CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 04 (barri del Secà i entorns)
Sessió plenària celebrada el 21 de gener de 2016, al Centre Cívic del Secà.
Assisteixen a la reunió:
Entitats:
AVV del Secà; Vocalia de la dona; Serveis Socials; Club Bàsquet Secà; Escola Ginesta; Jubilats
del Secà; CAP Balàfia-Secà-Pardinyes; Assoc. Down Lleida; Coral Ressò; Secció Esportiva A.E.M;
Grup Teatre Zambrana; Parròquia de la Verge del Pobres; Club Ornitològic Ilerdense; Grup
Municipal CIU; Grup Municipal ERC-AVANCEM; Grup Municipal CIUTADANS; Grup Municipal
PP; Grup Municipal COMÚ.
Persones:
Julian Garrido; José Escartín; Encarna Zapata; Luís M. Marco; Pepi Guzmán; Francisco Jiménez;
Antoni Plana; Pau Asensio; Núria Estanuy; Divina Fumanal; Pilar Romero; Salvador Castilla;
Rosa Ma. Salmerón; Xavi Zugasti; Núria Marín; Carmen Zambrana; Luismi Cor; Josep Anton
Jové; María Collado; José Manuel Castro; Josep Codina; Txema Alonso; Ma. Àngels Albendea;
Julian Muñoz; Carlos Sisteré, José Luís Osorio; Joan Villela; Sergio Díez; Rosario Ballesteros;
Isabel Ponse; Raúl Burgos; Marina Miró.
Per l’administració municipal:
La regidora de Zona i presidenta del CdZ04, Montse Mínguez; el vicepresident del CdZ04, Joan
Gómez; les tècniques de la Paeria, Carme Sabaté i Esther Marcos; i el coordinador tècnic dels
Consells de Zona, Francesc Mòdol.
Obre la reunió plenària la regidora Montse Mínguez, qui es presenta com a nova regidora
delegada del barri del Secà i fa explícit el seu agraïment –per la tasca realitzada- a l’anterior
regidor de zona, Txema Alonso.
A continuació, en compliment del segon punt de l’ordre del dia, el regidor de participació
Ciutadana, Joan Gómez, pren la paraula per a informar sobre el funcionament dels Consells de
Zona o de Barris: què són i per a què serveixen; qui en forma part; etcètera.
El regidor de Participació Ciutadana prossegueix la seva intervenció posant en valor que els
Consells, en base al marc normatiu del Reglament de Participació de 2006, són un espai obert propositiu i de debat- en el qual les persones/entitats que hi participen poden expressar
lliurement les seves opinions als/les representants del govern local, i, des d’aquesta legislatura,
als/les representants dels grups de l’oposició municipal, que també hi seran presents. Quant a
les propostes plantejades a les reunions de Consell, el regidor de Participació diu que el govern
municipal les gestionarà i en farà el retorn al Plenari.
Gómez, finalitza la seva intervenció proposant que la persona que s’encarregui de supervisar i
validar els procediments administratius del Consell, assumint la funció de secretari, sigui el
tècnic municipal Francesc Mòdol. No hi ha cap objecció en contra: s’aprova la proposta.
Acabada la intervenció del regidor de Participació Ciutadana, la regidora Mínguez dóna per
constituït -per al període de la legislatura 2015/2019- el Consell de la Zona 04 i es posa a
disposició de les persones i entitats que el conformen.
Inici del torn de paraules:
Sergi Díez, veí i representant del Comú de Lleida. Planteja els següents temes: 1. que es retiri de davant de la caserna de la Guàrdia Civil- un cartell que anuncia –des de fa anys- la

1

realització d’un nou vial del qual hores d’ara se’n desconeix la data d’execució. En el seu lloc,
suggereix que es col·loqui un plànol del barri ; 2. que la remodelació que s’ha fet a la Pl.
Germans Queralt no és suficient, atès que hi ha qüestions tècniques millorables com són els
marges de pedra de la zona de jocs, que sobresurten massa de la sorra, esdevenint per
aquesta causa un risc d’accident per a les persones, o que s’ha conservat part del mobiliari
urbà que hi havia; 3. que al carrer Casagualda -i a altres dels seu entorn- hi ha un problema
amb les rates, atès que en aquella zona el clavegueram està embossat i quan plou “si no
rebenta que una banda ho fa per l’altra”. Demana que es faci –si més no una vegada a l’any- la
neteja a fons de totes les canonades d’aigües fecals d’aquell lloc; 4. que les tanques
perimetrals de la zona esportiva del carrer Escoles no compleixen amb la normativa de
seguretat i suposen un perill per a la integritat física de les persones que fan ús d’aquell espai,
i, també, que el quadre de llums de la pista pot ser la causa que algú prengui mal, tenint en
compte que roman sempre obert; 5. que es procuri la plena implementació del carril bici al
barri. Quant al tram que arriba des del centre de la ciutat fins a Torre Vicens, reivindica que
s’incrementin les mesures de protecció per a les persones ciclistes; 6. que es millori la
intensitat lumínica tant a la zona del mirador, com al nou pàrquing de vora l’Av. de la Llibertat;
7. que troba a faltar que hi hagi un pla adreçat a la promoció social de joves desocupats; i 8.
que alguns veïns li han palesat la seva preocupació perquè als habitatges socials pròxims al
col·legi Terres de Ponent s’hi concentra un nombre excessiu de persones conflictives, amb el
risc que aquell lloc acabi convertint-se en un gueto
Respecte a l’enllumenat de la zona del mirador, la regidora Mínguez respon que encara no han
finalitzat les actuacions en aquell lloc, en conseqüència, caldrà esperar abans de treure
conclusions. Sobre el resultat de les obres que s’estan fent, opina que aquell espai quedarà
molt bé.
En referència a la tanca de la pista esportiva, la regidora informa que aquesta va ser retirada
pels serveis municipals d’urbanisme i que en breu està previst col·locar-ne una de nova.
En relació a com els Serveis Socials deriven les famílies a habitatges socials, la regidora de zona
assegura que al Secà s’actua en base al mateix protocol que afecta a la resta de barris de la
ciutat, per tant, diu, descarta cap intencionalitat per crear guetos en uns determinats barris, en
benefici d’uns altres.
Sobre la demanda d’actuacions adreçades a la joventut del barri, la regidora Mínguez, explica
que la Taula de la Infància i l’Adolescència ja treballa en aquest tema.
Quant a la resta de qüestions plantejades, Montse Mínguez es compromet a derivar-les als
àmbits municipals competents.
José Escartín, Club de Bàsquet del Secà de Sant Pere. Fa referència a les següents qüestions: 1.
que el pavelló Juanjo Garra no està acabat del tot. Esmenta que l’ascensor no funciona, cosa
que comporta problemes greus de mobilitat del personal que presta serveis sanitaris a la pista;
2. que els desaigües que circumval·len el pàrquing del pavelló estan bruts i que quan plou
s’embossen i ocasionen inundacions a fora i a dintre de les instal·lacions; i 3. que es necessari
que el carril bici continuï des de Torre Vicens i passi –de manera segura- pel centre del barri, ja
que hi ha molta afluència de ciclistes que el travessen en direcció al camí de Marimunt, la qual
cosa augmenta considerablement el risc d’accidentalitat.
