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PREGÓ DE FESTES MAJORS DEL BARRI TURÓ DE GARDENY 

 

Un any més els veïns i les veïnes del barri Turó de Gardeny hem gaudit de les 
seves Festes Majors. Enguany hem tingut l’honor de tenir com a Pregoner al 
senyor Toni Postius, tinent alcalde de la ciutat de Lleida i regidor d’urbanisme. 

A l’acte han assistit regidors de les diferents forces polítics amb representació a 
l’Ajuntament de Lleida, representants veïnals i del món associatiu, i en especial 
gran nombre de ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat i de la província que 
han volgut gaudir de les nostres Festes Majors. 

El senyor Postius ha agraït als veïns l’haver estat convidat com a pregoner de 
les Festes del barri Turó de Gardeny i ha fet esment en el seu pregó del 
potencial i futur del nostre barri com a entitat veïnal pròpia. Evidentment, com 
no podia ser d’altra manera, el senyor Postiu ha posat en valor el Turó i el 
castell de Gardeny, amb el seu passat històric  en mires al seu futur i al seu 
potencial turístic i econòmic, en referència al Parc Científic. Per la seva banda, 
també mostrà el seu interès per la connexió del tram de l’avinguda Onze de 
Setembre, encara sense finalitzar, com a tercer cinturó viari de Lleida i eix 
vertebrador del creixement del nostre barri i de la ciutat. Així com també, la 
connexió de la Lleida urbana cap l’autovia de Saragossa que haurà de passar 
per l’actual Camí de la Mariolaha estat esmentat en el seu discurs, 

Per la nostra part, agraïm a tots els assistents, al senyor Postius, als regidors i 
regidores assistents, als representants veïnals i resta d’entitats i a tots els veïns 
i veïnes per haver fet possible aquest dies.   
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