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COMUNCAT DE PREMSA 

 

REUNIÓ EXTRAORDINÀRIADE LA JUNTA DE  L’AV TURÓ DE GARDENY 

VOLEM LA SEU SOCIAL PACTADA AMB L’AJUNTAMENT DE LLEIDA 

 

Aquest diumenge, la Junta de l’AV del barri Turó de Gardeny s’ha reunit amb carácter 
d’urgència,  en sessió extraordinària, per a tractar la situació en la que es troba la futura seu 
de l’Associació.  

Després de dos anys d’espera, l’Ajuntament de Lleida havia arribat a un acord amb l’AV 
Turó de Gardeny per a ubicar la seva seu social en un espai públic existent entre la ludoteca 
municipal Turó de Gardeny i l’INS Castell Templer de Gardeny.  

Fa un més aproximadament es va realizar la solera on haurien d’anar anclats dos barracots 
que, de manera provisional, serien utilitats com a seu de l’Associació.  Malauradament, la 
setmana passada, la Regidoria de Participació va comunicar a l’AV que l’Ajuntament havia 
decidit canviar de política respecte la gestió dels recursos associatius municipals i, per tant, 
ja no es finalitzaria la instal·lació dels mòduls promessos. A canvi, la regidoría es 
comprometia a buscar una nova ubicació de la seu de la nostra entitat. 

Atenent la gravetat de la situació, la necessitat imperiosa d’una seu social on el veïnat del 
barri pogués trobar-se, donar la seva opinió, defensar el seu barri, crear comunitat, etc, la 
Junta, després de debatre les diferents opcions plantejades per la Regidoria de Partipació, 
ha decidit per unanimitat  exigir a l’Ajuntament el compliment dels compromisos 
adquirits amb els veïns i veïnes del barri.  

 Tot i que el procés negociador no està tancat del tot, i res està decidit definitivament, 
l’Associació Veïnal continuarà reivindicant el compromís adquirit per la Paeria ja que 
considerem que la ubicació acordada en el seu moment  és l’opció més idónea per la 
facilitat d’accés de tot el veïnat, per la seva fácil visualització, a prop d’un espai de 
confluencia veïnal i, possiblement,  per ser l’opoció de menor cost. 

Per últim, en la reunió, també s’ha decidit estudiar possibles mobilitzacions en suport del 
dret del veïnat del barri a tenir una seu social. 

 

 

 


