
ASSOCIACIÓ VEÏNAL 

TURÓ DE GARDENY 

G25759523 
Passeig Onze de Setembre, 137 
25003 Lleida 
turodegardeny@gmail.com 

 

    

REUNIÓ AMB CiU PER VALORAR LA SITUACIÓ DEL POUM I EL BARRI 
TURÓ DE GARDENY 

 

Aquest dimarts dia 17 d’abril ens hem reunit amb el grup municipal de CiU per tractar 
la situació en què es troba la redacció del Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM). 
Com ja us vam informar recentment, el POUM determinarà el creixement urbanístic de 
la ciutat pels propers 15 anys segons norma , o 25 anys si atenem al que ha succeït amb 
el POUM vigent. 

Com ja us vam comunicar, el projecte d’aquest nou POUM congela el creixement del 
nostre barri durant la seva vigència. És a dir, l’Ajuntament de Lleida impedeix que el 
nostre barri pugui créixer durant 15 o 25 anys, abocant tots els barris de la zona 9 (Turó 
de Gardeny, Mariola, Camí de la Mariola i barris limítrofs) a esdevenir un cul de sac i, 
conseqüentment, menysté la voluntat i desig dels nostres veïns, la qual cosa no és una 
altra que la de créixer, prosperar i, en definitiva, millorar el nostre barri i la nostra ciutat. 

En la reunió d’ahir amb el senyor Postius i la senyora Simó es va comentar que 
l’Associació Veïnal concloïa la ronda de reunions amb les diferents entitats polítiques 
amb representació a l’Ajuntament de Lleida, i que tot i que algunes d’aquestes entitats 
no s’havien reunit amb l’Associació, la majoria dels grups entenien i compartien les 
demandes dels veïns del Turó de Gardeny.  

En definitiva, totes les entitats amb les que l’Associació s’ha reunit, CiU, PP i C’s, 
coincideixen en la importància  del creixement de la Zona 9 classificant els terrenys de 
la falda Nord del Turó de Gardeny com a sòl d’urbanització prioritària, la necessitat de 
crear una ària comercial que permeti la integració comercial del nostre barri i de la 
nostra zona amb la resta de la ciutat i la construcció amb caràcter urgent de les vies de 
comunicació que donin sortida el Passeig de Ronda i l’Onze de Setembre amb l’autovia 
A2.  

El senyor Postius es va comprometre a defensar les demanades del nostre veïnat durant 
tot el procediment, així com a defensar els barris que integrem la zona 9 de la ciutat de 
Lleida.  

L’associació Turó de Gardeny va comunicar als assistents que atenent la gravetat de la 
situació si finalment s’impedeix el creixement dels barris de la zona 9 es durant a terme 
mobilitzacions ciutadanes, ja que no es pot permetre impedir el creixement injustificat 
d’una ciutat.  

 


