ACTE DE CONSTITUCIÓ DEL CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 02

CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 02
(Segre-Noguerola-Estació-Democràcia)
Plenari de constitució celebrat el dijous, 3 de juliol de 2008 a les 20.00h
al Centre Cívic Democràcia
Assisteixen a la reunió per les entitats:
AEM (Ferran León, Joan Alós); ADESMA (Mari Bometón); Comunitat Franciscana (Mari
Bometón); AVV. Noguerola (Miquel Lluís Sabaté, Sr. Ricardo Sanz, Montse Morgui, Dolors Flix,
José de Luna, Joan Sendra); Coordinadora de Jubilats (Josep Pueyo, Lluís Sotos): Dones de
Príncep de Viana (Guadalupe Delgado); AVV Av. Segre i adjacents (Marta Roigé, Rosa
Senallé, Mª José Sillué); Agrupació Teatral Toar (Enric Castells); Teresa Tous; Josep Mª Palau;
Serveis Personals (Teresa Farré) i quatre persones més no acreditades.
Assisteixen a la reunió per l’administració municipal:
El regidor de Zona i president del CTZ02, Sr. Oriol Yuguero, el regidor de Participació
Ciutadana i vicepresident del CTZ02, Sr. Joan Gómez, i els tècnics municipals de la regidoria
de Participació Josep Pons i Francesc Mòdol.
Sota la presidència del regidor de zona, Sr. Oriol Yuguero, i del regidor de Participació
Ciutadana, Sr. Joan Gómez, s’inicia la sessió constitutiva del CTZ02 amb un únic punt de
l’ordre del dia:
la Constitució formal del Consell Territorial de la Zona 02.
S’inicia la sessió amb una benvinguda del regidor Joan Gómez a tots els assistents a l’acte. A
continuació explica que la constitució dels CCTT i la creació de la figura dels regidors de zona,
són una conseqüència de l’aplicació del Reglament de Participació Ciutadana aprovat l’abril del
2006.
Joan Gómez parla del regidor Oriol Yuguero de qui diu que és un referent de l’ajuntament a la
zona i una persona molt implicada en els seus afers.
Joan Gómez explica les utilitats d’un Consell Territorial i opina que el mateix propícia
l’existència d’un espai nou d’interlocució entre els ciutadans i l’ajuntament, cosa que ha de
permetre interactuar en aquells temes locals o de ciutat que preocupin de manera especial en
aquell territori.
Joan Gómez informa que la funció de 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, i la metodologia per arribar a consensos
etc.
Cap de les persones presents al plenari es manifesta en desacord amb aquest punt, raó per la
qual hom aprova per assentiment el reglament de règim intern del Consell Territorial de la zona
2.
Acabada la presentació, fa ús de la paraula el regidor Oriol Yuguero qui amplia aspectes
anteriorment introduïts i recorda a les persones presents els mecanismes per fer ús de la figura
del regidor de Zona
Un cop obert el torn de paraules, el Sr. Miquel Ll. Sabaté expressa la seva preocupació “perquè
la burocràcia no se’ns mengi”; demana que no hi hagin massa reunions i que els serveis
tècnics municipals donin l’assistència necessària per tal que el Consell Territorial pugui
funcionar.
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El Sr. Josep Pueyo agraeix al regidor Gómez que s’hagi resolt el problema de la sortida
d’emergència de la sala d’actes, però recorda que, al Centre Cívic, encara hi ha altres temes
pendents de resolució.
El Sr. Enric Castells, vol saber de quina manera el ciutadà ha de canalitzar correctament els
temes que afectin la zona; concretament pregunta quin és el paper i com s’interrelacionen els
diferents agents de participació als seus barris (Regidor de zona, Associacions, Consell
Territorial...). El Sr. Josep Pueyo subscriu també aquesta pregunta, afegint-hi el seu interès per
conèixer com afecta tot plegat a la relació amb els diferents àmbits tècnics i de serveis
municipals. El regidor Oriol Yuguero explica les possibilitats i la conveniència de fer ús d’un o
altre canal d’accés a l’administració municipal en funció de cada tema.
El Sr. Joan Sendra pregunta quins són els terminis que corresponen a l’administració per donar
resposta a les sol·licituds de la ciutadania.
Joan Sendra diu que és important que hagi un compromís de resposta a les propostes dels
veïns, quan aquests s’adrecin a l’ajuntament. Els regidors que els terminis són els regulats en
cada cas per la llei de Bases de Règim Local i pel Reglament del Procés Administratiu
Municipal.
El Sr. Enric Castells s’interessa per saber si és millor presentar les propostes a nivell individual
o de manera agrupada.
El regidor, Joan Gómez, diu que les dues vies són vàlides, tanmateix, en funció de cada cas, és
més eficaç utilitzar-ne una o l’altra.
La Sra. Dolors Flix pregunta sobre els límits de la Zona 02 en relació als espais corresponents
amb l’entorn del barri del Clot, Magdalena i Plaça d’Europa.
Se li explica que els límits d’algunes zones de la ciutat caldrà redefinir-los per ajustar-los millor
a les àrees de treball dels diferents regidors, cosa que succeeix en aquest cas atès que la zona
del barri del Clot inclou el barri de Magdalena (limitant amb Prat de la Riba per una banda i
amb Balàfia fins a la plaça Europa per l’altra); tot plegat, aconsella que l’espai de la zona 02
gestionat pel regidor Oriol Yuguero, arribi fins al límit de Prat de la Riba i que des d’allí, la zona
del Barri de Magdalena fins a la plaça d’Europa, quedi assignada a la Zona 08 de la Regidora
Montse Mínguez (zona Alta-Magisteri-Clot).