La regidora Mínguez afirma que traslladarà les queixes relacionades amb el clavegueram i
l’ascensor del pavelló. Tanmateix, quant a l’atenció medicalitzada, vol observar que les
ambulàncies poden accedir fins al nivell de pista a través d’una rampa d’accés que hi ha pel
darrera del poliesportiu.
Quan a la millora del camí de Marimunt, Mínguez explica que hi havia un projecte
d’urbanització que malauradament es va parar com a conseqüència de la crisi econòmica. No
obstant això, la regidora recull la petició i diu que es tindrà en compte.
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Xavi Zugasti, grup Municipal CiU. Realitza les següents peticions: 1. que es soterrin contenidors
de deixalles per tal de solucionar el problema de les escombraries que la gent que els remena
deixa escampades pel terra; 2. que el manteniment del recinte de les piscines comenci abans
de maig, a fi de garantir que quan comenci la temporada tot estigui en perfecte estat. 3. que es
resolgui el problema de la manca d’ombres al recinte de les piscines; 4. que es restringeixin els
jocs de pilota en espais públics com “la plaça de St. Pere”; i 5. que s’eliminin les barreres
arquitectòniques que dificulten la mobilitat de les persones amb discapacitat funcional. En
concret esmenta que hi ha moltes voreres sense rampes.
Quant a la possibilitat de soterrar contenidors, la regidora Mínguez explica que es tracta d’una
solució poc eficient, atès que: comportaria una gran inversió; implicaria utilitzar
simultàniament camions per a la recollida convencional i camions específics compatibles amb
els contenidors de sota terra.
Sobre la manera com corregir el comportament de les persones que deixen escampades les
deixalles pel terra dels carrers, la regidora parla de la conveniència de combinar accions
educatives i de vigilància.
En referència a les voreres sense rampa, la regidora demana que se li facin saber els llocs
concrets que cal arranjar.
Respecte al tema de les piscines, Mínguez puntualitza que hi ha una empresa que s’encarrega
del manteniment d’aquestes i que li consta que estan preparades al començar la temporada
d’estiu. No obstant, diu, es revisarà el protocol per si és necessari iniciar abans les actuacions
de manteniment.
Isabel Ponse, veïna. Es queixa de “l’olor insuportable” que pateixen (durant la primavera i
tardor) a causa de l’abocament de purins que es fa a la zona periurbana de davant de casa
seva, al carrer Arbeca. La veïna qüestiona la legalitat d’aquesta mena d’actuació per part dels
pagesos.
Referent al problema de les olors, la regidora diu que farà arribar la queixa al tècnics de Medi
Ambient.
Raúl Burgos, veí. Explica la seva interacció amb els joves del barri i fa al·lusió als següents
temes: 1. quant a prohibir jugar a la pilota a les places considera que seria una mesura
inadequada, atès que defensa que –sempre de manera cívica- els menors puguin jugar als
espais públics; 2. sobre les instal·lacions de la pista poliesportiva a l’aire lliure, manifesta que
l’equip de futbol sala -al que pertany- no pot fer-se’n càrrec del manteniment d’aquell espai:
tanques, xarxes, enllumenat, etcètera. Altrament, en relació a la utilització de l’esmentada
pista poliesportiva, es queixa de l’actitud d’una veïna del barri que contínuament els denuncia
i/o amenaça per fer-ne ús; 3. relatiu a la presa de decisions municipals en tot allò que afecti a
la pista poliesportiva, planteja la conveniència que existeixi una interlocució entre la Paeria el
grup de joves que ell representa; 4. respecte a informacions difoses als mitjans de comunicació
locals, censura que s’hagi fet esment a situacions de violència en algun carrer del barri, que
segons ell no s’ajusten a la realitat.
La regidora opina que els problemes amb la veïna s’acabaran –en breu- quan l’ajuntament
col·loqui les tanques protectores que han d’impedir que les pilotades impactin en la façana de
la casa d’aquesta.
En relació a la gestió de l’espai esportiu de què s’està parlant, Mínguez accepta de bon grat
que els joves afectats puguin expressar –a la Paeria- la seva opinió vers quines són les
solucions més adients per a la millora i manteniment d’aquell espai.
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José Luís Osorio, grup Municipal Ciutadans. Per al·lusions respecte al comentari que s’ha fet
sobre unes notícies publicades a la premsa, puntualitza que les informacions que el seu grup
municipal va traslladar als mitjans tenien l’origen en queixes que els havien fet arribar veïnes i
veïns del barri, i que no es van fer amb l’ànim de generar alarmisme.
Sobre la solució a les molèsties ocasionades per les persones que fan ús de la pista
poliesportiva (sobretot durant les hores de descans de la gent), Osorio opina que tal vegada
s’hauria de contemplar l’opció de traslladar la pista a la zona d’esbarjo on hi ha les rampes per
a fer “skate” (vora les piscines).
Divina Fumanal, associació Down Lleida. Proposa: 1. que –en la mesura que tècnicament i
econòmicament sigui factible- es canviï el sistema de sanejament de l’aigua de les piscines
municipals del Secà, utilitzant sal en lloc de clor. Justifica la mesura anterior a raó que cada
vegada hi ha més persones afectades per al·lèrgies als productes químics que actualment es
fan anar; i 2. Que s’ampliï el vial que des del barri baixa al pavelló, ja que al seu entendre és
molt estret i això suposa –per l’alta circulació de vehicles- un important risc d’accidents.
La regidora Mínguez respon que demanarà als serveis tècnics municipals que considerin la
viabilitat de la proposta feta per la representant de Down Lleida.
Núria Estanuy, Llar de Jubilats del Secà. Planteja les següents qüestions: 1. Pregunta per què
consta al llistat de carrers el d’Arbeca, que en realitat no existeix; 2. que a la zona entre els
carrers de la Creu i de la Pobla hi ha blocs d’habitatges i magatzems que no tenen sortida. A
més, alerta que en aquell indret hi ha manca d’enllumenat i que hi ha risc de caure a la sèquia
que passa per allí; i 3. que l’orografia del carrer de la Boba dificulta la mobilitat segura i
l’estacionament de vehicles, i que, a més, aquell lloc està infestat de serps, rates i conills que
venen d’una finca veïna en què el seu propietari no realitza els treballs de manteniment i
neteja que caldrien. També afirma que les filtracions d’aigua que van al subsòl, perjudiquen els
fonaments i estructura de les cases d’aquell carrer.
La regidora Mínguez afirma que s’estudiaran el diversos aspectes plantejats quant a
l’urbanisme i la mobilitat dels carrers a què s’ha fet referència.
Salvador Castilla, veí. Exposa que el preocupa la seguretat a l’encreuament dels carrer de la
Llibertat amb la carretera de Torre-serona (a l’antiga entrada del barri, on hi ha l’Escola
Bressol), atès que hi ha molta circulació de vehicles. Demana que s’implementin mesures per a
controlar la velocitat de circulació en aquella zona.
La regidora Mínguez respon que es tindrà en compte la petició que s’ha realitzat.
Julian Garrido, AVV Secà. Puntualitza que bona part dels aspectes que s’han plantejat durant la
reunió d’avui, i altres a què fa esment durant el seu torn de paraula, ja havien estat comunicats
en el seu moment, per escrit, a la regidora de zona, raó per la qual aprofita l’avinentesa i
demana a l’ajuntament que agilitzi les solucions que el veïnat del barri està reivindicant quant
a urbanisme; mobilitat segura; medi ambient i neteja; civisme i convivència; etcètera.
