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PRÒXIMES ACTUACIONS EN EL BARRI TURÓ DE GARDENY 

Aquesta setmana l’Associació Veïnal Turó de Gardeny s’ha reunit amb la regidoria d’urbanisme 
de l’Ajuntament de Lleida per tractar alguns dels temes més importants que afecten al barri. Si 
bé és cert que feina molt de temps que l’Associació no es reunia amb l’Ajuntament de Lleida 
hem de dir que aquesta reunió ha estat molt productiva per la informació que de primera mà 
hem obtingut sobre les properes actuacions que es pretén fer al nostre barri. 

Segons se’ns va informar, i per ordre de transcendència, segons la nostra opinió en relació al 
futur del barri, l’obertura (o tancament) del Passeig Onze de Setembre està a punt de realitzar-
se. Les dues fases previstes per concloure la unió entre els dos extrems de l’avinguda encara 
inacabada, ja estan reparcel·lades i en fase d’inscripció cadastral com a pas previ per a la seva 
urbanització i edificació. En la segona fase (o actuació urbanística) l’ajuntament serà 
propietària de dos o tres finques les quals seran destinades a habitatge de protecció oficial i la 
finca cantonera situada entre la rotonda Pius XII amb el camí de la Mariola, també propietat de 
l’Ajuntament, serà destinada per aparcament públic del barri Turó de Gardeny en tant no es 
torben altres alternatives més idònies. 

Al mateix temps, l’Ajuntament de Lleida està treballant amb la Generalitat de Catalunya per 
trobar finançament per concloure el vial que comunicarà el Passeig Onze de Setembre amb la 
rotonda del Wala de la carretera d’Alcarràs circumval·lant la falda del Turó de Gardeny. 
Aquesta circumval·lació serà una prolongació del Passeig Onze de Setembre i s’urbanitzarà 
paral·lelament a ella. En aquesta línia, també estan estudiant ubicar en el temps una zona 
comercial que obri el barri a la ciutat de Lleida. 

Per la seva part, l’Ajuntament informà que s’està fent gestions per tornar a netejar la falda del 
Turó de Gardeny, que s’està valorant posar una càmera de vigilància a la rotonda per controlar 
futures infraccions, que estan estudiant posar sistemes de disminució de velocitat en llocs 
estratègics del barri , etc. 

Per últim, la regidoria d’urbanisme informar que en breu l’AV del barri Turó de Gardeny podrà 
disposar d’una seu social, però que encara falten alguns tràmits polítics i administratius. 

L’AV demanà a l’Ajuntament compromís, voluntat i celeritat. Vam demanar un compromís per 
recuperar la pista de futbol sala actualment saquejada i una aposta per dotar de serveis 
esportius al barri.  

 

AV. Turó de Gardeny, 1 de febrer de 2022 

 

 


