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COMUNICAT VEÏNAL 
 

APROVADA L’AMPLIACIÓ URBANÍSTICA DEL BARRI TURÓ DE 
GARDENY 

 
 
La Junta de Govern de la Paeria ha aprovat inicialment el nou projecte de 
reparcel·lació de l’espai del nostre barri comprés entre el carrer Ferran el 
Catòlic, la Sèquia Major i el camí de la Mariola. 
 
La urbanització d’aquesta zona del Turó de Gardeny suposarà una millora 
considerable del nostre barri, ja que transformarà una zona pràcticament 
abandonada en un espai d’us urbà accessible per a tothom; així com també, 
incentivarà la construcció de nous habitatges els qual podran dinamitzar encara 
més el nostre barri. 
 
Tot i que es tracta d’un primer pas, l’AV Turó de Gardeny ha estat i estarà 
amatent en el desenllaç d’aquest acord ja que, com ja ens hem manifestat 
moltes vegades, vetllem pels interessos dels nostre veïnat i el 
desenvolupament urbanístic del barri és molt important i per això no es pot fer 
de qualsevol manera ni a qualsevol preu.  
 
El barri Turó de Gardeny i el nostre barri veí de La Mariola estem ubicats en un 
dels indrets privilegiats de la nostra ciutat respecte al nostre entorn immediat. El 
mateix Turó de Gardeny, amb el seu Castell templer i el seu Parc científic i 
tecnològic, entre d’altres, l’Horta i el centre de recuperació de la Fauna de 
Vallcalent són part de les peculiaritats que ens fan gaudir d’aquest privilegi de 
viure en aquesta part de Lleida.  
 
Per això veiem el darrer acord de la paeria com a una molt bona oportunitat 
pels nostres barris i per a mateixa ciutat de Lleida. Ara bé, com ja hem 
manifestat públicament, vetllarem perquè aquesta actuació urbanística suposi 
integrament una millor per tota la zona. Apostem per una nova zona 
d’habitatges de renda lliure que tingui en compte el 30% reservat a habitatge 
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protegits segons la normativa vigent, sense oblidar que la zona ja té més del 
70% d’aquest tipus; apostem per la integració del Centre de Recuperació de la 
Fauna de Vallcalent a la ciutat i per tant al barri; apostem per una ampliació de 
zona verda i d’equipament que obri aquesta part de Lleida a tota la ciutat; i 
apostem per l’obertura d’una zona comercial que integri el nostre barri en el 
mapa comercial i de negoci de la nostra ciutat. 
 
 
 
Junta de l’AV Turó de Gardeny 
 
 
 
Lleida, 26 de setembre de 2020 
 
 
 
 
 