Garrido finalitza la seva locució posant en valor “la labor fabulosa” que al seu entendre
realitzen els Serveis Socials de l’ajuntament amb els joves del barri.
Sobre els comentaris realitzats pel president de l’AVV, la regidora de zona respon que si bé
molts dels temes que s’han plantejat podran ser resolts en breu, altres requeriran un temps
d’execució que serà més lent del que veïnat i administració municipal desitjarien.
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Sergi Díez, veí i representant del Comú. Fa esment a les següents qüestions: 1. que consti en
acta la petició que el terra de les zones de jocs d’infants del barri siguin de material tou, a fi
d’evitar que els nens/es puguin fer-se mal al caure; 2. que es retiri de la finca que hi ha front la
caserna de la Guàrdia Civil del Secà, i que es porti a desballestar, un camió abandonat des de fa
molts anys; 3. que la metodologia per la qual s’atorguen pisos socials a famílies conflictives no
determini l’aparició de zones gueto als barris. Díez afirma que aquesta circumstància
(l’agrupació de persones conflictives) es podria estar donant a la zona d’habitatges socials de
vora l’Escola Terres de Ponent; i 4. que les reunions de Consell s’arribin a fer més de dues
vegades a l’any .
Sobre la temàtica de la recollida dels excrements dels gossos, Díez en fa una lectura optimista,
afirmant que si bé persisteix el problema, es detecta que en els darrers anys s’ha avançat
quant a sensibilització ciutadana i, diu, que cada vegada hi ha més gent que recull les
defecacions de la seva mascota.
José Escartín, Club Bàsquet Secà de Sant Pere. Suggereix que es situïn espills a les sortides dels
carrers que van a parar al Camí de Marimunt, a l’objecte d’augmentar la seguretat de les
persones conductores que volen incorporar-se a l’esmentada via.
Tractats tots els temes corresponents a l’ordre del dia d’avui, i finalitzat el torn de paraules, la
presidenta del Consell de Zona, Montse Mínguez, agraeix la presència i participació a tots els
assistents i dóna per acabada la reunió.
Lleida, 21 de gener de 2016

Cesc Mòdol
Coordinació dels Consells Territorials
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CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 04 (barri del Secà i entorns)
Sessió plenària celebrada el 16 de febrer de 2017, al Centre Cívic del Secà.
Assisteixen a la reunió:
Entitats:
AVV del Secà; Serveis Socials; Club Bàsquet Secà; Jubilats del Secà; Assoc. Down Lleida;
Coral Ressò; Club Ornitològic Ilerdense; Grup Municipal CiU; Grup Municipal ERCAVANCEM; Grup Municipal CIUTADANS; Grup Municipal PP; Grup Municipal COMÚ;
Escola Torre Queralt; AMPA Torre Queralt; i AMISALL.
Persones:
Julian Garrido; José Escartín; Pepi Guzmán; Francisco Jiménez; Pau Asensio; Núria
Estanuy; Divina Fumanal; Pilar Romero; Núria Marín; Josep Codina; Txema Alonso; José
Luís Osorio; Joan Vilella; Sergio Díez; Tomàs Borbón; Ma.Carme Culleré; Pedro
Carreiro; Maite Torrelles; Olga Pedra; Núria Costa; Tere Farré; Blanca Bonilla; i Amaia
Rodrigo.
Per l’administració municipal:
La regidora de Zona i presidenta del CdZ04, Montse Mínguez; el vicepresident del
CdZ04, Joan Gómez; la tècnica de la Paeria, Esther Marcos; i el coordinador tècnic dels
Consells de Zona, Francesc Mòdol.
Excusen la seva assistència: CAP Balàfia-Pardinyes-Secà i Escola Bressol Secà.
Obre la reunió plenària la regidora Montse Mínguez, qui felicita a la comunitat educativa de
l’Escola Torre Queralt per la nova etapa que han començat al servei de l’educació pública, i,
altrament, explicita el seu reconeixement a la tasca activa que estan realitzant totes les
entitats del barri; i fa esment a les línies d’actuació dels Serveis Socials municipals al Secà; i
dóna la benvinguda a la nova secretària de l’AVV.
Acte seguit, el regidor de participació Ciutadana, Joan Gómez, pren la paraula per a informar
sobre la previsió de Consells extraordinaris en què es parlarà de la revisió del Reglament de
Participació Ciutadana, i de com es triarà en quins projectes es gasten un milió d’euros dels
pressupostos municipals.
A continuació, prèvia aprovació de l’acta del plenari anterior, s’inicia el torn de paraules:
Sergio Díez, veí i representant del Comú de Lleida. Planteja els següents temes: 1. que s’hauria
d’intensificar el treball de monitoratge que es fa amb els infants i joves del barri, perquè opina
que amb un parell de persones no en hi ha prou; 2. que es gestioni la retirada del camió que fa
anys està abandonat en els terrenys privats de davant de la caserna de la Guàrdia Civil, i que,
també, en aquell mateix solar, es retiri la informació d’un panell que anuncia una acció
urbanística (entre el Secà i Llívia) que està aturada “sine die”; 3. que hi ha aspectes millorables
de la remodelació que s’ha fet a la plaça situada entre els carrer Germans Queralt, Francesc
Solana i Llibertat, en concret, adverteix que els marges de totxo de la zona de jocs sobresurten
massa de la sorra, esdevenint per aquesta raó un potencial risc d’accident per a les persones;
4. que s’hauria d’ampliar el parc infantil que hi ha vora la petanca i refer el tou del terra, atès
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que és molt utilitzat; 5. que s’haurien de millorar els camins interiors del parc que envolta
Torre Queralt; 6. que no hi ha prou papereres a l’entorn de l’Escola Torre Queralt (entre els
carrers la Creu i Escoles), raó per la qual resulta difícil pretendre que la gent sigui cívica i no
embruti el terra; 7. que el buidatge de les papereres de davant de la caserna de la Guàrdia Civil
no es fa prou sovint; 8. que, per seguretat, cal garantir la presència de la Guàrdia Urbana
durant les hores d’entrada i sortida de l’alumnat de l’Escola Torre Queralt; 9. que és necessària
una vorera entre el barri i el pavelló Juanjo Garra, atès que el vial Jordi Solé Tura és molt estret
i els vehicles que hi circulen posen en risc la integritat de les persones que caminen per aquell
indret; 10. que s’estudiï la manera com fer més segura la mobilitat de les bicicletes d’un
extrem a l’altre del Secà, a tal fi, i considerant que hi ha molta gent que creua el barri direcció a
les partides d’horta del seu entorn, suggereix que s’implementi una via per on no es circuli a
més de trenta Km/h; 11. que -com a prevenció de l’incivisme- es millori l’enllumenat del
mirador de la zona de Torre Queralt; i 12. que seria convenient realitzar un estudi estratègic
sobre les mancances comercials del barri, i, en l’anterior sentit, apunta que troba a faltar que
no hi hagi cap carnisseria, ni cap peixateria. Sobre la interlocució en matèria comercial,
manifesta la necessitat que existeixi una Associació de Comerç.
Díez finalitza la seva intervenció demanant que l’ajuntament intercedeixi perquè els quadres
elèctric d’habitatges precintats i/o d’obres inacabades no constitueixin un risc per a la
seguretat de les persones.
