CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 08
(Universitat-Zona Alta-Magisteri-Clot-Magdalena)
Plenari de constitució celebrat el 17 de març de 2009 al Local Social del Clot.
Assisteixen a la reunió per les entitats:
Ateneu Popular de Ponent (Begoña Pardo); AVV Magisteri Zona Alta (Teresa Segura,
Glòria Ferrer, José Mª Garcia, Isabel Grasa, Josep Aixut); Associació de Mauritània
(Kalidou Bizan, Saidou Kane, Birom Ba, Abou Fofana); AVV Clot (Sisco Jové, Joan
Ramon Nicolau, Artur Mercè); AVV Universitat (Carmen Gomara, Maria Chaubel,
Robert Setó, Fco. Javier Teixidó, Ferran Palau, Mª Antonia Roca);; Dones del Clot
(Antonia Farré, Conchita Montufo, Josefa Grau); Salut mental Ponent (Xavier Miranda);
IES Escola del Treball (Ramon Serrando); AMPA IES Escola del Treball (Sílvia
Caravaca); Home Boys Association de Nigeria (Apposile Dicson); EDO Cultural (Felix
Ugiagbe); Ass. Fedde (Alassare Kalidou); Parròquia el Pilar (Ramon Miquel Martín, Mª
Carmen Grasa); FISC ONG-Lestonnac (Mª Jesús Cabau).
Assisteixen a la reunió per l’administració municipal:
la regidora de Zona i presidenta del CTZ08, Sra. Montse Mínguez, el regidor de
Participació Ciutadana i vicepresident del CTZ08, Sr. Joan Gómez, i els tècnics de la
regidoria de Participació, Josep Pons, Carmen Lahoz i Francesc Mòdol.
Sota la presidència de la regidora de zona, Sra. Montse Mínguez, i del Regidor de
Participació Ciutadana, s’inicia la sessió constitutiva del CTZ08 amb un únic punt de
l’ordre del dia:
La constitució formal del Consell Territorial de la zona 08
Sr. Sisco Jové, que ocupa un lloc a la presidència en representació de l’AVV del Clot,
entitat amfitriona de l’acte, s’adreça als presents per manifestar que, malgrat que la
zona 8 té unes característiques que no són comparables a les d’un únic barri
tradicional de la perifèria, un Consell Territorial com aquest (que agrupa diferents
barris cèntrics), pot ser igualment útil a l’hora de posar en comú idees i propostes que
siguin beneficioses per a la ciutat. En aquest convenciment expressa el desig que
aquesta iniciativa pugui anar-se repetint de manera regular en el futur.
A continuació pren la paraula la Regidora de Zona, Sra. Montse Mínguez, qui després
de donar la benvinguda a tothom, es dirigeix al Sr. Jové, donant-li les gràcies per
acollir-los al local social del Clot, i a tots els presents per respondre a la convocatòria
de constitució del Consell.
La senyora Mínguez manifesta la voluntat que el Consell respongui a les expectatives
que ha generat: “s’intentarà que el Consell sigui actiu, que totes les entitats que doneu
vida a tota aquesta zona us aneu veient en el Consell, aquest nou òrgan consultiu de
l’ajuntament”.
Montse Mínguez explica que la figura d’interlocució dels Consells Territorials està
reconeguda al Reglament de Participació Ciutadana de l’ajuntament (d’igual manera
que ho estan les Associacions de Veïns, la FAVV, els Consells Escolars...) i que han
de facilitar la possibilitat que el conjunt de les entitats dels barris de la zona 08 puguin
opinar sobre projectes que s’estan realitzant o realitzaran; posa com a exemple les
obres de reforma de la plaça de Ricard Viñes i de la plaça de la Constitució, per
observar que hi ha actuacions que no només afecten els seu entorn immediat, sinó
que són obres que tenen una dimensió global de ciutat. Montse Mínguez, diu que el
marge de temes sobre els que el Consell pot opinar (a banda dels urbanístics) és molt
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ampli: salut, educació, esport, cultura... és per aquest motiu que als Consells, a més
de les AAVV, és convoca entitats de tota mena: de dones, de gent gran, escoles,
Associacions de Mares i Pares, organitzacions sanitàries, culturals, religioses,
esportives... Per enriquir tant com es pugui els debats dels plenaris del Consell. En
aquest punt de la reunió la regidora fa un repàs en veu alta de les entitats que han
assistit a la reunió i que són les que figuren a la part superior d’aquesta acta.
Acabada la seva intervenció, la regidora Montse Mínguez cedeix l’ús de la paraula al
regidor de Participació Ciutadana, Sr. Joan Gómez, perquè expliqui els mecanismes
de funcionament de les reunions del Consell Territorial.
