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LA GUÀRDIA
URBANA PREPARA
EL TRASLLAT A
L’ANTIC QUARTER
D’ARTILLERIA
DE GARDENY
La Guàrdia Urbana prepara el “salt” a
Gardeny, indret escollit per la Paeria per
instal·lar-hi la seu del cos municipal.
Concretament, la policia local ubicarà el
seu centre d’operacions a l’antic pavelló
de comandament del quarter d’artilleria,
un edifici sense ús des que l’Exèrcit va
abandonar el turó, actualment de propietat
municipal.
Tot i el trasllat, les actuals depenències
del carrer Salmerón –més cèntriques des
del punt de vista de l’usuari– continuarà
funcionant com a oficina d’atenció al
ciutadà i central d’atestats, a més
d’albergar una petita sala d’actes i el futur
Museu de la Guàrdia Urbana. Igualment,
i per raons d’eficàcia, es mantindrà la
c o m i s s a r i a d e l C e n t re H i s t ò r i c .

EL CLUB DE
VEHICLES
HISTÒRICS DE
LLEIDA ESTRENA
SEU

El Club de Vehicles Historics de Lleida
disposa ja d'una seu al costat del Museu
de l'Automoció de Lleida Roda Roda, al
barri de Cappont. L’alcalde de Lleida,
Antoni Siurana, i el president del club
automobilístic, Joan Carles Larrègula, han
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L’antic quarter d’artilleria, on s’establiran
la direccio, els serveis operatius i els
serveis tècnics interns, ofereix diversos
avantatges com ara l’idoneïtat de la
mateixa instal·lació –ja projectada per a
l’ús per part de forces d’ordre–; l’elevació
orogràfica, que proporciona unes
radiocomunicacions perfectes; la
proximitat d’instal·lacions esportives i del

camp de tir, que facilita l’entrenament dels
agents, o les grans dimensions de l’edifici,
que permeten una còmoda distribució
dels serveis i futures ampliacions. A més,
la Guàrdia Urbana podrà aprofitar els
antics garatges i tallers mecànics de
l’Exèrcit per aixoplugar el seu parc mòbil,
i la seva presència a Gardeny servirà també
per incrementar la seguretat de la zona.

signat aquesta tardor el conveni de cessió
del local, que està comunicat directament
amb el museu però que disposa d’una
entrada independent per carrer Eduard
Velasco.

La nova seu del club disposa de dues
sales de 12 i 13 metres quadrats,
destinades a les activitats de l’entitat.
El local es va inaugurar al passat mes de
desembre.

Tant l’alcalde, Antoni Siurana, com el
president del Club, Joan Carles Larrègula,
van destacar que la proximitat física entre
el museu i l'entitat serà molt profitosa. Cal
recordar que el nucli de Roda Roda el
conformen 19 vehicles, i que la resta
d’unitats exposades són precisament
automòbils cedits temporalment pel club,
els quals són renovats de manera
periòdica.

Grup de Vehicles Històrics.