Julián Garrido, AVV del Secà. Comenta que la major part de les coses manifestades per qui
l’antecedit en l’ús de la paraula ja han estat comunicades a l’ajuntament per escrit, i,
presencialment, durant la darrera visita del regidor d’urbanisme Fèlix Larrosa el desembre de
2016, raó per la qual aprofita l’avinentesa i demana a la regidora Mínguez que s’agilitzin les
solucions que el veïnat del barri està reivindicant quant a urbanisme i mobilitat segura (millora
del Vial Jordi Solé Tura i vigilància dels entorns escolars); medi ambient, neteja, civisme i
convivència (papereres i contenidors, vigilància de les deposicions dels gossos, millora dels
camins del parc de l’entorn de Torre Queralt ); etcètera.
Com a informació afegida a diversos aspectes que ja s’han comentat, Garrido diu: 1. que
segons fonts de la Guàrdia Civil, el camió que està estacionat al solar privat de davant de la
seva caserna no es pot tocar atès que és tracta d’un procediment que està “sub iudice”; 2. que
per a millorar la mobilitat segura en els carrers que surten de la zona escolar cap a l’Av. de Sant
Pere, s’ha previst incorporar zona d’aparcament de moto a les cantonades, amb la qual cosa es
guanyarà visibilitat; 3. que si es traslladés la pista esportiva (situada actualment al carrer
Escoles) a la zona d’esbarjo on hi ha les rampes per a fer “skate” (vora les piscines), es podria
garantir una millor vigilància i seguretat de la mateixa; 4. que al carrer Mossèn Solé hi ha perill
que caigui un pal de la llum que està lligat amb una corda i un ferro a la paret (a l’alçada del
núm. 3), i que prop d’aquell mateix lloc hi ha una casa que amenaça ruïna i dintre de la qual hi
ha una colònia de rates; 5. que és necessari fer voreres a la banda no edificada del carrer Camí
de Marimunt; 6. que caldria arreglar el pati del col·legi; 7. que fóra convenient posar graderies
a la part alta del Pavelló Juanjo Garra; i 8. que s’haurien de tallar els canyars de vora el
poliesportiu Juanjo Garra.
En un altre ordre de coses, Garrido proposa: 1. que, atès que és un edifici singular, caldria
marcar Torre Queralt amb una placa explicativa, ja que s’ha constatat que la gent del lloc
solament la coneix pel seu nom vulgar: “casa china”; 2. que l’espai de Torre Queralt és petit
per a acollir el concurs d’ocells que fins ara s’havia fet a la zona del poliesportiu Juanjo Garra; i
3. que des de que la junta del Club de Bàsquet està en funcions, troba a faltar comunicació
entre aquesta i l’AVV, sobre les activitats que fan.
Divina Fumanal, Down Lleida. Expressa la satisfacció de la seva entitat per com han quedat les
instal·lacions del seu local després de la reforma que s’hi ha realitzat. Tanmateix, es queixa que
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a la zona de la plaça on hi tenen l’accés, els menors juguen a la pilota i que això sovint ocasiona
molèsties, per cops a les portes.
En referència a la desaparició del servei de bar al poliesportiu, opina que ha estat una pèrdua i
que, si més no, caldria preveure la possibilitat d’incorporar una màquina expenedora de
menjar i begudes per a donar atenció a les persones que vulguin fer una consumició sense
haver de desplaçar-se fins a la plaça del Secà.
Finalment, atenent la queixa que han manifestat alguns dels usuaris de la seva associació,
demana que a les hores punta es reforci la línia 7 del bus, posant-hi vehicles amb major
capacitat de transport de viatgers, ja que en el trajecte entre la plaça de Ricard Viñes i l’Institut
Torre Vicens la gent viatja molt atapeïda.
José Escartín, Club Bàsquet Secà de Sant Pere. Dóna detalls de la situació actual del club: en
fase de traspàs d’una junta a una altra i pendents que el departament de justícia de la
Generalitat validi la nova directiva.
Quant a la gestió del bar del poliesportiu, explica que es feia en base a un acord amb la Paeria
que pretenia que el club obtingués ingressos extra per al seu finançament, però que en la
pràctica la rendibilitat del mateix era molt exigua, raó per la qual dubta que algú pugui tenir
interès en recuperar l’explotació de l’esmentat servei, i que la solució apuntada anteriorment implementar una màquina expenedora de menjar i begudes- tal vegada seria la solució per
recuperar el servei que s’ha deixat de prestar.
En referència a diversos aspectes urbans relacionats amb el Secà esmenta: 1. que pensa que
s’hauria de revisar la senyalització i el sentit de la circulació dels diversos carrers que van a
parar al carrer Camí de Marimunt, a fi de facilitar una mobilitat més fluïda; 2. que cal resoldre
el problema de les aigües que llisquen des de la part alta del barri i des del vial Jordi Solé Tura i
que van a parar a l’explanada d’aparcament del pavelló obstruint els desguassos existents i
provocant que s’inundi els baixos del poliesportiu; 3. que es fixi -per la base- el contenidor que
hi ha a la part alta del vial Jordi Solé Tura, ja que l’actual porta rodes i quan fa vent -o quan
algú decideix fer alguna bretolada- aquest acaba rodant costa avall fins al poliesportiu; i 4. que
aniria bé construir una petita rotonda per regular l’accés al barri des de la zona del “gir de
Torre Vicens”.
Pau Asensio, Coral Ressò i Llar de Jubilats. Denuncia: 1. que a l’aparcament que hi ha al carrer
de la Llibertat, vora l’església, hi ha gent que en lloc d’entrar i sortir pels guals habilitats, ho fan
passant per sobre de les voreres, posant en risc la seguretat dels vianants. Com a solució
proposa posar unes pilones que impossibilitin als conductors fer l’esmentada maniobra; 2. que
als vorals de la plaça de Sant Pere la gent hi estaciona de manera irregular -per anar a fer
compres i/o gestions- provocant problemes de mobilitat i de seguretat a l’avinguda de Sant
Pere. Demana que hi hagi un control efectiu de la Guàrdia Urbana per evitar aquesta mena
d’infraccions; 3. que els nous contenidors que s’han posat al carrer de Marimunt (davant del
núm. 30), no estan sobre una plataforma de formigó com les altres, raó per la qual quan plou
no poden anar a llençar les deixalles perquè s’enfanguen els peus; i 4. que els contenidors que
hi ha al carrer Fontanelles (davant de l’Escola Torre Queralt) no haurien d’estar allí, ja que com
les voreres d’aquest carrer fan poc més de 60 cm, fan nosa als vianants. Al seu entendre, la
gent d’aquell carrer podria anar a llençar les deixalles al carrer Camí de Marimunt que està a
uns 100 metres d’aquell lloc.
Maite Torrelles, Escola Torre Queralt. Fa referència a les següents qüestions: 1. que seria
important que la Guàrdia Urbana controlés l’accessibilitat a l’escola durant les hores d’entrada
i sortida; 2. que caldria que l’escola pogués disposar d’un gran espai polivalent on poder
realitzar activitats de caire sociocomunitari obertes al conjunt de la comunitat educativa del
barri (actualment no tenen sala d’actes per activitats culturals com teatre, espectacles,
etcètera); 3. que comparteix la idea que la inexistència del servei de bar al poliesportiu és un
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factor que “resta caliu al barri”; 4. que té interès per conèixer les previsions de la Paeria per a
la implementació (al Secà) dels camins escolars segurs per a fer a peu o amb bicicleta.
