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REUNIÓ BILATERAL AV TURÓ DE GARDENY AMB EL 
RESPONSABLES DE THE SUMMER HILL NITGH 

 

Responsables de l’entitat The Summer Hill Nigth s’han reunit amb la Junta de 
l’Associació Veïnal per comunicar la propera obertura de la discoteca i per posar en 
coneixement del veïnat de les noves mesures que pensen implementar per millorar 
la convivència amb el barri. Si bé és cert que en la temporada 2017 es van complir 
amb la majoria de les expectatives exigides pel veïnat, el fet és que es van donar 
situacions puntuals que van requerir d’una atenció especial per solucionar-les. Per 
aquesta raó per la temporada 2018 l’entitat aposta per augmentar el personal de 
seguretat i de neteja així com millorar el control de l’accés i l’ordre en els voltants de 
les instal·lació de la discoteca. 

La discoteca té intenció d’obrir les seves portes l’1 de maig. En un primer moment es 
pretén obrir part de les seves pistes i serveis per acabar a ple rendiment a 
començaments de juny. 

Per altra banda, en la reunió també es va parlar de la necessitat d’una millora de la 
seguretat general de tot el complex del Turó de Gardeny. Es tractaria d’augmentar 
els punts de llum dels accessos al Turó ja que hi ha alguns punts foscos on 
manquen fanals i que posen en perill el jovent que hi transita. També seria 
convenient recuperar el servei de vigilància que temps enrere existia i que era un 
afegit en el control i seguretat de les instal·lacions de tot el complex. Al mateix temps 
la zona d’aparcament no està asfaltada i seria recomanable una bona actuació en 
aquest espai per la quantitat de vehicles que hi aparquen.  

Finalment, els membres de la Junta van agrair als representats de l’entitat lúdica per 
l’interès i l’esforç mostrat en mantenir una bona relació amb el veïnat i els van 
demanar continuar treballant i millorant en la convivència entre veïns i la discoteca. 

 

 

Lleida, 25 d’abril de 2018 

Junta de l’AV Turó de Gardeny 