Mari Bometón, informa que participarà en el Consell co-representant a la Comunitat
Franciscana i a la Fundació Adesma i manifesta la seva opinió favorable a què s’incentivi la
participació als barris i, en aquest sentit, diu que els Consells Territorials, concebuts com espai
de diàleg, poden ajudar-hi.
Finalitza l’acte el regidor i president del Consell Territorial de la Zona 02, Sr.Oriol Yuguero, qui
agraeix als assistents la seva presència, les seves aportacions i dóna per constituït el Consell
Territorial de la zona Segre-Noguerola-Estació i entorn Democràcia.

Lleida, 3 de juliol de 2008

Cesc Mòdol
Coordinació tècnica dels Consells Territorials
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CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 02
(Segre-Noguerola-Estació-Democràcia)
Plenari del Consell Territorial celebrat el 24 de setembre de 2009 a les 20.00h
al Centre Cívic Democràcia

Assisteixen a la reunió:
Entitats:
AEM, AVV. Noguerola, Coordinadora de Jubilats, AVV Av. Segre i adjacents,
Col·legi Príncep de Viana, AMPA CEIP Príncep de Viana, Col·legi Sagrada
Família, Centro Latinoamericano, Teatre TOAR, Serveis Personals.
Persones:
Ferran León, Miquel Lluís Sabaté, Ricardo Sanz, Joan Alòs, Montserrat Morgui,
Lluís Sotos, Marta Roigé, Antonia Curià, Olga Ulla, Montserrat Abadia, Josep
Salvia, Adriana Monte, Enric Castells, Teresa Farré.
Assisteixen a la reunió per l’administració municipal:
El regidor de Zona i president del CTZ02, Sr. Oriol Yuguero, el regidor de
Participació Ciutadana i vicepresident del CTZ02, Sr. Joan Gómez, i els tècnics
municipals de la regidoria de Participació Josep Pons i Francesc Mòdol.

Sota la presidència del regidor de zona, Sr. Oriol Yuguero, i del regidor de
Participació Ciutadana, Sr. Joan Gómez, s’inicia la sessió plenària del CTZ02
segons l’ordre del dia establert en la convocatòria.
INFORME SOBRE LA VARIACIÓ DEL LÍMITS DEL CONSELL TERRITORIAL
El Sr. Josep Pons exposa que l’ajuntament, en aplicació del Reglament de
Participació Ciutadana de 2006, ha estimat necessari actualitzar els límits de
les zones de la ciutat, a fi i efecte de recollir noves realitats que s’han produït
durant els darrers deu anys; el creixement urbanístic de la ciutat ha fet
necessari redefinir els àmbits zonals d’algunes associacions de veïns, de
manera què no quedessin àrees urbanes sense representació, d’una banda, i,
de l’altra, per a fer coincidir les àrees d’actuació de les associacions de Veïns
amb els límits administratius dels regidors de zona. En el cas dels Centre
Històric s’han hagut de revisar els límits amb la zona 01 (del regidor Josep
Presseguer) i amb la zona 08 (Montse Mínguez).
Sobre aquest tema una persona pregunta si el carrer de Vila Antònia pertany a
la zona 1. Se li contesta que sí, que és part d’aquest Consell tot el barri que
correspon a l’AVV del Segre.
Acabada l’exposició del primer punt, Oriol Yuguero cedeix l’ús de la paraula a la
tècnica de mobilitat Raquel López per a que desenvolupi el 2n punt de l’ordre
del dia.
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INFORME SOBRE LA ELABORACIÓ DEL PLA DE MOBILITAT
Raquel López, exposa detalladament les característiques del Pla de Mobilitat
de la ciutat de Lleida, així com les diferents fases del procés de participació que
s’ha engegat i els procediments que té la ciutadania per a dir la seva.
El discurs de Raquel López es fonamenta a partir del fet que durant les últimes
dècades, s’ha produït un esclat de la mobilitat en les societats avançades.
D’altra banda, els models de mobilitat de les nostres ciutats han evolucionat
tendint a girar principalment entorn al vehicle motoritzat privat i indubtablement
això ha derivat en uns efectes negatius gens menyspreables. Entre d’altres,
podem identificar les emissions de gasos i partícules dels vehicles, la
contaminació acústica, l’ocupació indiscriminada del territori i dels espais
ciutadans, el consum energètic no sostenible, el col·lapse d’infraestructures i
serveis dimensionats per fluxos inferiors i tantes altres conseqüències que ens
han de fer reflexionar sobre el model les nostres ciutats.
En aquest context neix la Llei 9/2003, del 13 de juny de 2003, denominada: Llei
de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, que pretén donar un gir a aquestes
concepcions tradicionals i donar una resposta eficient a les necessitats de
mobilitat dels ciutadans de la nostra societat, que és moderna, dinàmica, amb
projecció i en la qual no es pot concebre més abordar els problemes de
mobilitat en termes de simple estudi de trànsit.
En aquesta línia es pretén satisfer les necessitats de mobilitat de la ciutadania
donant major protagonisme a les xarxes de vianants, a les de bicicletes i als
transports col·lectius, alhora que s’identifica la conveniència de lligar el
desenvolupament urbanístic a les previsions de mobilitat en fases inicials del
planejament urbanístic, de mode que aquests conceptes quedin
indissolublement units al disseny i a la gestió de la xarxa viària.
En aquest nou model de mobilitat s’introdueixen principis com la seguretat, la
sostenibilitat, la integració social, qualitat de vida, salut i l’augment de la
competitivitat, perquè moure’s respectant aquests principis és un dret i, a més,
ha de tenir uns costos acceptables pels ciutadans.
Tot això, en definitiva, suposa un canvi profund en el model de mobilitat de les
nostres ciutats.
Els Plans de Mobilitat Urbana (PMU) son un dels múltiples instruments de
planificació que estableix la Llei 9/2003. En particular, els PMU, naixen amb la
idea de convertir-se en l’eina bàsica per configurar les estratègies de mobilitat
sostenible dels municipis de Catalunya.
