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REUNIÓ AMB EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS, 
REGIDORS ÀNGELES RIBES I MARIA BURREL 

 

La Junta de l'AV Turó de Gardeny s'ha reunit aquest dimarts 6 d'abril 
amb els regidors de la Paeria de Lleida del partit polític ciutadans. 
Aquesta trobada forma part de la ronda de reunions que l'AV estem 
realitzant amb totes les entitats polítiques de l'Ajuntament de Lleida. 
En la reunió, els membres de la Junta han explicat a les senyores 
regidores les principals preocupacions que els nostres veïns i veïnes els 
han transmès i que l'AV ha fet pròpies, fent especial esment a la manca 
d'equipaments al nostre barri i a la necessitat de disposar definitivament 
d'una seu social. 
La senyora Àngeles Ribes s'ha compromès a recolzar i defensar les 
demandes dels veïns i veïnes del nostre barri i, per la seva banda, s'ha 
mostrat molt receptiva a les propostes fetes per la Junta de l'AV Turó de 
Gardeny en considerar que el Parc Científic i Tecnològic de Gardeny és 
un dels valors amb més futur de Lleida i aquest el tenim al barri. 
Per últim, l'AV ha informat que la nostra entitat forma part activament de 
la Permanent del Consell Territorial de la Zona 9 de Llei, on estan 
inclosos els barri Turó de Gardeny i el barri de la Mariola, entre altres 
llocs, i que com a tal l'AV ha pres el compromís de vetllat també pels 
interessos del barri de la Mariola. En conseqüència, i aprofitant el 
moment, l'AV ha manifestat el seu neguit al trasllat a un altre barri de 
l'Escola d'Adults Joan Carles I, ubicada a la Zona 9, concretament al barri 
de la Mariola. L'EA Joan Cales I és una de les dues escoles d'adults que 
té la ciutat de Lleida i per tant es tracta d'una entitat de ciutat; l'única de 
la ciutat que té el barri. L'AV va manifestar la seva total disconformitat 
amb el trasllat de l'Escola i va demanar a les senyores regidores la seva 
col·laboració per evitar el trasllat i per buscar una possible reubicació en 
la zona territorial municipal 9 de Lleida. 
 
Junta de l’AV Turó de Gardeny 
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