Joan Gómez explica, que és en aplicació del Reglament de Participació Ciutadana
aprovat l’any 2006, que s’estan constituint tants Consells Territorials a la ciutat com
pertoquen al nombre de regidors/regidores de zona.
Joan Gómez informa que la funció bàsica del Consell Territorial, és la de donar suport
a la figura del regidor de zona, creant un espai comú de diàleg amb totes les entitats
de la zona.
Joan Gómez explica, també, el reglament intern d’un Consell Territorial; quines són les
regles de funcionament entre els seus membres (entitats o persones a nivell individual)
i l’ajuntament; quins són els temes que hom pot debatre en el seu si, la metodologia
per arribar a consensos etc.
Acabada aquesta exposició explicativa, la regidora Montse Mínguez pregunta als
presents si hi ha alguna objecció a la constitució del Consell Territorial. Cap de les
persones presents al plenari es manifesta en desacord amb aquest punt, raó per la
qual hom aprova per unanimitat el reglament de règim intern del Consell Territorial i es
dóna per constituït el Consell Territorial de la zona 08.
Durant el torn de paraules, el plenari realitza les següents preguntes:
Què podem aportar al Consell?
El Regidor, Sr. Gómez, contesta que cadascú pot aportar la seva opinió, la seva
sensibilitat, en aquells tema que és puguin tractar.
Es convidarà més entitats a les properes reunions del Consell; quin és el
nombre de persones que cada entitat hauria d’aportar a les reunions del
Consell?
El Regidor, Sr. Gómez, respon que el que es vol és que participi el major nombre de
gent; si venen dos o tres persones per entitat, ja estaria bé.
La Sra. Farré, comenta que hauria d’haver un “cupo”, dos o tres persones com a
màxim; cas contrari, opina, el Consell no seria operatiu.
El Sr. Kalidou, president de l’Associació de Mauritània, planteja els problemes legals
que la seva entitat té per aconseguir un local on habilitar un locutori.
La Regidora Sra. Mínguez, li contesta que com Regidora de barri, es fica a la seva
disposició per parlar-ne un altre dia, atès que aquest tema no figura entre els que pot
tractar un Consell.
El representant d’una associació d’immigrants africans planteja la dificultat que té el
seu col·lectiu per poder disposar de llocs on trobar-se per realitzar les seves festes
tradicionals. El Regidor, Sr. Gómez, li contesta, que és una situació semblant a la
plantejada anteriorment i que tampoc és una qüestió en la que sigui competent el
Consell.
Tot i ser coneixedor de la especial importància que tenen les festes i les relacions
humanes per al col·lectiu africà, el regidor Gómez opina que en aquesta qüestió no
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poden fer-se distincions: en matèria de festes han de ser les pròpies entitats les que
resolguin totes aquelles qüestions que se’ls hi plantegin en matèria de recursos i de
solucions logístiques. No obstant això els suggereix que parlin un dia amb la regidora
de zona per a que aquesta els ajudi a trobar solucions al seu problema.
Un altre dels assistents s’adreça a la presidència demanant aclariments, diu: Quan hi
hagi un tema que afecti el meu barri hauré d’esperar a una de les reunions
anuals del Consell per a parlar-ne? El regidor,Sr. Gómez, li contesta, que no cal,
que les reunions del Consell es destinaran a parlar solament de temes que per les
seves característiques tinguin una dimensió que afecti al conjunt d’aquestes zones
(urbanisme, seguretat, sobre un equipament, una activitat cultural que afecta al conjunt
de la zona...
La Regidora Mínguez, afegeix que s’ha triat una periodicitat llarga per a les reunions
del Consell, precisament perquè els temes que s’hauran de tractar no són els
corresponents al dia a dia, temes aquests per als que ja hi ha pautats altres
freqüències i formats de reunió. En relació a les propostes que sorgeixin de les
deliberacions del Consell, la regidora Sra. Mínguez, opina que són propostes de
qualitat, que tenen més força que aquelles altres que individualment pugui plantejar
cada entitat per separat.
El Sr. Jové opina que el CT no s’ha de convertir en una “bústia de queixes”, però sí de
suggeriments i d’intercanvis d’experiències i comunicació, també a nivell intern, entre
les persones i entitats dels diferents barris que integren el Consell de la zona 08. En
relació al procediment per a les convocatòries del Consell, pregunta quins
mecanismes hi ha per demanar-ne una convocatòria; com incorporar un tema a
l’ordre del dia? Li contesta el Regidor, Sr. Gómez, dient-li que solament cal que facin
arribar la proposta -consensuada amb altres entitats-, a la Regidora de barri i
presidenta del Consell Territorial.
