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INAUGURACIÓ DE LA PLAÇA TURÓ DE GARDENY 

 

El barri Turó de Gardeny ha gaudit d’una setmana gran i històrica. Els dies 6, 7 
i 8 d’aquest mes de setembre els veïns del Turó no solament hem gaudit de les 
Festes Majors sinó que hem tingut el plaer de viure la inauguració de la placa 
de la Plaça del Turó Gardeny. 

Tothom recordarà que la Plaça Turó de Gardeny va ser una reivindicació dels 
veïns i veïnes del nostre barri a través de l’Associació Veïnal Turó de Gardeny. 
Ara fa 7 anys que la nostra Associació Veïnal va plantejar a l’Ajuntament de 
Lleida la imperiosa necessitat d’un parc pels veïns i veïnes.  

El nostre barri, tot i estar molt poblat, especialment de gent jove, mancava de 
tot tipus d’espais d’oci i esbarjo per a tothom, i per això, una de les primeres 
reivindicacions de la nostra Associació va ser la construcció del parc.  

És veritat que hem tardat 7 anys des de que vam començar a demanar la 
construcció del parc, i que hem necessitat moltes hores de reunions i treball 
personal dels membres de la Junta, i inclòs vam haver de defensar una moció 
al plenari de l’Ajuntament demanant, entre d’altre, el parc, però finalment ho 
vam aconseguir.  

Va ser el senyor Angel Ros, anterior alcalde de la nostra ciutat, qui el 20 d’abril 
de 2018 va fer els honors d’inaugurar la nostra plaça.  

La construcció i inauguració de la plaça ha implicat la transformació de l’espai 
on està ubicada, de sòl per equipaments a sòl destinat a zona verda. És a dir, 
de sol on es podia construir qualsevol cosa, des d’un magatzem, fins una 
gossera. Per altra banda, la plaça ha suposat un espai de relacions i 
convivència entre els membres del nostre veïnat, un punt de tronada. 

Però la plaça encara no estava complerta, faltava la placa oficial amb el seu 
nom. I ha estat aquest divendres 6 de setembre quan el excel·lentíssim senyor 
alcalde de la ciutat de Lleida, en Miquel Pueyo,, ha destapat la insígnia que 
dóna a conèixer davant de la ciutat la nostra plaça. A la cerimònia va assistir 
també el Tinent alcalde i regidor del nostre barri Jaume Rutllant, així com la 
nostra regidora de participació ciutadana, Elena Ferrer, el senyor Toni Postius, 
tinent alcalde i regidor d’urbanisme, el senyor Paco Cerdà, regidor de Turisme, i 
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altres regidors com al senyora Maria Burrel, i membres de la resta de 
representants polítics a l’ajuntament de Lleida, així com el president de l’AV de 
la Mariola, el president i vicepresidents de la FAVLL, de l’Associació Instituts-
Sant Ignasi, el senyor Paco Salazar, l senyora Marina Pifarré, presidenta de 
l’AV Camí de la Mariola i sense oblidar altres personalitats del món polític i 
participatiu de la ciutat de Lleida i resta de ciutadans, veïns i no veïns. 

Per tant, tan sols ens queda agrair a tots i totes per haver-nos recolzat en 
aquesta iniciativa tan necessària pel nostre barri, pel nostre veïnat i per la 
nostra ciutat. Alcaldes, regidors, veïns i resta de ciutadans, gràcies. 

 

Junta de la AV Turó de Gardeny 

Lleida, 10 de setembre de 2019 

 