En el procés d’elaboració del PMU ha d’estar garantida la participació del
Consell Territorial de la Mobilitat que, segons definició expressa de la Llei
9/2003, és l’òrgan de consulta i participació dels diferents agents representatius
dels organismes i les entitats vinculades en matèria de mobilitat i els ciutadans.
A Lleida, el 20 de setembre de 2005 es va constituir el Pacte per la Mobilitat
Sostenible i Segura, amb l'objectiu de vertebrar la participació ciutadana al
voltant de la mobilitat a Lleida. Aquest òrgan estable constituït pels principals
agents implicats en la mobilitat de Lleida- tècnics, representants de
l'administració i entitats civils- assumirà les funcions assignades per la llei
9/2003 al Consell Territorial de Mobilitat.
La redacció del Pla de Mobilitat Urbana de Lleida és una tasca complexa que
involucra a tota la societat civil, però la Llei preveu que el Pla compti amb un
procés de participació social, que garanteixi la representativitat de tots els
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interessos i necessitats de la població, i la corresponsabilització dels agents
socials en la presa de decisions.
La redacció del Pla, després del procés de licitació, s’ha encarregat a la UTE
Lleida Mobilitat, formada per les empreses ALG y DOYMO, empreses que
compten amb nombrosa experiència en el sector i tenen un molt bon
coneixement de la realitat lleidatana.
L’elaboració del PMU s’estructura en 2 fases, la primera consta de 3 etapes
(anàlisi, síntesi, diagnosi) i la segona de 5 ( definició d’objectius i dels escenaris
de mobilitat, proposició de mesures, avaluació de mesures i programa).
El PMU actualment es troba en un estat avançat de recollida de dades i anàlisi
de els mateixes que es presentà durant la passada setmana de la mobilitat
sostenible i segura ( del 17 al 23 d setembre de 2009).
Es preveu tenir enllestida la diagnosi a finals de desembre del present any i es
preveu tenir elaborat el conjunt PMU a finals de juny de 2010.

El Sr. Miquel Sabaté (AVV. Noguerola) pregunta si la circulació és un dels
aspectes tractats al Pla de mobilitat i si el Pla de Mobilitat actual té a veure
alguna cosa amb el projecte del 2005 que va presentar-se al Casino. A la
primera pregunta se li respon afirmativament, respecte al projecte de mobilitat
del 2005, se li explica que ha constituït la base de treball a partir de la qual
s’està realitzant el projecte del 2009.
En base a la qüestió de la mobilitat, Miquel Sabaté, exposa les molèsties
ocasionades per les obres que durant l’estiu passat s’han realitzat a la zona
(des de Prat de la Riba fins a davant de l’Estació), diu que han generat molt
caos circulatori, problemes als vianants, contaminació acústica i ambiental, raó
per la qual els veïns s’han queixat reiteradament i els mitjans de comunicació
se’n han volgut fet ressò. Al seu entendre els responsables de l’obra havien
d’haver previst les contingències que comportarien els treballs i l’ajuntament
hagués hagut de destinat més presència d’agents de la Guàrdia Urbana per a
solucionar els embussos i regular el trànsit en hores punta.
Arran de la intervenció del Sr. Sabaté, el regidor Joan Gómez creu adient
comentar que les obres que s’han efectuat són de molta importància, atès que
corresponen als treballs de regeneració i sanejament del riu Noguerola i que
s’han fet durant el més d’agost precisament per causar les mínimes molèsties
als veïns, però que malauradament han durat una mica més del previst. En
qualsevol cas, diu, el que compta és que el resultat final ha estat correcte i que
al seu entendre així ho ha interpretat la ciutadania.
El Sr. Ricardo Sanz demana una ràpida resolució als problemes que des de fa
temps planteja la farinera de la Meta. El regidor Joan Gómez li respon que el
problema és complex, que ve de lluny, que la instal·lació de la indústria és
anterior a la dels edificis i que això dificulta la resolució del problema. El Sr.
Sanz respon que tal vegada el que s’hagués hagut de fer en aquell moment,
era declarar la zona industrial i no haver permès la construcció de vivendes;
com ara ja no pot tornar-se endarrere, allò que cal és una solució ja. El regidor,
Joan Gómez, expressa compartir amb els veïns la preocupació sobre el tema i
assegura que s’estan fent les gestions oportunes per resoldre-ho quant abans,
però que no depèn solament de l’ajuntament.
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El Sr. Joan Alòs, exposa que al tram de la plaça del Treball a Prat de la Riba
de Princep de Viana, sempre hi ha embussos, que el transit “és infernal”. La
tècnica de mobilitat Raquel López li respon que fins que no pugui expropiar-se
un edifici que dificulta l’alineació del carrer Princep de Viana hi continuaran el
problemes atès que, de moment, solament pot haver-hi un carril.
El Sr. Enric Castells pregunta si les obres de perllongació de Princep de Viana
direcció al nou pont respectaran els arbres que hi ha a la illeta de davant de
l’estació de ferrocarril. Joan Gómez diu que no pot assegura-li, però que li
consta que el regidor de mediambient, Joan Barberà, està fent tot el possible
per a que es conservin.
La Sra. Olga Ulla demana una precisió sobre el recorregut de la nova línia de
Bus L18, que li és aclarida per la tècnica de mobilitat Raquel López.
El Sr. Enric Castells felicita l’ajuntament perquè finalment s’ha pogut
enderrocar l’antic magatzem del Trepat i això ha permès ampliar la zona
d’aparcament de davant de l’estació. Diu que era un tema difícil, que ha costat
molts anys, però que ha valgut la pena.