Joan Gómez apunta que li sembla molt interessant afavorir la comunicació interna
entre els membres del Consell, i cita que en altres Consells ja s’han donat casos
d’intercanvis i de cooperació entre les entitats que en són membres. De fet aquesta és
una més de les utilitats d’un Consell: fer possible que les entitats es coneguin millor i
que si ho desitgen es relacionin entre elles.
Una persona que es va identificar com a vocal de l’AVV. de l’Universitat, va apuntar
alguns temes que segons ell podria tractar el Consell Territorial, i que, al seu parer,
resultarien enriquidors per a tothom; entre aquests temes va esmentar l’urbanisme, la
mobilitat (com racionalitzar, en vehicle i a peu, la circulació de la zona alta), els
relacionats amb la seguretat ciutadana i la problemàtica dels immigrants Etc. Aquesta
mateixa persona va reflexionar sobre la complementarietat de les actuacions del CT
amb les que són pròpies de les AVV o de la Federació Provincial de les AVV.
El Regidor Sr. Gomèz li va respondre, que la construcció de la nova plaça de Ricard
Viñes és un clar exemple d’un espai que afecta la mobilitat entre diferents barris i que
en casos com aquest, tant el Consell, com les AVV, com la pròpia federació de Veïns,
tenen quelcom a dir, atès que són organitzacions complementàries. Sobre alguns
aspectes relacionats amb la seguretat ciutadana, Joan Gómez va suggerir que podrien
ser tractats “de manera tranquil·la i assossegada” en un futur Consell en el que hi
hauria d’ésser present una representació de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i de
la Guàrdia Urbana.
Sobre el perfil de les reunions d’un Consell Territorial (en comparativa amb les de una
Federació d’AAVV), Joan Gómez va voler insistir en el fet que un Consell garanteix un
format de reunions on la nota característica és la presència de molt diverses
sensibilitats (tantes com diferents siguin els perfils de les entitats que hi participin:
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educació, socio-cultural, esport, serveis a les persones...), la qual cosa sempre és
positiva a l’hora de consensuar projectes o actuacions.
La Sr. Farré, AVV de Magisteri, s’adhereix a la proposta de convocar un Consell per
debatre sobre la temàtica de la seguretat ciutadana.
La Regidora Sra. Mínguez, li contesta que recull el compromís de convocar un futur CT
per tractar la temàtica de la seguretat i proposa per aquesta convocatòria una data a
determinar de la segona quinzena de maig. Aquesta convocatòria caldrà coordinar-la
amb la regidora de Seguretat Ciutadana, Sra. Sara Mestres.
Un membre del plenari pregunta: Des del Consell Territorial hom podria oferir
serveis d’assessorament jurídic als seus membres? Joan Gómez va aclarir que
aquesta no era una funció pròpia del Consell i que ja hi ha altres organismes que
presten aquests serveis.
En la línia d’un tema que ja s’havia introduït abans, un membre del plenari demana
una matisació sobre el tipus de consens necessari –entre entitats- per demanar la
convocatòria del CT. En concret demana si una entitat pot adreçar-se directament a la
Regidoria de Participació Ciutadana per tal que realitzi aquesta tasca de coordinació
amb la resta de membres del CT. El Regidor Joan Gómez diu que no hi ha
inconvenient.
En matèria de comunicació interna del CT i en allò que fa referència a interrelació
entre les entitats, Joan Gómez informa sobre els avantatges d’incorporar-se al portal
“Lleida Participa”, una nova eina que fa possible que totes les entitats del RME de
Lleida puguin tenir la seva pàgina web, perquè els ciutadans i ciutadanes puguin
intervenir en els processos participatius que es facin i per a que qualsevol persona o
entitat pugui conèixer i intercanviar informació amb els altres. El portal “Lleida
Participa” anirà incloent també la informació que generin els Consells Territorials.
Finalitza l’acte la regidora i presidenta del Consell Territorial Sra. Montse Mínguez, qui
agraeix als assistents la seva presència i les seves aportacions.

Lleida, 17 de març de 2009

4

CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 08
(Universitat-Zona Alta-Magisteri-Clot-Magdalena)
Plenari celebrat el dilluns, 21 de juny de 2010 a les 20.00h
al Local Social de l’AVV de Magisteri – Zona Alta
Assisteixen a la reunió
Entitats:
Ateneu Popular de Ponent, AVV Magisteri Zona Alta, AVV. Pius XII, AVV Universitat,
FAVIBC, Assoc. Emigrants de Mauritània, IES Escola del Treball, Ass. Cultural Fedde
Bamtaare Pular, Parròquia el Pilar, Escola Bressol Municipal Gargot, Escola Joan
XXIII, Llar de Jubilats el Pilar, Assoc. Española Contra el Cancer (AECC).
