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COMUNICAT VEÏNAL 
 

PRESENTACIÓ OFICIAL DE LES OBRES DE LA NOVA SEU DE 
L’ASSOCIACIÓ VEÏNAL DEL BARRI TURÓ DE GARDENY 

 
Aquest dimecres dia 14 d’octubre la Junta de l’AV Turó de Gardeny i els regidors de 
l’Ajuntament de Lleida Toni Postius, Sergio Gonzalez i hem assistit a l’acte de 
presentació de les obres de la nova seu de la associació veïnal del nostre barri.  
 
En la presentació es va comunicar que la nova seu estarà formada, provisionalment,  
per barracots amb una superfície de 150 a 200 m2, amb banys i demés elements 
necessaris per poder dur a terme la nostra activitat com a entitat. L’estructura de 
barracots s’assentarà sobre una plataforma de ciment d’uns 500 m2, la finalitat de la 
qual no serà una altra que la de preveure possibles ampliacions en un futur.  
 
La ubicació de la seu serà en l’espai existent entre la ludoteca municipal Turó de 
Gardeny i el carrer Partida Mariola, tot just a la falda del Turó de Gardeny. Es tracta d’un 
espai de propietat municipal que fins ara estava semiabandonat.  
 
Per altra banda, l’Ajuntament de Lleida condicionarà l’espai existent entre al voltant de 
la nova seu i, al mateix temps, es procedirà al tancament perimetral d’aquest espai fins 
el voltant de la pista esportiva que es troba en les immediacions. 
 
Finalment, les autoritats municipals vam comunicar que en breu les obres sortiran a 
licitació i si les circumstàncies ho permeten en unes setmanes s’iniciaran les obres per 
tal de poder tenir enllestida la seu abans de Nadal. 
 
L’AV Turó de Gardeny va agrair als assistents, i en especial a les autoritats municipals, 
el seu interès pel desenvolupament del nostres barri i els va convidar a continuar 
millorant-lo i fer d’ell un punt de referència a la nostre ciutat. 
 
 
Junta de l’AV Turó de Gardeny 
 
 
 
Lleida, 15 d’octubre de 2020 
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