Acabat l’informe sobre el Pla de Mobilitat, el president del Consell passa la
paraula a la regidora de Drets Cívils, Sra. Rosa Ball qui, abans d’introduir el
punt de l’ordre del dia sobre la redacció de la Carta de la Ciutadania, aprofita la
ocasió per exposar molt breument una campanya d’educació cívica que
s’anomena “la nostra escala” i que té com a finalitat ajudar en la mediació de
problemes de convivència veïnal. Fet aquest comentari, i després de fer
lliurament als veïns de la documentació informativa de la campanya, passa a
presentar els trets generals de la Carta de la Ciutadania.
LA CARTA DELS DRETS I DEURES DE LA CIUTADANIA
Rosa Ball remarca que la Carta de la Ciutadania vol ser una eina de divulgació
pedagògica, de convivència, de promoció dels drets i deures de les persones
amb la seva ciutat i un pacte cívic que augmenti la nostra cohesió social; és per
aquest motiu que demana a les persones i entitats del Consell Territorial la
seva col·laboració en la discussió d’aquest tema i, per suposat, les seves
propostes presencials o a través dels llocs web que la Paeria ha habilitat com
espais de Participació.
Oriol Berenguer, tècnic coordinador de la redacció de la Carta de la Ciutadania,
explica quines persones hi han treballat, el procediment utilitzat i detalla els
aspectes més interessants del Contingut del redactat provisional que es posa a
consideració dels membres del Plenari d’aquest Consell.
RESUM DE LA PRESENTACIÓ DE LA CARTA DE LA CIUTADANIA ALS
CONSELLS TERRITORIALS
La nostra societat actual es caracteritzada per ser cada cop més diversa i
plural. La ciutat és l’espai on es troba palès el concepte de proximitat, tot i que
no s’escapa dels efectes de la globalització, incrementant el nombre d’habitants
sobretot pels moviments migratoris. Així, la ciutat esdevé l’espai de totes les
trobades i, per tant, de totes les possibilitats.
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Una de les apostes fonamentals de la ciutat és la convivència, el civisme i la
cohesió social, principis entesos des d’una perspectiva on a cada dret que
volem que ens sigui respectat, li correspon un deure que hem de complir, ja
que aquest és el dret dels altres.
Així, un dels objectiu de l’Ajuntament de Lleida és l’elaboració d’una Carta de la
ciutadania que vetlli per la garantia dels drets i les responsabilitats dels
ciutadans i ciutadanes de Lleida.
La Carta de la Ciutadania de Lleida pretén elaborar un text d’abast ciutadà que
permeti la materialització dels drets fonamentals d’aplicació en l’àmbit local, les
responsabilitats dels ciutadans i ciutadanes, així com el compromís municipal
de dur a terme polítiques locals de salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat.
La redacció amb comptat amb la participació de lleidatans i lleidatanes de
diferents àmbits i disciplines. Formen part del grup de treball Manuel Lladonosa
Vall-llebrera, Josep Varela Serra, Francesc Pla Falip, Manuel de Sárraga
Gómez, Núria Camps Mirabet, Ramon Mesull Salat, Salvador Escudé Baró,
Xavier Pelegrí Viaña, Marta Feixa Pàmpols, Pilar Nadal Naval –les dos últimes
com a tècniques municipals- Carles Alsinet com a Gerent de l’àmbit de Servei a
les Persones i Rosa Ball Papiol, Regidora de Drets Civils Cooperació i
Immigració. La coordinadora del procés de redacció ha estat Carmina Pardo i
l’advocat Oriol Berenguer ha realitzat el pre-redactat de la Carta.
La Carta consta de Preàmbul, d’un apartat de Principis i Valors que la inspira,
dels diferents Àmbits que ordena i un apartat dedicat als Mecanismes de
Garantia. Cada Àmbit consta de drets, responsabilitats i compromisos.
Àmbit de democràcia i participació: Conjunt de drets, responsabilitats i
compromisos adreçats a una participació plena, plural, igualitària i inclusiva de
la ciutadania en els afers que li afectin.
Àmbit econòmic i social: L’educació, la salut, el treball i els serveis socials
són drets econòmics i social bàsics.
Àmbit de cultura i llengua: el dret a la cultura, a la preservació de l’identitat i
les drets lingüístics en una societat marcada per la diversitat.
Àmbit de lleure i esport: La ciutat ha de disposar dels elements necessaris
per a un lleure de qualitat i la pràctica de l’esport accessible a tothom.
Àmbit del medi ambient: El medi ambient es configura com un dret, però
sobretot comporta responsabilitats per a la ciutadania i un compromís a fi de
garantir un desenvolupament sostenible i la conservació de l’entorn.
Àmbit de la seguretat: La ciutat com a espai humà ha de garantir la seguretat
de la ciutadania i la llibertat de circular sense que sigui pertorbada llur
tranquil·litat.
Àmbit dels serveis municipals: La prestació dels serveis que siguin de
qualitat i eficaços, amb una gestió transparent i no discriminatòria és un dret de
la ciutadania i un compromís municipal.
Àmbit de la informació: La ciutadania té dret a la llibertat d’opinió i a la
llibertat de comunicar i a rebre informació dels organismes públics en tot allò
que pertoca a la vida social, econòmica cultural i administrativa local.
Pel que fa als Mecanismes de Garantia se n’estableixen dos: la comissió de
salvaguarda, que recollirà les denúncies, i el Síndic de Greuges, que formularà
les recomanacions pertinents.