Persones:
Begoña Pardo, Teresa Segura, Glòria Ferrer, Mari Bometón, Carolina Villanueva,
Imma Abadias, Manel Llamas, Fco Rodríguez, Neus Caufapé, Ignasi Franco, Alasan
Bibim, Kalidou Biram Ba, Alasan Bibim Ba, Robert Setó, Fco. Javier Teixidó, Ramon
Miquel Martín.
Per l’administració municipal:
la regidora de Zona i presidenta del CTZ08, Sra. Montse Mínguez, el regidor de
Participació Ciutadana i vicepresident del CTZ08, Sr. Joan Gómez, i els tècnics de la
regidoria de Participació, Josep Pons i Francesc Mòdol.
Sota la presidència de la regidora de zona, Sra. Montse Mínguez, i del Regidor de
Participació Ciutadana, i prèvia aprovació de l’acta de la sessió plenària del 17 de
març de 2009, s’inicia el plenari amb una introducció de la regidora de zona que fa
referència a diferents intervencions urbanístiques relacionades amb els barris que
integren la zona 08 de la ciutat, fent un esment especial a les intervencions de la Plaça
de Ricardo Viñes, el Passeig de Ronda i la Plaça de la Constitució (el Clot).
La regidora de zona també anuncia que s’informarà de la inclusió a la zona 08 de les
diverses associacions de l’àrea dels blocs de Pius XII i Germanor.
Quant a la crisi econòmica, la regidora Mínguez realitza una reflexió respecte a com
aquesta afectarà el devenir del municipi i de les seves associacions, i llença un
missatge d’optimisme en el sentit que si bé ara cal fer un esforç de reajustaments, un
cop superada aquesta fase es podran reactivar les inversions que ara quedin
alentides.
A continuació, la regidora Mínguez exposa els aspectes i utilitats que són propis del
funcionament d’un Consell Territorial i convida els assistents perquè expressin durant
el plenari aquells aspectes que considerin del seu interès.
En relació a la modificació dels límits del Consell Territorial de la zona 08, el regidor de
Participació Ciutadana, Joan Gómez, exposa els motius que han aconsellat prendre
aquesta decisió... N’argumenta la necessitat en base, d’una banda, a la conveniència
d’ajustar els mateixos a les zones d’influència actuals de les AAVV, diferents a les del
disseny cartogràfic de 1999, i, de l’altra, a la de facilitar les relacions administratives de
les entitats amb el regidor de zona, eliminant situacions en les quals el territori d’una
AVV pogués quedar fragmentat en més d’un Consell Territorial, o el que és equivalent:
sota la presidència de més d’un regidor de zona.
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El cas de la zona 08, ve marcat per la particularitat que el passeig de Ronda marca
una de les línies divisòries principals, en aquest sentit no tenia lògica que una porció
de territori com els Blocs de Pius XX / Germanor, estesin annexats al Consell territorial
de l’altre costat (el 09, corresponent a Mariola), per resoldre aquesta disfunció es va
proposar el canvi
Teresa Segura, representant de l’AVV Magisteri - Zona Alta. Demana es corregeixi de
l’acta anterior el nom de Glòria Ferrer, que no es va tipografiar correctament.
Glòria Ferrer, intervé per informar que l’associació que representa ha canviat de nom,
ara passa a anomenar-se Zona Alta - plaça Ricard Vinyes (enlloc de Magisteri - Zona
Alta); a la vegada que justifica aquest canvi, demana als representants de l’A.VV
Universitat Zona – Alta, que retirin del seu nom la referència “Zona – Alta” i passin a
denominar-se AVV Universitat –a seques- a fi i efecte d’evitar confusions entre
ambdues AAVV.
Robert Setó, de l’AVV Universitat – Zona Alta. Manifesta estar d’acord amb la petició
de Glòria Ferrer i pregunta sobre el procediment que cal seguir per al canvi de nom. El
regidor, Joan Gómez, diu que la solució passa per realitzar una modificació dels
estatuts de l’associació.
Sobre els límits de l’AVV Universitat, Robert Setó demana aclariments, ja que observa
que hi ha una contradicció entre els plànols que els serveis de cartografia municipal té
penjats a la Web Paeria i els que Participació Ciutadana ha proposat recentment.
En el mateix sentit es manifesta Xavier Teixidó, també membre de l’AVV Universitat,
qui considera que mentre no se’ls digui el contrari el plànol que val és el que figura a la
web oficial de l’ajuntament.
