ASSOCIACIÓ VEÏNAL
TURÓ DE GARDENY

G25759523
Passeig Onze de Setembre, 137
25003 Lleida
turodegardeny@gmail.com

REUNIÓ AMB JOAN MARIA PERERA DEL GRUP MUNICIPAL
COMÚ DE LLEIDA

La Junta de l’AV Turó de Gardeny s’ha reunit amb el responsable de la Zona 9
del COMÚ de Lleida, senyor Joan Maria Perera. Aquesta trobada forma part de
la ronda de reunions que l’AV estem realitzant amb totes les entitats polítiques
de l’Ajuntament de Lleida.
Després de les corresponents salutacions l’AV va posar en antecedents al Sr.
Joan Maria de les dificultats que el barri Turó de Gardeny ha tingut des del primer
moment per poder contribuir en la millora i reconeixement del barri. A continuació
la Junta traslladà les principals preocupacions del barri i les propostes de l’AV
per poder solucionar-les. El representant del COMÚ va reconèixer que portava
temps seguint a l’associació i que valorava molt positivament el treball i esforç
que la nostra entitat ha fet en els darrers anys per aquesta part de Lleida. Que
per la seva part traslladaria al seu grup i a l’ajuntament les nostres preocupacions
i les nostres propostes.
En concret, l’AV manifestà la necessitat de les següents actuacions al barri i, per
extensió a la resta de barris i entorns de la Zona 9 de Lleida:
1. Construcció d’un poliesportiu, recordant que aquesta zona de Lleida
és l’única de la ciutat que encara no té aquest equipament.
2. Instal·lació en la zona 9 d’una de la 3 biblioteques públiques que s’han
de construir en els propers anys a Lleida.
3. Habilitació, amb caràcter d’urgència, d’un espai d’aparcament al barri.
4. Neteja i manteniment calendaritzat del Turó de Gardeny.
5. Més seguretat ciutadana.
6. Construcció d’una seu social respectant els acords assumits en el seu
moment per la regidoria de participació i l’AV.
Finalment, es representants d’ambdues entitats es van comprometre a continuar
treballant pel barri.
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