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Acabada l’exposició dels continguts de la Carta de la Ciutadania, el regidor
Oriol Yuguero dona pas al següent punt a tractar
ELS AVANTATGES DEL PORTAL LLEIDA PARTICIPA
En Josep Pons i Camps, cap d’acció participativa de la Regidoria de
Participació, informa sobre el portal “Lleida P@rticipa”: diu: “en la societat
actual, s’obren noves fórmules de relació personal i ciutadana. Entre totes
aquestes, destaquen les derivades de les noves tecnologies i d’Internet. Per
aquest motiu, i amb la intenció de facilitar la participació virtual en la dinàmica
de la ciutat, ara fa 6 mesos, va iniciar-se el portal Lleida P@rticipa”. Aquest
portal ha estat concebut per a beneficiar a totes les associacions inscrites al
Registre Municipal d’Entitats i als ciutadans que s’hi donen d’alta. E Portal, té
tres nivells de participació: un de Bàsic, que serveix per rebre informació de les
activitats que generen les entitats de la ciutat, i pel qual sols es requereix
disposar de correu electrònic. Un de Mitjà, que possibilita als ciutadans
vincular-se en processos consultius, emetre opinions en els fòrums d’opinió o
contestar enquestes i per a les entitats, poder configurar una web pròpia de
“memòria il·limitada” vinculada al portal, amb una part pública i una part privada
sols pels socis de l’entitat, amb la capacitat de generar butlletins electrònics,
generar notificacions, emmagatzemar fotos, actes i documents. I finalment, un
d’Avançat, destinat als administradors de les entitats, que possibilitarà la
capacitat automàtica d’editar i rebre “new letters” entre totes les entitats dels
portal.
Atenent, doncs, a tots els avantatges exposats anteriorment, Josep Pons,
ofereix, a qui hi estigui interessat, la possibilitat d’inscriure-s’hi personalment,
com a ciutadà, i a les entitats que vulguin disposar d’una web, a fer-ho
mitjançant una petició a la Regidoria de Participació Ciutadana.
Acabada l’exposició sobre els avantatges del Portal Lleida-Participa, pren la
paraula Oriol Yuguero, per a fer una valoració sobre la marxa de les actuacions
municipal a la zona 02 del centre històric, amb la qual cosa s’enceta l’últim
tema de l’ordre del dia del Plenari.
INFORME SOBRE LES ACTUACIONS MUNICIPALS A LA ZONA I SOBRE EL
DESENVOLUPAMENT PREVIST DEL PLA DE BARRIS
El regidor Oriol Yuguero parla de les perspectives que s’obren a la zona arran
de l’execució del nou Pla de Barris anomenat de Noguerola, Portal de
Magdalena, tot i que abastarà molt més territori (des de la Rambla Ferran, fins
a la plaça Europa). Yuguero diu que aquest Pla permetrà revitalitzar molts
espais d’aquesta zona del barri antic i de l’eixample i que permetrà la reforma i
millora d’espais com l’entorn de l’avinguda del Segre, la Rambla de Ferran, la
plaça de l’Auditori, la realització d’un museu dedicat a Marius Torres...
A banda del Pla de Barris, el regidor Yuguero explica que en base al “plan
Zapatero” s’han fet inversions en un nou local al carrer comerç on s’hi
traslladaran els jubilats que actualment tenen seu al Centre Cívic de
Democràcia; també amb fons d’aquest pla s’estan fent reformes al carrer
Comerç, Riu Éssera i a la plaça de la Pau (davant de la subdelegació del
Govern). Finalment el regidor comenta diversos aspectes relacionats amb el
Pla de l’estació, sobre el qual diu que espera que la part del projecte que afecta
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a la reforma de l’entorn de la farinera la Meta estigui definitivament enllestit per
a 2010.
Per tancar la seva intervenció, Oriol Yuguero recorda que té uns dies de visita i
d’atenció als veïns de la zona 02. També anuncia que el tema legal que va
afectar la Junta de l’AVV de l’avinguda del Segre ja s’ha resolt i que ha quedat
plenament validada la junta presidida per la Sra. Marta Roigé.
En el torn obert de paraules, la Sra Marta Roigé demana informació sobre on
anirà la nova estació d’autobusos. Se li respon que vora del pont nou de
Princep de Viana, però que el tema encara està pendent d’un estudi de
mobilitat que ha de realitzar la Generalitat.
Enric Castells pregunta per la possibilitat de demolició d’uns edificis (els
DOCS) que hi ha vora la passarel·la de l’estació de ferrocarril, ja que al seu
entendre “són un petardo”. El regidor Joan Gómez, li respon que a banda de
consideracions estètiques, aquells edificis tenen elements catalogats, que
estan protegits, per la qual cosa el Pla de l’estació els haurà de conservar, si no
tots, la majoria d’ells.
Abans d’acabar el Plenari, el regidor Joan Gómez aprofita l’oportunitat per
convidar als veïns del CTZ02 a visitar l’exposició dedicada a l’alcalde Joan
Fuster. El Sr. Castells intervé per a dir que ell personalment ja l’ha visitat, que
considera que és magnífica i convida tothom a anar-hi.
Arran de la informació sobre la creació d’unes noves instal·lacions al carrer
comerç a les que hom traslladaran les activitats del Jubilats de Democràcia, la
Sra Roigé pregunta si hi hauria espai per encabir-hi activitats de l’AVV del
Segre, ja que les seves instal·lacions són molt limitades. Se li respon que això
no és possible, ja que l’espai no és suficient per compatibilitzat les activitats de
dues associacions.
Finalitza l’acte el regidor i president del Consell Territorial de la Zona 02,
Sr.Oriol Yuguero, qui agraeix als assistents la seva presència, les seves
aportacions. S’aixeca la sessió.
Lleida, 24 de setembre de 2009

Cesc Mòdol
Coordinació tècnica dels Consells Territorials
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CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 02
(Segre-Noguerola-Estació-Democràcia)
Plenari del Consell Territorial celebrat el 6 de maig de 2010 a les 20.00h
al Centre Cívic Democràcia
Assisteixen a la reunió:
Entitats:
AEM, AVV. Noguerola, AVV Av. Segre i adjacents, AMPA Col·legi Sagrada
Família, Col·legi Sagrada Família, Serveis Socials, Frarets de Sant Antoni,
Conservatori Municipal de Música, Germans de Tobua, Assoc. Nativos de
Nkongmondo, Dones per a la Democràcia, Dones AVV Noguerola, Parròquia
del Carme, TOAR Teatre.