Sobre els límits administratius de les AAVV que defineixen els plànols, el regidor, Joan
Gómez, va argumentar que tenen una funció informativa i orientadora de l’espai que
l’ajuntament reconeix com a propi de cada associació de veïns, la qual cosa no equival
a una obligació de funcionar estrictament d’acord a aquells límits proposats; cada
Associació de Veïns és lliure de treballar a raó de l’àmbit d’actuació que recullin els
seus propis estatuts. No obstant això, des de Participació Ciutadana s’ha considerat
d’utilitat indicar, d’una banda, quins són els espais de possible interferència amb altres
AAVV i, de l’altra, quines són les zones lliures en les que seria factible que una AVV
estengués la seva actuació.
Gómez, proposa fer arribar a les entitats el nou plànol que marca els límits dels
Consells i de les AA.VV.
Montse Mínguez manifesta el seu acord perquè es faciliti a les entitats del Plenari la
informació sobre els límits territorials del seu consell i de les AAVV que l’integren.
Sobre els canvis de nom de les Associacions de Veïns, la regidora demana que es faci
efectiva la comunicació a l’ajuntament tan aviat com s’hagin realitzat tot els tràmits
administratius pertinents.
Robert Setó, AVV Universitat. Diu que amb independència que l’ajuntament els hagi
ampliat l’àmbit teòric d’implantació territorial, ells continuaran movent-se al mateix
nivell que ho fan ara, atès que no tenen capacitat operativa per a cobrir més territori
que aquell que correspon a l’entorn més immediat del seu local social.
Respecte el nivell de coneixement que té la gent de les AAVV que hi ha a la zona 08 i
dels seus respectius àmbits d’influència, manifesta la seva percepció que és clarament
insuficient.
Glòria Ferrer, pensa que seria d’utilitat l’edició d’un document que expliciti els límits de
les diferents zones de les AAVV incloses en el Consell Territorial de la Zona 08 així
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com les seves dades de contacte. Diu que d’aquesta manera la gent coneixeria millor
quina és l’AVV més propera a la seva zona de residència.
Robert Setò, no es mostra favorable a la possibilitat abans apuntada, però no
especifica la raó, si més no amb paraules.
El regidor, Joan Gómez, proposa una solució intermèdia, consistent en la distribució
del document memòria dels Consells Territorials que ha elaborat la Regidoria de
Participació Ciutadana; aquesta publicació resumeix les diferents zones de la ciutat,
regidors de zona, i relaciona els noms de persones i entitats que han participat en
cada plenari.
Glòria Ferrer, proposa fer alguna activitat conjunta entre les diferents associacions
que conformen la zona 08. Segons el seu parer seria un bon pretext per conèixer-se
millor, per establir futures col·laboracions... Diu que tal vegada la inauguració de la
plaça Ricardo Viñes podria ser una bona ocasió per a posar en pràctica aquesta
proposta.
Robert Setó, posa sobre la taula un nou tema a considerar. Diu que tot i admetent que
hi ha hagut una millora respecte anys anteriors, la mobilitat i el civisme a tota la zona
Universitat, són aspectes que demanen un seguiment i control continuat de la Guàrdia
Urbana.
A raó del comentari anterior, diversos membres del plenari que no s’identifiquen inicien
un diàleg en el que parlen de la conveniència que Guàrdia Urbana i Mossos
d’Esquadra tinguin una major visibilitat, per considerar que aquest és un factor que fa
possible la disminució de males pràctiques de la gent, que de vegades es tradueixen
en sorolls, molèsties i trencament de mobiliari urbà, especialment als llocs propers a
locals d’oci. També és comenta que caldria un millor manteniment i/o reposició de
mobiliari urbà en alguns espais que presenten un aspecte especialment degradat.
D’altra banda es proposa que la zona de xalets de vora de Prat de la Riba passi a ser
zona 30, especialment en aquells punts on hi ha espais escolars i sanitaris (p.e
l’entorn de la Clínica l’Aliança).
Robert Setó, demana aclariment sobre les condicions de mobilitat (vehicles vs
persones) a les zones on calçada i vorera estan al mateix nivell. A la qual cosa li
respon la regidora Mínguez expressant-li el seu punt de vista.
Kalidou Biram, representant de Assoc. Emigrants de Mauritània, s’excusa per haver
arribat tard a la reunió. Sobre el contingut del plenari diu que li assembla que continua
parlant-se dels mateixos temes que el plenari de l’any anterior. En matèria urbana,
Biram manifesta que Lleida ha millorat molt, també la zona del centre de la que afirma
“ara és molt diferent”.