Pedro Carreiro, AMPA Escola Torre Queralt. Comunica que no tenen lloc on poder guardar la
carrossa de la rua del Carnaval de l’AMPA i que necessiten un espai en condicions on poder
guardar-la.
Amaia Rodrigo, Veïna del barri. Comenta que als jardins Germans Queralt, concretament a la
zona de les escales dels blocs Pallars, hi ha unes parets –ara brutes- que es podrien oferir a
grafiters perquè hi facin murals que siguin bonics.
Altrament, demana que quan s’arrangin els jardins de Torre Queralt -segons afirma “ara molt
deteriorats”- es facin camins que permetin descendir còmodament el desnivell que hi ha des
de dalt fins a l’avinguda de Torre Vicens.
Tomás Borbón, Club Ornitològic Ilerdenc. Explica que després d’haver organitzat les darreres
cinc edicions de l’exposició anual d’ornitologia a les instal·lacions del pavelló Juanjo Garra,
enguany se’ls ha forçat a traslladar-se al parc de la Torre Queralt, lloc aquest que és massa
petit per a una activitat que rep persones participants de tot Catalunya, Andorra, i part
d’Aragó. Demanen que de cara a l’any vinent, la Paeria faci la previsió perquè puguin tornar a
l’emplaçament anterior.
Sergio Díez, veí i representant del Comú de Lleida. Demana que l’horari de les piscines no
finalitzi a les 19.00h, i posa de manifest que hom troba a faltar que en aquell equipament hi
hagi un quiosc expenedor de begudes i gelats.
Relatiu a l’horari de la piscina municipals, la regidora de zona informa que aquest ve
determinat per la durada de la jornada laboral del socorrista.
En referència al conjunt de les aportacions que han realitzat les persones participants en
aquesta reunió, i de les quals la regidora en fa un resum, hom confirma que es derivaran totes
les peticions que s’han fet als àmbits municipals competents en cada qüestió que s’ha
plantejat.
D’altra banda, la regidora de zona convida a les persones presents a anar pensant possibles
projectes per a la millora del barri que puguin presentar-se quan es posi en marxa el procés
participatiu per a consultar a la ciutadania els destí d’un milió d’euros del pressupost municipal
d’enguany.
Tractats tots els temes corresponents a l’ordre del dia d’avui, i finalitzat el torn de paraules, la
presidenta del Consell de Zona, Montse Mínguez, agraeix la presència i participació a tots els
assistents i dóna per acabada la reunió.

Lleida, 16 de febrer de 2017.

Cesc Mòdol
Coordinació dels Consells Territorials
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PROCÉS PARTICIPATIU PER A CONSULTAR A LA CIUTADANIA EL DESTÍ
D’1 MILIÓ D’EUROS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL.
Plenari informatiu amb entitats del Consell de les Zones 03; 04; 05; i 14, en sessió
conjunta, realitzat el 20 d’abril de 2017, al Centre Cívic de Balàfia.
Assisteixen a la reunió:
Entitats:
AVV Secà; AVV Orvepard; AVV Balàfia; AVV Llívia; Escola Torre Queralt; Comú de
Lleida; Associació Diabètics; Dona Balàfia; Oncolliga; Escola Bressol de Balàfia; Assoc.
Special Friends; Magrebeida; CUS, salut, consum i alimentació; Unió Esportiva Balàfia;
Assoc. Kina Kreu; Escola Pardinyes; Associació Asperger; CAP Balàfia; Club Tir amb Arc
Lleida; Ilercorda; Escola Bressol Mitjana; Escola Bressol Llívia; Club de Bàsquet Secà;
Grup municipal de Ciutadans; i Grup municipal PDeCAT.
Persones:
Mireia Moliné; Cristina Simó; Julián Garrido; Maite Torrelles; Yolanda Montull;
Montserrat Torruella; Sergio Díez; Francesc Fernández; Jos Farreny; Francesc
Caballero; Marta Gispert; Mercè Ruiz; David Malé; Carmen Sánchez; Manolo López;
Manuel Lorite; Paco Castillo; Pau Asensio; Isabel Hornos; Rafael Fernández; Carme
Gilart; Sílvia Subirà; Andrea González; Luis Marco; Simeó Fuentes; Ángeles Amador;
Cristina Clota; Ángeles Ribes; José Mª Córdoba; Montse Abella; Josepa Gòdia; José
Escartin; Rosa Ferrero; Esther Costa; Andrana; Abdelmoula el Moutadur; Josep M.
Grau; Josep Pons; Montse Bosch; i Víctor Manel Pallarès.
Per l’administració municipal:
El regidor de les zones 03 i 14, Rafael Peris; el regidor de la zona 05 i de Participació
Ciutadana, Joan Gómez; la tècnica de Participació Ciutadana, Drets Civils i Cooperació,
Carme Sabaté; i el coordinador tècnic dels Consells de Zona, Francesc Mòdol.
Sota la presidència dels regidors Rafael Peris i Joan Gómez, s’ha realitzat una sessió
informativa sobre el procés de pressupostos participatius que es durà a terme entre abril
i setembre de 2017.
El regidor de Participació Ciutadana, Joan Gómez, ha contextualitzar l’acord municipal
que ha fet possible posar en marxa -per primera vegada a Lleida- uns pressupostos
participatius, i ha fet una explicació general de:








què són els Pressupostos Participatius;
com s’hi pot participar i en quin termini de temps;
com redactar els projectes;
quina mena de projectes poden optar a ser escollits;
qui podrà votar, en quins llocs i en quines modalitats;
en quines dates s’ha previst fer les votacions presencial i electrònica;
els mecanismes d’informació que s’han posat a disposició de la ciutadania, etcètera.

Sobre l’oportunitat de fer el procés participatiu de pressupostos, el regidor Gómez ha
posat en valor que aquest generarà unes sinèrgies molt positives, en la mesura que
acostarà la democràcia a la ciutadania i que promocionarà que la gent es
corresponsabilitzi en la presa de decisions sobre quin model de ciutat prefereix.
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Acabada l’exposició del regidor Gómez, s’ha obert un torn de paraules durant el qual
han intervingut -per demanar aclariments sobre diversos aspectes dels Pressupostos
Participatius- les següents persones: Julián Garrido; Josep M. Grau; Rafael Fernández;
Paco Castillo; José Escartín; i Yolanda Montull.
Un cop els representats de l’equip de govern de la Paeria, Joan Gómez i Rafael Peris, i
la representant del grup municipal de Ciutadans, Ángeles Ribes, han donat resposta a
tots els aclariments que se’ls ha requerit, es dóna per acabat el torn de paraules, moment
aquest que aprofita el regidor Joan Gómez per fer una crida a participar... Tant en les
sessions de debat dels Consells que es convocaran la segona quinzena de juny, com en
les votacions de la Consulta Ciutadana.
Sense cap altre tema a parlar, es dóna per conclòs el plenari conjunt dels Consells de les
zones 03; 04; 05; i 14.
Lleida, 20 d’abril de 2017.

Cesc Mòdol
Coordinació dels Consells Territorials
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CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 04 (barri del Secà i entorns)
Sessió plenària celebrada el 15 de gener de 2018, al Centre Cívic del Secà.