Persones:
Ferran León, Miquel Lluís Sabaté, Montserrat Morgui, Marta Roigé, Antonia
Curià, Josep Salvia, Victoriana Llamas, Pilar López, Albert Mahop, Joaquim
Recasens, Sílvia Asensio, Francesc Jové, Joan Mora, Guadalupe Delgado,
Dolors Flix, Cheilch Thiam, Baye Sene, Teresa Farré.
Assisteixen a la reunió per l’administració municipal:
El regidor de Zona i president del CTZ02, Sr. Oriol Yuguero, el regidor de
Participació Ciutadana i vicepresident del CTZ02, Sr. Joan Gómez, i els tècnics
municipals de la regidoria de Participació Josep Pons i Francesc Mòdol.
S’inicia la reunió sota la presidència provisional del regidor de Participació
Ciutadana, Joan Gómez, atès que el regidor de Zona, Sr. Oriol Yuguero, ha
comunicat prèviament la impossibilitat d’incorporar-se a l’hora exacta d’inici del
plenari.
Joan Gómez demana als assistents la seva conformitat amb el contingut de
l’acta del plenari anterior. Com no hi ha cap rectificació s’aprova per unanimitat.
S’incorpora a la reunió el regidor Oriol Yuguero, raó per la qual passa a fer-se
càrrec de la presidència de la reunió.
S’inicia el punt de l’ordre del dia en el que el regidor Yuguero passa a fer una
valoració general de la gestió municipal de la zona que té assignada.
En el decurs de la seva intervenció, valora la importància de determinades
actuacions que no es limitaran a millorar els barris de la zona 02, sinó que, per
la seva dimensió, significaran a la vegada una gran millora per al global de la
ciutadania de Lleida. El regidor informa també de la celebració a la zona
d’activitats de caràcter obert, que, naturalment, repercutiran també en la
dinamització global de la ciutat i posa com exemple que a la zona de la rambla
de Ferran / carrer del Nord, es farà un Camp d’Estiu, on joves de tota la ciutat
faran un taller de construcció urbana amb materials procedents de reciclatge.
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En la línia d’activitats fetes a la zona, però amb una dimensió de ciutat, és
destacable la realització d’un estudi de sensibilització sobre la mobilitat i
accessibilitat de les persones, que s’ha fet en llocs dels carrers del Carme i de
Magdalena; aquesta experiència ha anat adreçada al conjunt de la ciutadania
per a sensibilitzar que –en diferents graus- tots i totes tenim limitacions de
mobilitat; l’experiència ha procurat que la gent experimentés de manera distesa
i divertida, que passa i que es sent davant d’una situació de dificultat per
moure’s i accedir a un lloc, i vol aconseguir, a partir de la pròpia experiència,
una més gran solidaritat vers els problemes dels altres, un canvi de mentalitat
que ens faci ser més conscients que cal anar construint una ciutat cada vegada
més inclusiva, adaptada a la gent de totes les edats i circumstàncies físiques.
Una part molt important de la intervenció del regidor de zona va girar entorn a
les actuacions urbanístiques realitzades i les que es realitzaran properament.
Respecte les primeres, va citar els treballs d’urbanització del carrer Comerç
que s’ha adaptat als vianants i que segons el regidor, “reflexa el model de ciutat
que estem fent, cada vegada més per a les persones”. En la línia d’allò que
s’ha fet al carrer Comerç, s’actuarà en el carrer de Vila Antònia i en altres
carrers inclosos en les actuacions del Pla de Barris.
En matèria de desenvolupament urbanístic, el regidor de zona va palesar la
importància cabdal de l’obertura del nou pont, que ha convertit el carrer de
Príncep de Viana en una artèria fonamental per a aquella àrea de la ciutat, així
com la inauguració del nou parc sobre les vies del ferrocarril, que ha fet
possible la creació de nous espais per a la convivència i el gaudi.
Evidentment, apunta el regidor, alguns canvis urbanístics i de mobilitat no
estaran exempts d’algunes dificultats d’adaptació, no obstant això, es mostra
convençut que, progressivament, la gent anirà adaptant-se sense major
problema als canvis que s’han fet i als que s’aniran implementant a raó del Pla
de Barris, cosa que de ben segur propiciarà un canvi de mentalitat de la gent
que viu en els barris de la zona 02, a la vegada que propiciarà una dinamització
que es visualitzarà sociològicament amb l’arribada de més parelles joves que
aniran a viure a la zona.
Acabada l’exposició introductòria dels regidor de zona, aquest obre el torn de
paraula a fi que els membres del Consell expressin els seus punts de vista i
opinions.
Marta Roigé, A.VV. Av. Segre. Mostra la seva satisfacció pel fet que s’ha fet
una plataforma d’accés al Bus a la rambla de Ferran i per l’anunci que se’n
faran dues més a l’Av. del Segre i al carrer del Nord, atenent les peticions que
havien realitzat els veïns.
Miquel Sabaté (AVV. Noguerola). Manifesta haver rebut dos escrits de la
Paeria informant sobre la composició dels membres de la comissió de
seguiment del Pla de Barris. Pregunta si ja es sap quan es constituirà.
El regidor Yuguero diu que és previst fer-ho abans de l’estiu, perquè el Pla
haurà de començar a funcionar a final de 2010.
Com ja es va fer constar en una acta anterior, el transvasament de l’activitat de
la farinera la Meta és una antiga reivindicació dels veïns de la zona, el Sr.