Mary Bometon, representant de Assoc. Española Contra el Cancer (AECC), comenta
que la seva entitat respon a la convocatòria del Consell Territorial perquè consideren
que és positiu tot allò que signifiqui conèixer i mantenir contacte amb les altres entitats
existents a la zona d’ubicació de la seu social. Per la mateixa raó, anima els presents a
intercanviar-se informació sobre les seves respectives activitats i a fer possible la
creació de sinèrgies cooperatives entre elles. Felicita el col·lectiu al que pertany el Sr.
Kalidou per la seva actitud participativa i voluntat integradora.
Robert Setò, en la mateixa línia argumental d’intercanvi d’experiències i de
coneixements, informa de cicle “els veïns ens visiten” que organitza l’AVV Universitat;
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Setó explica que en aquestes sessions pot anar-s’hi a explicar que es allò que fan les
entitats.
En matèria de mobilitat, el representant de l’AVV Universitat presenta una queixa per
l’eliminació dels girs a l’esquerra, pujant des de la rambla d’Aragó. Afirma que,
eliminada la rotació per la plaça Cervantes i l’entrada pel carrer Comandant Baiget,
caldria habilitar un carril per a fer el gir a l’alçada del carrer Bisbe Messeguer. Ara
mateix solament hi ha la possibilitat de fer la circumval·lació pels carrerons de darrera
del Museu de Lleida si és vol fer un canvi de sentit (amb el perill de congestió que això
pot suposar), i la solució que s’apunta per més endavant (pujar fins a la semirotonda
de Ricardo Viñes) no és contempla com una solució vàlida pels veïns del barri
Universitat.
Els veïns de l’AVV Universitat justifiquen la necessitat d’incorporar un gir a l’esquerra
per varis motius, però en concret addueixen que la poca accessibilitat en vehicle al
barri, perjudica enormement el comerç dels carrers de l’entorn del Rectorat, comerç
que, d’altra banda, sembla ser que ja de per si es caracteritza per ser en general
inestable.
Begoña Pardo, representant de l’Ateneu Popular de Ponent, manifesta que caldria
orientar els temes a parlar a les reunions de manera que els continguts d’aquestes no
s’acabin dispersant en excés. Apunta com a proposta de continguts a tractar aspectes
que considera que són comuns a tots els carrers de la zona 08: la mobilitat en general
i el trànsit de vehicles en particular
Considera que tot hi haver millorat moltes coses, en matèria de trànsit hi ha aspectes
que no s’han fet prou bé i que caldria millorar a nivell general.
Sobre la utilitat de les reunions del Consell, pensa que aquestes han de servir per a
conèixer-se, per saber que fan els uns i els altres, per fer coses en comú...
Sobre la possibilitat de saber la realitat de les associacions que hi ha a la zona,
considera que hi ha diferents recursos per accedir a aquesta informació, i que no és
necessari invertir diners en l’edició d’una guia impresa. Pensa que la informació pot
obtenir-se per diferents vies: el 010, l’Oficina d’Atenció Ciutadana...
Joan Gómez, diu que el lloc web Lleida Participa té aquesta funció informativa de la
realitat associativa existent; qui hi ha, que fa, on són...
El regidor explica que Lleida Participa és una nova eina que fa possible que totes les
entitats del registre municipal, puguin tenir la seva pàgina web, intercanviar informació,
a la vegada que també permet que els ciutadans i ciutadanes puguin intervenir en els
processos participatius que es facin.
Acabat el torn de paraules i sense cap altre tema de l’ordre del dia a tractar, la regidora
de zona i presidenta del Consell Territorial, Sra. Montse Mínguez, agraeix als
assistents la seva presència i aportacions i dóna per acabat el plenari.

Lleida, 21 de juny de 2010
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CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 08
(Universitat-Zona Alta-Magisteri-Clot-Magdalena)
Plenari celebrat el 3 de febrer de 2011, al Local Social de l’AVV Magisteri – Zona Alta
Assisteixen a la reunió
Entitats:
AVV Zona Alta / R. Viñes, AVV. Pius XII-Germanor, AVV Universitat, FAVIBC, Assoc.
Emigrants de Mauritània, IES Escola del Treball, Parròquia el Pilar, Llar de Jubilats el
Pilar, Llar de Jubilats Santa Teresina, Ass. Guaya Quil, Òmnium Cultural, Frater.
Persones:
Glòria Ferrer, Manel Llamas, Fco Rodríguez, Neus Caufapé, Kalidou Biram Ba, Robert
Setó, Fco. Javier Teixidó, Ramon Miquel Martín, Juli Sanjuan, Lluís Zapater, Carmen
Gomara, Ferran Palau, Miguel Juvillá, Mª José Chaubel, Gerardo Quinaluisa, Joana
Gort, Mª Amparo Valios.
