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L’AJUNTAMENT ESTÀ MILLORANT PART DE LES VORERES DEL BARRI 
TURÓ DE GARDENY 

Finalment, la regidoria d’urbanisme s’ha posat mans a l’obra i ha començat a 
reformar les voreres del barri. Concretament, les voreres del Passeig Onze de 
Setembre i la vorera nord del carrer Albert Porqueras. Si bé és cert que fa un 
parell d’anys ja vam gaudir de la millora de les voreres del carrer Cardenal 
Cisneros, encara quedava per millorar les voreres de gran part del barri. 

Aquest fet és el resultat del treball de l’AV Turó de Gardeny i el compromís 
adquirit per la regidoria d’urbanisme amb nosaltres en la millora del nostre barri 
ara fa uns mesos.  

 

Per la seva banda, la reforma de la vorera del carrer Albert Porqueras pot implicar 
la prohibició del pas de vehicles per ella per poder estacionar en el solar 
confrontant. A tal efecte cal recordar, que l’ajuntament de Lleida, en el seu 
moment, atenent la gran mancança d’espai per aparcar, va autoritzar l’accés al 
solar circulant per sobre de la dita vorera. A dia d’avui, el barri continua amb una 
cada vegada més urgent necessitat d’espai d’aparcament per tal de donar servei 
al veïnat del barri Turó de Gardeny i del barri de la Mariola i, per la seva banda, 
no aïllar la nostra zona de la resta de la ciutat. Un espai urbà sense aparcament 
està totalment aïllat de la resta de la ciutat. 

Urbanisme ha comunicat a l’Associació que en breu habilitarà un espai públic a 
la cantonada de la rotonda Pius XII, Ferran el Catòlic i Camí de la Mariola. Però 
aquesta espai, no creiem que donés servei a més de 20 vehicles deixant entorn 
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de 40 o 60 sense cap lloc on poder estacionar. A tot això s’ha de tenir en compta 
que el barri quedaria totalment incomunicat ja que gran part del veïnat i la resta 
de la ciutat de Lleida no podria accedir al nostre barri per no poder estacionar.  

 

Com a Associació que defensa el nostre bari, hem comunicat a l’Ajuntament que 
con caràcter de urgència se ha d’habilitar el mateix espai que fins ara utilitzen els 
veïns i veïnes per poder continuar fent-ne ús, però habilitant un espai d’entrada 
que evités haver de circular per sobre de la vorera. 

El terreny en qüestió és de propietat privada però l’ajuntament té la potestat i 
l’obligació de solucionar aquest problema. Per la qual cosa, continuarem 
pressionant a l’Ajuntament perquè en el temps més breu possible, faci els actes 
i accions necessàries per habilitar, amb totes les condicions, aquest espai.  

Recorda, sense tu no existiria el teu barri. Participa i si encara no ets associat o 
associada, ara és un bon moment. Posa’t en contacte amb nosaltres, fes-te 
associat i participa amb nosaltres en la millora de tu ciutat. 

 

Lleida, 26 d’abril de 2022 

 

Junta de l’AV Turó de Gardeny. 

 

 
 


