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REUNIÓ AMB LA REGIDORIA D’URBANISME DE
L’AJUNTAMENT DE LLEIDA
La Junta de l’AV Turó de Gardeny s’ha reunit aquest dimarts per teleconferència
amb el regidor d’urbanisme, senyor Toni Postius, el regidor del barri Turó de
Gardeny, senyor Jaume Rutllant i diferents tècnics de l’Ajuntament per tal de
tractar sobre diferents temes que afecten al nostre barri i preocupen al nostre
veïnat.
En la reunió es va informar que la primera fase del tancament i urbanització d’un
dels trams que resta per concloure del Passeig Onze de Setembre està molt
avançada. Que hi ho molts promotors interessats en començar a construir i que,
presumiblement en un any es podria començar a veure moviments en el terreny.
En aquesta zona del nostre barri es construiran habitatges de mitja i alta gamma.
Un 30% estarà reservat a HPO. L’AV va recordar a l’Ajuntament que la Zona 9,
a la qual pertany el barri Turó de Gardeny, té un quasi 100% d’HPO i que per
tant els habitatges a construir haurien de ser tots de renda lliure ja que els barris
de la zona 9 necessiten també d’aquest tipus d’habitatge. Però que en tot cas,
els HBO que es construeixin s’ha de fer amb totes les garanties de qualitat
estructural i estètica perquè ha de ser un més a més a la zona i no pas un punt
més de degradació com ha pogut passar en altres punts de la ciutat de Lleida.
Per altra banda, en la reunió es va demanar a la regidoria mantenir la neteja
periòdica i calendaritzada de la falda del Turó de Gardeny i el regidor Toni
Postius va informar que l’Ajuntament pretén incorporar la neteja de la Falda del
Turó al quadrant corresponent de l’empresa encarregada de la neteja pública de
Lleida.
Al mateix temps vam tractar el següents temes:
1. Local social de l’Associació Veïnal Turó de Gardeny. La regidoria
d’urbanisme va posar els fonaments de la seu i ara toca a la regidoria
de participació instal·lar els mòduls o barracots corresponents. Que hi
ha una decisió de la regidoria d’urbanisme de reestructurar la cessió
d’espais de participació ciutadana. Que, tot i que encara no hi ha res
tancat, la regidoria de participació proposa un espai al Museu del
Clima, tot i que els tècnics de l’Ajuntament han de quantificar la
despesa que suposaria condicionar aquest espai.
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L’AV insistí que l’acord entre l’Associació i l’Ajuntament va ésser ubicar
el local al lloc on s’havia fet la solera. Que els acords s’han de complir
i que el més econòmicament adient és ubicar el barracots en aquest
espai. L’AV també va proposar la compra d’un barracot per la mateixa
entitat veïnal.
Sobre aquest tema, es va comunicar als assistents que l’AV està
preparant una moció per intentat solucionar definitivament , amb el
major consens possible, aquest situació desagradable per tots i totes.
2. Zona d’aparcament al barri Turó de Gardeny. És una tema que està
treballant la regidoria i tan aviat hi hagi novetats en posaran al corrent.
3. Rotonda Pius XII, carrer Onze de Setembre, camí de la Mariola. L’AV
va demanar la dignificació d’aquesta rotonda ja que després de la tala
de tres dels xiprers que allí s’ubicaven l’Ajuntament no els ha restituït
sinó que han plantat en aquest espai un xop i ja està. L’ajuntament
pren nota.
4. Inseguretat vial al barri. L’AV va informar que entre la rotonda de Pius
XII i el passeig Onze de Setembre habitualment es produeixen carreres
de cotxes i derrapades extremes que posen en perill els vianants i
produeixen malestar general. La regidoria es compromet a buscar una
solució.
5. Zona comercial al barri. La regidoria explicà que, possiblement, en la
darrera fase de finiment de la connexió del Passeig Onze de Setembre
es podrà habilitar una zona comercial.
Per últim, l’AV com a membre de la Permanent del Consell Territorial de la Zona
9 de Lleida va manifestar el seu neguit al tancament del Centre d’Adult Joan
Carles I de Lleida i va instar a l’Ajuntament a fer les gestions pertinent perquè
aquest centre es quedi en la Zona 9.

Junta de l’AV Turó de Gardeny
Lleida, 15 d’abril de 2021
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