Per l’administració municipal:
la regidora de Zona i presidenta del CTZ08, Sra. Montse Mínguez, el regidor de
Participació Ciutadana i vicepresident del CTZ08, Sr. Joan Gómez, i els tècnics de la
regidoria de Participació, Josep Pons i Francesc Mòdol.
Sota la presidència de la regidora de zona, Sra. Montse Mínguez, i del Regidor de
Participació Ciutadana, i prèvia aprovació de l’acta de la sessió plenària del 21 de juny
de 2010, s’inicia el plenari amb una introducció de la regidora de zona que fa
referència a diferents intervencions urbanístiques relacionades amb els barris que
integren la zona 08 de la ciutat.
La regidora fa un esment especial a les reformes del Passeig de Ronda que faran
d’aquesta avinguda un espai molt més pensat per a la comoditat i la seguretat del
vianant; també es refereix a la reforma de les places de Ricard Viñes, de la
Constitució, dels Pagesos, de les Missions i del Treball. La regidora Mínguez també
realitza una previsió sobre diverses actuacions relacionades amb la mobilitat per
diversos carrers de la zona i que afectarà segons cada cas al sentit i la velocitat de
circulació, mesures preferencials per a vianants, etc.
Mínguez acaba la seva intervenció suggerint la possibilitat que les associacions
integrants del CT decideixin fer alguna activitat conjunta seguint el model del que s’ha
fet al Centre Històric. Acte seguit la regidora dóna per obert el torn de paraules:
Robert Setó, AVV. Universitat. Malgrat que els informes tècnics evidencien que no és
una solució fàcil, continua pensant que seria necessari implementar un gir a l’esquerra
des de la Rambla d’Aragó que faciliti accedir al barri de la universitat.
Sobre l’activitat conjunta de les AA de la Zona 08, pensa que s’hauria de consensuar
el lloc on es fa i les activitats a fer.
Glòria Ferrer, AVV Zona Alta. Intervé per dir que, pel que a ella respecta, no hi hauria
inconvenient respecte a si l’activitat conjunta es fes en un barri o en un altre.
La regidora de zona valora la possibilitat que una de les activitats corresponents a la
programació d’aquesta activitat conjunta de promoció de la zona, sigui la ja existent i
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que es coneix com “les jornades del dia d’Europa” i que inclou diferents activitats
juvenils.
Diverses persones assistents a la reunió mantenen un creuament simultani i
desordenat de punts de vista relacionats amb la circulació ràpida de vehicles a la Zona
Alta, per la qual cosa és impossible sintetitzar cap proposta concreta.
Kalidou Biram, A. Emigrants de Mauritània. Les seves paraules són per expressar la
seva preocupació respecte al comportament incorrecte d’algunes persones que
ocupen les voreres dels carrers i obliguen els vianants a envair la calçada per a poder
continuar el seu camí.
F.J.Teixidó, AVV. Universitat. Reitera que la seva gran preocupació es la seguretat
ciutadana. Respecte aquesta temàtica, demana que diversos estudis sobre el barri que
tant la UdL com altres institucions han fet o puguin fer en un futur, siguin posats a la
disposició de la seva AVV. Els agradaria conèixer-ne el contingut per veure si hi ha
informació d’utilitat per millorar la seguretat de la seva zona.
Gerardo Quinaluisa, Ass. Guaya Quil. Denuncia que l’espai d’accés a l’antiga
discoteca Systema és depriment i brut; explica que com està abandonat, la gent hi fa
de tot i afirma tenir imatges explícites que així ho demostren. Demana a l’ajuntament
que adquireixi consciència del problema i que actuï per solucionar-lo.
D’altra banda, Quinaluisa enumera moltes altres coses que no estan bé a carrers i
places del seu barri i s’ofereix a la regidora de zona com informador atès que ell és
jubilat, dedica molt temps a passejar. i això li permet detectar ràpidament les
anomalies que es van produint na la via pública.

Altres assistents al CT certifiquen les problemàtiques denunciades per Gerardo
Quinaluisa i comenten aspectes relacionats amb tot allò que ha exposat.
La regidora agraeix a Quinaluisa les seves aportacions i s’ofereix per passar la llista
d’incidències detectades a la instància que correspongui a cada cas.
Representants de l’AVV de Pius XII-Germanor i FAVIBC fan referència a la gran
millora experimentada en matèria de seguretat ciutadana que ha experimentat l’entorn
dels carrers Pius XII, Bisbe Irurita i Joan XXIII; posen com a contribució determinant
d’aquest fet l’augment de la il·luminació de la zona. En matèria d’urbanisme valoren
positivament els avantatges per als vianants que es derivaran de la reforma del
Passeig de Ronda.