Assisteixen a la reunió:
Entitats:
AVV del Secà; Assoc. Down Lleida; Coral Ressò; Club Ornitològic Ilerdense; Grup Municipal CiU;
Grup Municipal ERC-AVANCEM; Grup Municipal CIUTADANS; Grup Municipal PP; i Grup
Municipal COMÚ.
Persones:
Julian Garrido; Francisco Jiménez; Pau Asensio; Divina Fumanal; Núria Marín; Josep Codina;
Txema Alonso; José Luís Osorio; Joan Vilella; Sergio Díez; Pedro Carreiro; José Manuel Castro;
Rosa M. Salmerón; Andrés Català; José A. Martínez; José Arenas; Magí Alrich; Laura Sanz; i
Enrique Rodríguez.
Per l’administració municipal:
El vicepresident del CdZ04, Joan Gómez; i el coordinador tècnic dels Consells de Zona, Francesc
Mòdol.
Excusen la seva assistència: Escola Bressol Secà; Serveis Socials Paeria; i la regidora Montse
Mínguez.
Per delegació del regidor de Participació Ciutadana -que s’incorporarà més tard a la reunióobre la reunió el tècnic municipal Francesc Mòdol, qui informa que el projecte escollit a les
votacions dels Pressupostos participatius de 2017 (millora de la xarxa de camins dels jardins
Germans Queralt) ja està licitat, i que hom preveu que s’executi en els propers mesos.
Altrament, Mòdol explica que a partir de febrer es podran presentar les propostes per a
participar en els Pressupostos Participatius de 2018; que la fase d’estudi i valoració tècnica de
les propostes es farà durant tot el mes d’abril; que a maig es donarà publicitat de les propostes
que s’hagin adequat a les normes de participació; i que el període votació serà: per Internet de
l’11 a 24 de juny, i presencial de 25 a 28 de juny.
A continuació, s’inicia el torn de preguntes i/o propostes:
Julián Garrido, AVV del Secà. Demana: 1. que sigui més fàcil la introducció de dades al
formulari d’Internet que serveix per a presentar les propostes que competiran en els
Pressupostos Participatius; i 2. que no s’admetin -als Pressupostos Participatius- propostes
corresponents a actuacions que els pressupostos ordinaris de la Paeria ja preveuen.
Núria Marín, grup Municipal ERC-AVANCEM; i Pau Asensio, Coral Ressò. En el sentit de la
petició anterior de Julián Garrido, pregunten si una de les propostes que va concursar als
Pressupostos Participatius de 2017, concretament la que demanava millores al pati de l’Escola
Torre Queralt, s’ha inclòs en els pressupostos ordinaris d’enguany i, per tant, si l’esmentada
actuació es podrà fer efectiva a curt termini.
Sergio Díez, veí i representant del Comú de Lleida. Es queixa que peticions realitzades en
reunions anteriors de Consell encara no han estat ateses. Demana que la Paeria garanteixi un
millor retorn de les qüestions plantejades durant les sessions plenàries de Consell, i afirma que
una reunió de Consell a l’any és molt poc.
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Francesc Mòdol informa en relació a què diu el Reglament de Participació Ciutadana quant a la
convocatòria i funcionament dels Consells Territorials.
Julián Garrido, AVV del Secà. Palesa la dificultat de fer participar la gent a reunions de Consell,
tanmateix, anuncia que en properes convocatòries col·laboraran informant la ciutadania que
és possible assistir-hi a títol individual.
Sergio Díez, veí i representant del Comú de Lleida. Demana aclariments sobre el procediment
de retorn de les peticions que s’han anat fent en Consells anteriors, atès que d’algunes d’elles
no se’n ha rebut cap mena d’explicació.
Entre les qüestions que reivindica hi ha: 1. que s’aprovi un projecte educatiu adreçat a la
inclusió sociocomunitària de nens i adolescents pertanyents a famílies amb problemes, atès
que considera insuficient els recursos que hi dedica actualment la Paeria: una educadora a
temps parcial; 2. que, per seguretat, cal garantir la presència de la Guàrdia Urbana o d’Agents
Cívics durant les hores d’entrada i sortida de l’alumnat de l’Escola Torre Queralt; 3. que es faci
el tancament de la finca que hi ha davant de la comandància de la Guàrdia Civil i que se’n
reguli l’accessibilitat, ja que aquell solar ha esdevingut un espai on hi ha vehicles abandonats i
on s’hi accedeix passant per sobre de la vorera, on hi ha un pas de vianants; 4. que del mateix
solar esmentat anteriorment, es retiri la informació d’un panell que anuncia una acció
urbanística (entre el Secà i Llívia) que està aturada “sine die”, substituint-la per un cartell
benvinguda o mapa del barri; 5. que s’habiliti un espai polivalent on poder fer activitats
sociocomunitàries de gran aforament, impossibles de fer a la sala d’actes del Centre Cívic; 6.
que es restauri l’espai del mirador de la zona de Torre Queralt i que se’n millori l’enllumenat;
7. que s’ampliï el parc infantil de la plaça Francesc Solana vora la petanca- i que se’n renovi el
tou del terra, atès que és molt utilitzat; i 8. que es revisin les voreres de l’Av. de Sant Pere i de
l’Av. Marimunt, ja que suposen un greu problema per a les persones amb mobilitat reduïda.
Quant a la decisió de traslladar la pista poliesportiva de la Plaça d’Andalusia a vora les pistes de
patinatge (skate), opina que s’ha fet sense prou consens veïnal.
Julián Garrido, AVV del Secà. Aclareix que traslladar la pista esportiva que hi ha a la plaça
d’Andalusia és una petició que van fer -en seu del Consell de Zona- els veïns afectats d’aquell
lloc; que, en matèria d’inclusió social d’infants i adolescents, l’educadora que treballa al barri
està realitzant una tasca excel·lent, i que el dissabte funciona un Esplai que realitzen voluntaris
del Col·legi Claver.
Pau Asensio, Coral Ressò. Afirma que traslladar la pista esportiva permetria recuperar la plaça
Andalusia per a altres usos, i que resoldria els problemes de convivència i civisme que hi ha
actualment. Altrament, Asensio manifesta: 1. estar d’acord que cal millorar les voreres de les
principals avingudes, però també les dels carrers interiors, ja que són estretes i amb el ferm
molt irregular; i 2. que cal conscienciar la gent perquè respecti la senyalització i que aparqui bé
als carrers.
Andrés Català, veí. Reivindica un barri més net i demana que s’actuï amb més fermesa contra
els propietaris de gossos que no recullen els excrements.
Pedro Carreiro, veí. Es queixa: que hi ha zones al barri on, segons la seva percepció, la
intensitat lumínica és massa baixa; que s’han de millorar els tous de terra dels parcs infantils; i
que és urgent arreglar el paviment del pati de l’Escola Torre Queralt.
Referent a la possibilitat de millorar l’enllumenat d’alguns punts del barri, el regidor Joan
Gómez demana que es comuniqui a la Paeria quins són els llocs concrets que s’haurien d’anar
a mesurar. En relació a la millora del tou dels parcs infantils, el regidor entén que la solució
passaria per canviar el sauló més sovint.
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Francisco Jiménez, Veí. Reivindica que és urgent obrir el carrer Arbeca i regular la mobilitat
dels seus accessos.
