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REUNIÓ AMB EL SENYOR ALCALDE DE LLEI FELIX LARROSA 

 

Aquest dimecres, dia 7 de novembre, la Junta de l’Associació s’ha reunit amb el senyor 

Félix Larrosa, alcalde de la nostra ciutat, i amb el senyor Xavier Rodamilans, regidor del 

nostre barri. 

En la reunió la nostra associació va demanar al senyor Larrosa el compliment dels 

compromisos que el senyor Àngel Ros va adquirir amb el veïnat del nostre barri que eren 

entre d’altres l’estudi i implementació d’un nou mapa barrial de la ciutat de Lleida, la 

neteja i condicionament de la falda del Turó de Gardeny i la creació d’espais 

d’aparcament suficients pel nostre barri. El senyor Larrosa informà al respecte que estava 

en marxa un estudi de millora i condicionament de tot el Turó, però que la despesa era 

molt elevada, i per tant, la idea era actuar per trams. Respecte les places d’aparcament, 

tot i ser un problema complex, s’intentaria buscar una primera solució, possiblement 

implementar l’aparcament rotatori al barri. 

Per altra banda, també es va informar de la possible construcció d’un mini club de gent 

gran ubicada al nostre barri, per atendre les necessitats de la gent gran de la Zona 9 /barris 

Turó de Gardeny, Mariola, Joc de la Bola, Blocs Joan Carles...) i de Lleida en general. 

Respecte la finalització del Carrer Onze de Setembre en breu es començarà a urbanitzar 

el primer tram. Està previst la construcció d’uns 200 habitatges més i respecte el carrer 

Albert Porqueras, fins la rotonda que puja cap el Parc Científic també es preveu la 

possibilitat de noves edificacions. 

El senyor Larrosa aprofità per explicar que l’espai on avui dia està ubicat el Parc Turó de 

Gardeny estava classificat com zona d’equipament i que, per tant, es podia haver construït 

qualsevol tipus d’equipament, des d’un magatzem públic o privat, fins un consultori 

mèdic, però que el fet d’ubicar el parc infantil aquest espai ha estat classificat com a zona 

verda i per tant ha quedat protegit contra qualsevol tipus d’equipaments. 

Finalment, els membres de la Junta de la nostra associació vam agrair l’atenció 

dispensada per senyor Larrosa i el senyor Rodamilans i se’ls va convidar a seguir 

treballant pel nostre barri. 

 

Junta de l’Associació Veïnal Turó de Gardeny. 
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