Com a problemes a resoldre es van referir a l’incivisme dels conductors que, per anar
a comprar, estacionen el vehicle de qualsevol manera a la placeta de “davant d’un
plus” del carrer Joan XXIII, dificultant la mobilitat de vehicles i persones de la zona.
També van demanar una solució al manteniment de petites reparacions i de la
jardineria de la petanca municipal de la zona, la persona que abans feia el
manteniment per raons d’edat ara no se’n poc ocupar.
La regidora de zona pren nota de les peticions anteriors i fa una valoració respecte a
aspectes de seguretat ciutadana que s’havien apuntat anteriorment; al respecte lloa la
importància del treball de la Guàrdia Urbana i el seu paper col·laborador a l’hora de
reforçar les actuacions dels Mossos d’Esquadra quant a la garantia del civisme i la
seguretat dins de la ciutat de Lleida.
Juli Sanjuan, Jubilats Sta Teresina. Manifesta que és la primera vegada que participa
en una reunió del Consell Territorial. Com a problemes específics que afecten la seva
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associació, parla del mal estat de les rajoles del terra del Passatge Antoni Bergós; de
la molèstia de persones que s’apleguen de manera habitual en aquell carrer; de la
necessitat de millorar les condicions d’accessibilitat de les persones que es mouen
amb cadira de rodes per anar al centre i, finalment, per evitar el risc d’atropellament,
demanen la implementació d’un mirall a la sortida de la Llar de Jubilats.
Carmen Gómara, es queixa que veïns de la zona de la Rambla d’Aragó i de Balmes
estenen la roba per la part exterior dels balcons, la qual cosa, a banda de
consideracions estètiques, suposa una molèstia i un risc per als vianants,
especialment a l’hivern quan l’aigua que cua al terra pot provocar caigudes.
Glòria Ferrer, AVV de P. Ricard Viñes i Zona Alta. Afirma que la seva zona té varis
carrers en els quals hi ha insuficiència de punts de llum i excés de soroll; posa com a
exemple l’entorn de l’antiga discoteca Systema.
Amparo Valios, Frater. Diu que vora del centre d’atenció a persones amb
minusvalidesa que hi ha a Maragall, 4, hi ha insuficiència de rampes per facilitar la
mobilitat i accessibilitat de persones que es desplacen amb cadira de rodes, el mateix
passa al carrer Dr. Combelles i altres propers a ell. Posa com a referent de bona
implementació de solucions en matèria d’accessibilitat el barri de Balàfia. També
demana si es pot repintar la zona reservada per a l’aparcament de minusvàlids que hi
ha davant del centre Frater.
Varies persones del plenari del CT manifesten la seva percepció que la Zona Alta està
bastant bruta i posen com a referent del problema tota la zona verda que hi ha davant
del rectorat. Proposen que hi hagi una acció enèrgica de la Guàrdia Urbana per crear
pressió a la gent incívica que no recull les defecacions dels gossos dels carrers, parcs
i jardins.
Quant els nous contenidors es realitza un intercanvi de punts de vista sobre la
distribució dels mateixos. Algunes persones manifesten que els costa adaptar-se a la
posició de la palanca d’accessibilitat sobretot quan la posició de la palanca queda prop
del nivell de la vorera.
Una persona assistent que no esmenta el seu nom, diu que hi ha un problema de
mobilitat als carrers Maragall i Bisbe Messeguer, a les proximitats de la Clínica de
Ntra. Sra. del Perpetu Socors i de la residència “la Milagrosa”; van desaparèixer els
pilons que impedien l’estacionament en determinats llocs estratègics i ara sempre hi
ha vehicles que obstrueixen el desplaçament dels vianants. Demana una solució.
Francisco Javier Teixidó, --. En relació als contenidors que hi ha al seu barri, diu que
els que van soterrats són perfectes; no manifesta el mateix grau de satisfacció
respecte als que hi ha instal·lats a superfície; en concret és queixa del funcionament
dels contenidors de rebuig, i, concretament, de la fragilitat de les palanques d’obertura
dels mateixos, que es trenquen fàcilment.
Demana que s’obligui a sanejar un solar que hi ha davant del Gimnàs Lleida.
Opina que amb la instal·lació de passos elevats s’ha tranquil·litzat la circulació de
vehicles al barri; demana que es repintin amb més freqüència.
Suggereix que es retirin els bancs del carrer Bergós si es vol eradicar l’hàbit de les
persones que fan concentracions molestes en aquell indret, davant dels Jubilats..
Acabat el torn de paraules i sense cap altre tema de l’ordre del dia a tractar, la regidora
de zona i presidenta del Consell Territorial, Sra. Montse Mínguez, agraeix als
assistents la seva presència i aportacions i dóna per acabat el plenari.
Lleida, 3 de febrer de 2011
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