
ASSOCIACIÓ VEÏNAL 
TURÓ DE GARDENY 
G25759523 
Passeig Onze de Septembre, 137 
25003 Lleida 
turodegardeny@gmail.com 

 

 

CARTA OBERTA A LA CIUTADANIA 

 

FLAMES AL TURÓ DE GARDENY 

El passat 7 de juny, això vol dir fa 2 dies, tenia lloc un incendi a la falda del Turó de Gardeny, 
concretament en l’espona delimitada pel carrer Cardenal Cisneros i el bosc de recent 
repoblació als peus del Museu del Clima. L’incendi no va anar més enllà d’uns 1000m2 de 
superfície de matolls i poc més. Un espai que fa un mes feia goig per la seva verdor. Ara és 
un espai negre i lleig. Però la cosa hauria pogut estar pitjor. El dit bocs va córrer veritable 
perill de desaparèixer i així també tot l’entorn natural del Turó i sense obviar les desenes de 
cotxes aparcats al costat. 

Sis mesos abans, després d’anys de lluita veïnal i d’un treball constant de conscienciació, 
l’AV Turó de Gardeny. amb col·laboració de l’AC Castell de Gardeny, vam aconseguir que 
l’Ajuntament de Lleida netegés gran part de la falda del Turó. Per primera vegada en temps 
el Turó de Gardeny s’obria a la ciutat i descobria el seu aspecte inicial i desitjat per tothom. 

Des de l’aleshores no s’ha tornat a actuar sobre aquest espai tan extraordinari de la nostra 
ciutat la conseqüència de la qual cosa ha estat que en aquest moment tot el Turó e Gardeny 
està en veritable perill d’incendi i destrucció. 

L’AV Turó de de Gardeny fa temps que demana a l’Ajuntament un veritable compromís de   
protecció d’aquest espai tan singular de Lleida. Demanem una neteja acurada i continuada 
de tot el Turó la qual cosa minoritzarà el risc d’incendi, aproparà encara més el Turo a tota 
la ciutadania i dignificarà una de les entrades principals a la ciutat. 

Per tot això, demanem a la regidoria de Medi Ambient i/o a qui correspongui un compromís 
per netejar, conservar i protegir el Turó de Gardeny i obrir-lo a tota la ciutadania. Al mateix 
temps, amb aquest escrit sol·licitem una reunió d’urgència amb la regidoria de Medi 
Ambient per tractar aquest tema i d’altre de la competència d’aquesta regidoria que també 
són d’interès del nostre bari. 

 

Junta de l’AV Turó de Gardeny 

 

Lleida, 09 de juny de 2021 

 