Laura Sanz, veïna. Sol·licita aclariments sobre la reubicació dels contenidors de deixalla al
carrer Llibertat; denuncia que a la zona de darrera dels carrer Grallera/Premià tots els anys
s’incendien els matolls secs que hi ha; i pregunta si es podria construir un Pipi Can al barri.
El regidor Gómez respon que la reubicació dels contenidors de la zona es va fer per queixes de
veïns, però aclareix que s’ha respectat la mateixa volumetria de recollida que hi havia abans.
Tanmateix, si es considera que -a dia d’avui- hi ha alguna mancança, demana que és notifiqui al
departament de Medi Ambient de la Paeria.
Quant a la possibilitat que es construeixi un Pipi Can al Secà, el regidor planteja la possibilitat
que presentin una proposta per als Pressupostos Participatius de 2018.
Pedro Carreiro, veí. Demana que es netegin de deixalles diverses finques que hi ha a l’Av. de
Marimunt, sortint del barri en direcció al camp de futbol de l’AEM.
El regidor Joan Gómez dona instruccions perquè es notifiqui l’incident a Disciplina Urbanística
de l’ajuntament.
Francisco Jiménez, Veí. Es queixa d’un problema d’incivisme per part de les persones que
abandonen andròmines fora dels contenidors, al Fontanelles, ja que com la vorera és estreta
queda molt afectada la mobilitat de la gent. Demana més control i sancions.
Joan Vilella, grup municipal PP. Explica que, malauradament, les actuacions incíviques no són
exclusiva de cap barri, i, a tall d’exemple, cita algunes experiències personals.
Sergio Díez, veí i representant del Comú de Lleida. Posa èmfasi en la importància que des de
tots els espais de l’educació es treballi per fomentar els valors del civisme.
Julián Garrido, AVV del Secà. Demana: 1. que s’ampliï l’oferta del servei de bus durant els caps
de setmana i festius, ja que tempos d’espera superiors a 1 hora no són raonables. Garrido
parla que el problema és especialment greu els dissabtes al matí, en la mesura que és dia de
mercat, i que molta gent treballa; i 2. que es reforci la llum de la sala d’actes del Centre Cívic,
incorporant una filera central focus.
Tractats tots els temes corresponents a l’ordre del dia d’avui, i finalitzat el torn de paraules, el
regidor de Participació Ciutadana, Joan Gómez, agraeix la presència i participació a tots els
assistents i dóna per acabada la reunió.
Lleida, 15 de gener de 2018.

Cesc Mòdol
Coordinació dels Consells Territorials
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CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 04 (barri del Secà i entorns)
Sessió plenària celebrada el 13 de setembre de 2018, al Centre Cívic del Secà.
Assisteixen a la reunió:
Entitats:
AVV del Secà; Assoc. Down Lleida; Jubilats del Secà; Coral Ressò; Club Petanca; Club
Futbol Sala; Teatre la Zambra; Club Jove Secà; Institut Torre Vicens; Grup Municipal
ERC-AVANCEM; Grup Municipal CIUTADANS; Grup Municipal PP; Grup Municipal PSC;
Grup Municipal PDeCAT; i Grup Municipal COMÚ.
Persones acreditades:
Julian Garrido; Francisco Jiménez; Pau Asensio; Divina Fumanal; Núria Marín; Marta
Gispert; Salomé Torruella; Txema Alonso; José Luís Osorio; Joan Vilella; Núria Estanuy;
Sergio Díez; Isabel Ponce; Raul Burgos; Pedro Burgos; Remedios Consuegra; Mari
Carmen Rodríguez; Carmen Zambrana; Eva Macipe; Pepita Lanzas; Isabel Lanzas;
Iluminada Rodríguez; Paquita Aguilar; Montse Bielsa; Joaquin Sánchez; Felipe Ortiz;
José Vera; Rafael Pulido; Mercè Morales; Vicente Rodríguez; Joaquina Morena;
Gerardo Parrilla; José A. Pena; Joan García; Juan José Novillo; Pepi Guzman; Antoni
Plana; Maria Jesús Castro; Amador Villanueva; i Magí Alrich.
Per l’administració municipal:
La regidora de Zona i presidenta del CTZ04, Montse Mínguez; el regidor de Participació
Ciutadana i vicepresident del CdZ10, Joan Gómez; la tècnica de la regidoria de
Participació Ciutadana, Esther Marcos; i el coordinador tècnic dels Consells de Zona,
Francesc Mòdol.
Excusa l’assistència el/la representant de l’Escola Bressol Secà.
Obre la reunió la regidora Montse Mínguez, qui dóna la benvinguda i recorda les
dinàmiques de funcionament del Consell de Zona. Acte seguit, Mínguez informa que el
projecte escollit a les votacions dels Pressupostos participatius de 2018 (enjardinar
mirador al Secà, als jardins Germans), per un import de fins a 50.000 euros, es licitarà i
executarà durant els propers mesos.
A continuació, s’inicia el torn de preguntes i/o propostes:
Raul Burgos, Club Futbol Sala. Informa: 1. que s’està creant una associació de joves al
barri; i 2. que són contraris al trasllat de la pista poliesportiva de la plaça d’Andalucia, raó
per la qual demanen que s’inverteixi en el manteniment de la mateixa i de les seves
infraestructures: tanques, enllumenat, porteries, xarxes, etcètera.
Pepa Lanzas, Veïna. Informa que hi va haver un problema amb una família conflictiva, però
que des que aquesta ha marxat tot va bé.
En referència als usos esportius de la plaça d’Andalucía, afirma que els veïns procuren
preservar el mobiliari de l’esmentada plaça, que no els molesten els jocs esportius dels
menors, i que en definitiva: estan contents de tenir-la tal com està ara.
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Julián Garrido, AVV del Secà. Puntualitza que en el seu moment es va gestionar un
hipotètic trasllat de la pista esportiva de la plaça d’Andalucia, a petició de persones del
barri, però que si l’opinió majoritària és conservarla, per a ell cap problema.
Pepa Lanzas, Veïna. Afirma que des que es van posar passos de zebra a la zona de la pista
esportiva de plaça d’Andalucia, s’ha resolt el problema que hi havia per a la mobilitat
segura de les persones.
Referent a la prevenció de l’incivisme, Lanzas demana la vigilància d’un Guàrdia de Barri.
Sergio Díez, veí i representant del Comú de Lleida. Denuncia: 1. un problema generalitzat
de manca de neteja i manteniment dels espais públics al barri; 2. que els miradors i els
camins de Torre Queralt no estan acabats i que no són accessibles per a les persones amb
mobilitat reduïda o que es desplacen amb els cotxets dels nens; 3. que hi ha peticions
ordinàries (com l’arranjament de carrers) que ni tan sols haurien d’ésser admeses per a
concursar als Pressupostos Participatius; 4. que no funciona correctament el sistema de
reg dels jardins de Torre Queralt; 5. que la poda d’arbres i arbustos, diu, només es fa als
llocs a la vista, prop de la carretera, i que la resta no; i 6. Que volen guàrdia urbana a la
sortida de l’escola pública del barri, i que s’eixamplin les voreres de l’entorn de l’escola
Mari Carmen Rodríguez, Veïna. Expressa la seva percepció que cal haver estat dins de
l’Associació de Veïns per tenir una idea clara del molt que es treballa per al barri.
Altrament, fa una crítica a l’incivisme de la gent, del qual diu: “es produeix en bona part
perquè els pares es desentenen del comportament dels seus fills”.
