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ÈXIT EN LA NETEJA  SOLIDÀRIA  DE LA FALDA DEL TÚRÓ DE 
GARDENY  

 

Aquest matí 12 de desembre de 2020 unes 50 persones hem participat en la neteja solidària 
de la Falda del Turó de Gardeny. Voluntaris de tota la ciutat, joves i gent gran i no tan 
gran, i especialment de la nostra Associació Veïnal, de l’AV del Camí de la Mariola, de 
l’AC Castell de Gardeny, del Cercla de Belles Arts de Lleida i de l’ONG OSMON, amb la 
presència del Regidor d’Urbanisme Toni Postius i del regidor de Turisme Paco Cerdà, hem 
gaudit d’una jornada extraordinària on hem netejat de brossa la part Est de a falda  del 
Turó de Gardeny. 

Amb les mesures més estrictes de control i seguretat anti-Covid 19 la ciutadania lleidatana 
ha volgut ser partícip d’aquest moment memorable, per això, volem donar les gràcies més 
sinceres a tots ells i elles pel seu esforç i col·laboració. Avui una petita part de a ciutat de 
Lleida està més neta. 

També volem donar les gràcies a l’Ajuntament de Lleida, a la seva regidoria d’urbanisme, 
la regidoria de medi ambient i la regidoria de turisme pel seu recolzament en aquest acte i 
per apostar deliberadament pel Turó de Gardeny, el seu barri i el se castell. Gràcies a l’AV 
del Camí de la Mariola per haver-se solidaritzar amb nosaltres, gràcies al Cercle de Belles 
Arts de Lleida pel seu interès i recolzament en tot moment i gracies a cadascú dels que ens 
haveu recolzat des del primer moment en què vam decidir engegar aquesta iniciativa. 

Per últim, agrair i saludar l’AC Castell de Gardeny i la ONG OSMON per haver co-
organitzat amb nosaltres  aquest esdeveniment i animar-les a continuar treballant per una 
Lleida i una Catalunya més neta de tots i de totes. 

Podeu veure totes les fotos en la web de l’AV Turó de Gardeny barrituródegardeny.cat i a 
la web de l’AC Castell de Gardeny https://castellgardenylleida.com .1 

La Junta de l’AV Turó de Gardeny 

 

Lleida, 12 de desembre de 2020 
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