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L’ALCALDE DE LLEIDA ES COMPROMET A BUSCAR UNA 
SOLUCIÓ A LA MANCA DE SEU SOCIAL DEL VEÏNAT DEL 

BARRI TURÓ DE GARDENY 

 

Aquest divendres representants de la Junta de l’AV Turó de Gardeny hem tingut una reunió 
amb el senyor alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, i el regidor de cultura, senyor Jaume 
Rutllant, per tractar un únic tema, la nova seu social de la nostra entitat. 

Com ja us vam informar fa poques setmanes, l’Ajuntament de Lleida, mitjançant les 
corresponents regidories, es va comprometre a facilitar un espai per ubicar la seu de la nostra 
Associació Veïnal, conjuntament amb l’Associació Cultural Castell de Gardeny i, entre 
d’altres, la Secretaria de la Dona del nostre barri. Des d’aleshores hem estat esperant aquesta 
reunió per poder exposar al nostre alcalde la necessitat de la seu i el benefici pel barri. 

El senyor Pueyo ha agraït el treball realitzat per la nostra entitat durant aquests ja dotze anys 
i ens ha animat a continuar treballant-hi per la seva millora. Al mateix temps, de la reunió 
s’ha tret un compromís per part de la Paeria de desencallar la ubicació de la seu social. En 
breu, els responsables afectats es reuniran i buscaran la millor solució possible. 

Al mateix temps, Miquel Pueyo ha informat que en breu s’iniciaran els treballs de millora 
de l’accés a la nostra ciutat per l’actual avinguda de l’Exèrcit, tot just a la falda del Turó de 
Gardeny, mitjançant la col·locació de bandes rugoses per disminuir la velocitat dels cotxes 
que entren per aquesta via a la ciutat i, també, s’ampliaran voreres i altres elements urbans. 
Dir també, que en aquesta part del nostre barri s’ubicarà la nova seu de la Televisió Catalana. 
Poc a poc el nostre barri millora! 
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Lleida, 04 de juny de 2021 

 