Rodríguez manifesta també la seva conformitat que hi hagi més presència de la Guàrdia
Urbana, com a mesura per a fer respectar les normes de civisme i convivència, i fa una
crida a la corresponsabilitat de veïnes i veïns quant el control de la conducta dels menors.
Francisco Jiménez, Veí. Llegeix una relació de peticions que fa referència a: l’incivisme de
amos de gossos que no recullen els excrements, i de persones que alimenten els gats de
carrer; i 2. gent que embruta l’espai públic, dipositant -on no correspon- tota mena
d’objectes: roba, runa d’obra, restes orgàniques, ampolles, llaunes, etcètera.
Sobre les anteriors qüestions, demana que es prenguin mesures tals com millorar la
reubicació de contenidors municipals, emprendre campanyes i accions informatives
cridant al civisme, i posar més sancions.
Com exemple dels fets denunciats, Jiménez diu que entre els carrers Arbeca i Cuenca, vora
la tanca del col·legi, sempre hi ha munts ferralla abocada.
Jiménez acaba la seva intervenció preguntant: “que pensen fer les autoritats?”
Eva Macipe, tècnica de joventut. Es queixa que cap ordinador de la sala d’informàtica del
Centre Cívic permet la navegació per Internet, cosa que dificulta el treball amb els menors
que hi acudeixen per a rebre suport escolar.
Núria Estanuy, Ass. Jubilats del Secà. Corrobora que al barri hi ha molts llocs que estan
malament, especialment aquells que per no ser massa de pas –i, per tant, menys visiblesreben menys atenció.
Sobre la qüestió que el Centre Cívic no té –a l’aula d’informàtica- ordinadors que funcionin
correctament, Ardany diu que la seva associació no ha pogut implementar els cursos de
formació que feien per a la gent gran.
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En referència al coneixement que –segons ella- té la Paeria de les necessitats generals del
col·lectiu de jubilats del barri, critica que el regidor de l’àmbit de Benestar Social mai no ha
visitat la seva associació.
Sobre la qüestió dels cursos d’informàtica per a la gent gran, la regidora Montse Mínguez
comenta que caldrà parlar amb l’entitat bancària que els ha ofert i acordar la manera com
poder disposar d’ordinadors.
Pau Asensio, Coral Ressò. Corrobora l’opinió que els jardins de Torre Queralt estan
inacabats, que les escales que hi baixen estan malament, i que el sistema de reg de la part
de baix –prop de les voreres- està malmès des de fa anys. Quant al manteniment de tot
aquell indret, Asensio es queixa que no es realitza amb prou regularitat el buidat de les
papereres.
Referent a les inversions i manteniment dels Jardins de Torre Queralt, opina que s’haurien
de garantir en base als pressupostos ordinaris, sense necessitat d’haver de concursar en
uns Pressupostos Participatius. I que si amb els 50.000 euros dels PP.PP d’enguany no en hi
ha prou per acabar l’obra definitivament, “que la Paeria trobi els fons necessaris per on
calgui”, atès que al seu entendre no es pot esperar més. En el mateix sentit de desvincular
determinades obres de millora urbana dels Pressupostos Participatius, Asensio demana
que les propostes de millora de la mobilitat de diversos carrers i voreres que no van ser
escollides, passin a ser assumides amb càrrec als pressupostos ordinaris, ja que són molt
urgents en la mesura que tenen a veure amb voreres molt estretes per les quals –sobre tot
on hi ha guals- es fa impossible la mobilitat amb cadira de rodes i amb cotxets de nens.
En un altre ordre de coses, Asensio parla de: 1. la necessitat de dignificar l’entorn del
Pavelló Juanjo Garra, que està ple d’herbes, i dels contenidors del Camí de Marimunt i els
seus vorals, que estan plens de brutícia; 2. la conveniència que hi hagi un Guàrdia de Barri
com a mesura de frenar l’incivisme, especialment el de propietaris de gossos que
ocasionen que tot el barri estigui brut d’excrements i pixums, i el de les persones que
alimenten animals de carrer, facilitant-ne la seva proliferació.
Carmela Zambrana, grup de teatre Zambrana. Corrobora que el carrer Assumpció té les
voreres tan estretes que no pot passar-hi amb la seva cadira de rodes, i que en direcció
cap a l’església hi ha un desnivell massa gran, entre la vorera i la calçada. Demana que
s’actuï per raons de seguretat.
Pepa Lanzas, veïna. Comenta que davant el problema que hi ha amb les miccions dels
animals, ha optat per utilitzar –davant de casa seva- un desinfectant industrial que, diu, li
està funcionant com a dissuasiu.
Sergio Díez, veí i representant del Comú de Lleida. Recorda que fa anys demana s’aprovi
un projecte educatiu adreçat preferentment a la inclusió sociocomunitària de nens i
adolescents del barri, però obert també a la resta de la població amb problemes
sociocomunitaris. Díez considera que l’esmentat projecte (que voldria que hom fes de
manera transversal, amb el suport de tots els agents socials del barri) és necessari i el
justifica perquè la Paeria, actualment, solament dedica una Educadora Social, i a temps
parcial, a atendre el tema social abans apuntat.
La regidora Montse Mínguez esmenta tenir constància que els serveis socials de la Paeria
tenen dissenyat un projecte en la línia anteriorment exposada.
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Raul Burgos, Club Futbol Sala. Dóna suport a la proposta anterior d’implementar un
projecte integral de suport a nens i joves del barri, i corrobora que Esther, l’Educadora
Social, està fent molt bona feina tot i haver-la de fer en unes condicions de temps i de
mitjans manifestament insuficients.
Merche Morales, Institut Torre Vicens. Referma la necessitat d’oferir al barri activitats per
a menors obertes i inclusives, en què puguin interactuar el conjunt dels menors del barri i
no solament els que vagin a una escola concreta o els que pertanyin a un projecte
d’intervenció social determinat.
Sergio Díez, veí i representant del Comú de Lleida. Recrimina que el regidor Xavier
Rodamilans no ha fet efectiu el compromís que va adquirir, d’ampliar la xarxa d’educadors
de carrer.
Pau Asensio, Coral Ressò. Afirma que els autobusos que donen servei al barri del Secà són
els menys ecològics i sorollosos de la flota de Lleida.
Julián Garrido, AVV del Secà. Fa esment a les següents qüestions: 1. que fa tres anys que
demanen nous ordinadors per al Centre Cívic, atès que els actuals estan obsolets; 2. que
s’han d’acabar de forma íntegra els jardins de Germans Queralt; 3. que l’arranjament de
determinats carrers del barri no ha d’estar supeditada a guanyar o no unes votacions als
Pressupostos Participatius; 4. que si s’acorda no traslladar la pista poliesportiva de la plaça
d’Andalucía, s’ha de garantir-ne un bon manteniment on és ara; i 5. que el preocupa
l’incivisme al barri i que tal vegada l’existència d’un Guàrdia de Barri ajudaria.

Finalitzat el torn de paraules, i com a tancament de la reunió, la regidora de zona fa
una memòria de les peticions que han fet els veïns i les veïnes del barri , agraeix la
presència i participació a totes les persones assistents i dóna per acabada la reunió.
Francesc Mòdol, Coordinador Tècnic dels Consells de Zona.
Lleida, 13 de setembre de 2018.
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