Sabaté pregunta si es mantindrà el termini previst per a final de 2010, o si, al
contrari, aquest estarà condicionat a que es realitzi el trasllat de la Ciutat del
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Transport, de la seva ubicació actual al nou polígon que s’ha previst de fer als
Magraners. El Sr. Sabaté prossegueix afirmant que les molèsties de la farinera
són un problema de primer ordre per als veïns afectats i que malgrat les
mesures que s’han pres, encara el nivell de decibels supera les previsions,
cosa que contribueix a elevar la contaminació acústica de la zona.
El regidor Yuguero respon que realitzarà les consultes pertinents per conèixer
la situació actual d’aquest tema.
Marta Roigé, A.VV. Av. Segre. En relació al tema de la mesquita del carrer del
Nord, demana que l’ajuntament faci respectar l’aforament autoritzat per aquell
local públic, ja que tenen constància que aquest és supera en més del doble.
Victoriana Llamas, Dones per a la Democràcia. Constata que a la rotonda de
l’Av. del Segre pròxima al pont de Príncep de Viana s’han produït alguns
accidents i opina que un dels factors causants rau en la poca visibilitat de la
mateixa, tant de dia com de nit. Demana que s’estudiï la possibilitat de millorarne les condicions de seguretat mitjançant solucions senyalètiques.
Dolors Flix, A.VV. Noguerola. Es mostra molt satisfeta per com ha quedat el
cobriment de les vies, però reivindica si es pot incrementar la vigilància als
espais de passeig, de parc infantil i a la zona de jocs esportius. Afirma que hi
ha grups d’adolescents que ocasionen problemes de convivència.
El regidor Yuguero diu que les pistes esportives de sobre de les vies han
sobrepassat totes les expectatives d’afluència que s’havien previst i que
actualment s’està treballant des de joventut i des de Serveis Personals amb la
finalitat de prevenir i actuar; informa que hi ha Educadors que realitzen les
seves tasques de carrer sense anar identificats, amb la finalitat de prevenir i
d’actuar davant de casos d’absentisme escolar i de conductes inadequades.
Sobre el tema de la mesquita que ha plantejat anteriorment la Sra. Roigé, el
regidor confirma que hi ha hagut queixes i que s’està actuant. Fins ara s’han
imposat sancions, però això no ha estat suficient per resoldre el problema, ja
que després de pagar la multa tornen a reincidir. El regidor opina que solament
la construcció d’una nova mesquita pot posar fi al problema.
Dolors Flix, lamenta les molèsties que es produeixen a diari, per l’acumulació
de persones que van a resar (sorolls, col·lapse de voreres i ocupació dels
portals d’accés als habitatges etc.). Considera que a banda de fer complir els
aforaments de la sala, caldria aconseguir que la comunitat musulmana
s’organitzés a la fi d’establir torns per als fidels que hi van a resar 4 o 5
vegades al dia; si tot plegat no es soluciona per les bones, demana que es
procedeix a clausurar l’espai, afirma que 10 anys de paciència ja és suficient.
El regidor Yuguero diu que no pot ser més explícit, però que s’està treballant de
valent per a la resolució d’aquest problema.
Joaquim Recasens, representant “dels frarets”. Lloa la millora del carrer
Comerç tant des d’un punt de vista estètic com de neteja i endreçament.
S’interessa per com quedaran els espais d’aparcament dels carrers Vila
Antònia, Mª Sauret i adjacents, una vegada s’hagin realitzat les obres de
reurbanització de la zona. Demana que es tingui en compte les necessitats de
la gent que hi viu i de la que s’hi mou, ja que una de les mancances principals
que hi ha en aquell barri és la falta de garatges i de pàrquings. D’altra banda
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comenta que els interessa saber quan es faran les obres d’arrenjament del
Carrer Vila Antonia, perquè tenen la intenció de combinar-ho a una intervenció
d’adecentament de la façana de l’edifici de l’església.
Oriol Yuguero, explica que hi ha prevista la construcció d’una gran zona
d’aparcament davant de la zona de l’estació (3 plantes de pàrquing soterrat), la
qual cosa facilitarà l’accessibilitat als llocs públics de la rodalia, evitant així la
necessitat d’haver d’anar a aparcar fora del barri.
Joan Mora, de la parròquia del Carme. Exposa el problema d’estacionament
amb vehicle davant de la seva parròquia, al carril bus de la rambla de Ferran.
Considera que de vegades la Guàrdia Urbana actua amb massa rigidesa amb
els usuaris que paren un moment davant de la parròquia (càrrega i descàrrega
d’objectes i/o persones). Justifica que la parròquia té molt moviment a nivell
social, de culte, cultural i que de vegades els és inevitable provocar petites
molèsties. Afirma que els sap greu haver de polemitzar amb els agents de
municipals, però que de vegades no els queda més remei.
El regidor de Participació Ciutadana, Joan Gómez, assegura que l’actuació de
la Guàrdia Urbana no respon a una voluntat recaptatòria, que hi ha una voluntat
de ser tolerant durant tot l’any, però que de vegades hom produeixen puntes
d’abús que obliguen a actuar de manera correctora perquè el problema no vagi
a més en el global de tota la rambla, no en aquell punt en concret.
Joaquim Recasens, representant “dels frarets”. S’interessa per saber si les
obres del carrer Maria Sauret, comportaran la reorganització dels espais
d’aparcament i si aquesta circumstància afectarà les places de pàrquing que hi
ha davant de l’església i que són utilitzades per a les cerimònies de defunció i
de casament.
El regidor diu que aquesta és una qüestió que s’haurà de preguntar a
urbanisme.
