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REUNIÓ AMB L’ALCALDE DE LLEIDA  
 

 

Després de 2 anys i mig, el barri Turó de Gardeny s’ha reunit finament amb el 

nostre paer en cap, Miquel Pueyo. Si bé és cert que durant tota aquesta 

legislatura hem mantingut contacte estret amb l’Ajuntament de Lleida, no ha sigut 

fins aquest dijous 7 de juliol que ens hem pogut reunir amb el senyor Pueyo. 

 

Durant la reunió hem pogut exposar les inquietuds que els veïns i veïnes del barri 

ens haveu transmet i hem pogut apreciar una clara predisposició per resoldre-

les el més aviat possible. Esperem que sigui així! 

 

Doncs bé, com a entitat veïnal del barri Turó de Gardeny, hem agraït les darreres 

intervencions que la Paeria ha realitzat a casa nostra, destacant la reparació de 

la major part de les voreres del barri i la instal·lació d’una zona d’aparcament 

provisional davant de la rotonda Pius XII-Onze de setembre, que com tots 

recordareu era una de les nostres reivindicacions principals. Sobre aquest punt, 

l’alcalde ens ha informat que l’espai habilitat serà desbrossat en breu, se li 

aplicarà alguna mena de capa de grava o semblant i s’instal·larà dos focus 

d’il·luminació i càmeres de seguretat. L’AV, al respecte, recordà a l’Ajuntament 

que aquest aparcament era provisional i vam instar a la Paeria que davant la 

reactivació de la confecció del POUM de Lleida es tingués en copte aquesta 

particularitat en ares a preveure espai públic suficient per no tornar a deixar el 

nostre barri aïllat de la resta de la ciutat. 

 

El senyor Pueyo també es va manifestar sobre la futura seu de l’associació veïnal 

i va explicar que en aquest moment la seu està en fase de licitació i que es preveu 

la seva instal·lació abans de les festes majors del nostre barri, és a dir, abans 

del 2 de setembre. 

 

Per la seva banda, en la reunió es va fer èmfasi en la importància del Turó de 

Gardeny per a Lleida, el seu Castell, el seu Parc Agroalimentari i Científic i el seu 

espai verd. En aquesta línia, l’Alcalde explicà que l’ajuntament ha aconseguit 

diners, en el sí del Pla de Naturalització d’espais públics provinents del Fons 

Europeus, per iniciar un projecte de repoblació amb plantes autòctones de gran 

parts de l’extensió del Turó de Gardeny i d’altres espais de la ciutat. 
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En altra línia de coses, es va informar que possiblement les piscines de Gardeny 

no es tornarien a obrir a conseqüència de l’elevat cost de la seva reparació i, 

sobretot, per la molt poca utilització d’elles per part de la ciutadania. La nostra 

entitat manifestà que un espai tan extens i poblat com el nostre barri 

conjuntament amb els barris de la Mariola, Blocs Joan Carles, Escorxador i 

voltants no podia no gaudir de piscines municipals. Miquel Pueyo, sobre aquest 

aspecte, va valorar positivament la possibilitat de incloure aquesta instal·lació en 

un possible futur poliesportiu a la zona, ja que vam recordar que aquesta part de 

Lleida, és l’única de tota la ciutat que no disposa d’un poliesportiu.  

 

Per finalitzar, la nostra associació va lliurar a l’alcalde un dossier sobre l’estat del 

barri i el senyor Pueyo es va comprometre a realitzar una visita oficial de treball 

al barri Turó de Gardeny a l’Octubre, si bé és cert, que durant les Festes Majors 

Turó de Gardeny, també gaudirem de la seva presència. 

 

 

RECORDEU: 

 

ELS DIES 2, 3 I 4 DE SETEMBRE SÓN LES FESTES MAJORS DEL TEU BARRI, 

COL·LABORA, PARTICIPA, POSA’T EN CONTACTE AMB NOSALTRES 

 

 

 

Cordialment, 

 

 

Junta de l’Associació Veïnal 

Turó de Gardeny 

 

644 383 582 

turodegardeny@gmail.com 

 

Lleida, 7 de juliol de 2022 


