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SOM BARRI -  FEM BARRI – FEM-LO JUNTS 

Benvolgut/da regidor/regidora, 
 
D’aquí a un mes celebrarem les festes de Nadal, sens dubte la festa més 
esperada per tothom amb tot el que això comporta.  
 
El barri Turó e Gardeny hem intentat sempre aportar el nostre granet de sorra 
per crear ambient nadalenc al barri i en menor o major mesura ho hem fet. Ara 
bé, la nostra associació, l’associació del barri, no pot assumir sola aquesta 
inquietud i ha necessitat i necessita la col·laboració del nostre ajuntament.  
 
Aquesta col·laboració, es va iniciar ara fa tres anys amb la col·locació de llums 
de color en tres punts del barri el dos primers anys i en dos llocs el tercer any. 
En ambos casos totalment insuficient, però que amb les accions i actes que la 
nostra entitat dugué a terme durant aquests temps vam poder crear un cert 
ambient nadalenc.  
 
Malauradament , enguany, a conseqüència del COVID-19, difícilment podrem 
contribuir a crear aquesta ambient nadalenc i, per tant, necessitem més que mai, 
l’ajut de l’ajuntament de Lleida per contribuir a què el nostre barri senti també 
l’essència del Nadal. 
 
Per tant, demanem a qui correspongui il·luminació nadalenca als següents punts: 
(1) Carrer Ferran el Catòlíc., enfront del camp de futbol de terra al tres xiprers 
(és al mateix punt que els anys anteriors, però com sempre ha quedat molt 
desalgelat demanem més compromís), (2) al xiprers de la rotonda Pius XII i Onze 
de Setembre i (3) al xiprers de la semirotonda enfront de l’INS Castell de 
Gardeny. Finalment, creiem que seria molt important posar un cartell lluminós 
“Bon Nadal” a la cruïlla Joc de la Bola – Onze de Setembre,  a la cruïlla Pius XII-
Onze de Setembre i a la cruïlla Cardenal Cisneros-Passeig de Ronda. 
 
Esperant poder contribuir tots junts en un Bon Nadal, aprofito per saludar-les 
 
 
Junta de l’AV Turó de Gardeny 
 
 
Lleida, 13 novembre de 2020 
 
 