Ferran León, grup de teatre TOAR i de l’AVV de Noguerola. Opina que les
llambordes de color roig del carrer del Comerç, han quedat boniques però no
són pràctiques: s’embruten fàcilment i són difícils de netejar. Pregunta per què
no s’ha urbanitzat aquest carrer seguint el mateix criteri que s’ha fet servir per
urbanitzar el carrer del Nord.
D’altra banda, tot i admetre que el carrer del Comerç ha millorat molt, diu que el
preocupa que no acabi passant com al carrer Democràcia, que el pas de
vehicles i camions ha acabat enfonsant les llambordes, provocant l’aparició de
molts sots. Segons el seu parer, la millor opció és la de posar aglomerat asfàltic
al centre del carrer.
Oriol Yuguero, afirma que per resoldre tantes consultes de caire urbanístic,
seria millor poder comptar amb la presència de la regidora d’urbanisme, ja que
moltes de les preguntes realitzades en el plenari són molt específiques i no
poden ser contestades al moment pel regidor de zona.
El regidor de Participació Ciutadana, suggereix la possibilitat que hom convoqui
un plenari abans d’acabar l’any, que compti amb la presència de Marta Camps
a fi que respongui determinades preguntes que han anat sortint.
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Marta Roigé, diu que, tot i que alguns veïns havien proposat l’ús de
llambordes, va acabar fent-se amb aglomerat asfàltic i que vist el resultat cal
admetre que va ser una bona elecció, que els veïns n’estan contents i que
resulta pràctic tant per la mobilitat de vehicles com de persones.
Oriol Yuguero mostra la seva disposició per preparar un proper plenari amb
Marta Camps, en el qual podria tractar-se sobre l’execució del Pla de Barris i
amb la possibilitat afegida de consultar totes aquelles petites consultes
urbanístiques que han quedat pendents d’aclarir en aquest plenari.
Miquel Sabaté (AVV. Noguerola). Sol·licita que consti en acta, que segons les
seves informacions els pàrquing d’ADIF està totalment acabat, però que no
entra en funcionament a causa de la manca d’acord “entre concessionaris i no
concessionaris”. Com aquesta infraestructura considera que és estratègica per
a millora la capacitat d’estacionament de la zona, demana que des d’urbanisme
realitzin accions a fi i efecte d’accelerar el desbloqueig de la situació que
impedeix l’obertura immediata del mateix.
Altrament, el Sr. Sabaté es mostra favorable perquè persones i entitats que
participen al Consell Territorial, siguin capaces d’establir sinèrgies cooperatives
entre elles.
Finalitza l’acte el regidor i president del Consell Territorial de la Zona 02,
Sr.Oriol Yuguero, qui agraeix als assistents la seva presència i els desitja que
gaudeixin d’una bona Festa major.
S’aixeca la sessió.

Lleida, 6 de maig de 2010

Cesc Mòdol
Coordinació tècnica dels Consells Territorials
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CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 02
(Segre-Noguerola-Estació-Democràcia)
Plenari del Consell Territorial celebrat el 20 de gener de 2011 a les 20.00h
al Centre Cívic Democràcia
Assisteixen a la reunió:
Entitats:
AEM, AVV. Noguerola, AVV Av. Segre i adjacents, AMPA Col·legi Sagrada
Família, Col·legi Sagrada Família, Serveis Socials, Frarets de Sant Antoni,
Conservatori Municipal de Música, Germans de Tobua, Assoc. Nativos de
Nkongmondo, Dones per a la Democràcia, Dones AVV Noguerola, Parròquia
del Carme, TOAR Teatre, Coordinadora Jubilats, Fed. Ass. de Consultors per al
Desenvolupament i la Immig.; EMU;
Persones:
Ferran León, Miquel Lluís Sabaté, Montserrat Morgui, Marta Roigé, Antonia
Curià, Josep Salvia, Victoriana Llamas, Pilar López, Albert Mahop, Joaquim
Recasens, Sílvia Asensio, Francesc Jové, Joan Mora, Guadalupe Delgado,
Dolors Flix, Cheilch Thiam, Baye Sene, Teresa Farré, Josep Pueyo. La Tyr
Bakhoum, Mouctar Belai, Míriam Villoria, Júlia Corderas, Luis Sotos,
Assisteixen a la reunió per l’administració municipal:
El regidor de Zona i president del CTZ02, Sr. Oriol Yuguero, i els tècnics
municipals de la regidoria de Participació Josep Pons i Francesc Mòdol.
S’excusa la presència del regidor de Participació, Joan Gómez, per motius de
salut.
El regidor Oriol Yuguero, pregunta als presents si donen conformitat al
contingut de l’acta del plenari anterior. La Sra. Dolors Flix diu que la referència
a la mesquita no la va fer ella sinó la representant de Dones de Princep de
Viana, Sra. Guadalupe. Per la seva part, el Sr. Ferran León demana que es
corregeixi el nom de l’entitat teatral que consta que representa a l’acta, per la
correcta que és AEM Belles Arts Teatre. Fetes aquestes correccions formals es
dóna per aprovada l’acta, per unanimitat.
El regidor de zona, conjuntament amb la tècnica responsable de temes socials
del Pla de Barris, Míriam Villoria, efectuen un repàs a diferents aspectes de
l’execució de l’esmentat Pla: realitzacions de caràcter urbanístic, actuacions
relacionades amb la formació i la cohesió social, la millora social i econòmica
del barri, el foment de la igualtat de gènere, la convivència i el civisme, etc.
Míriam Villoria informa de la possibilitat que les entitats del Consell Territorial
realitzin propostes que puguin ser considerades dintre del Pla de Barris; amb la
finalitat de poder-s’hi comunicar, demana que se li faciliti un llistat d’entitats que
formen part del Consell.
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Miquel Sabaté (AVV. Noguerola). Demana que les convocatòries que es facin
a la seva entitat des de la Paeria arribin sempre per mòbil o per carta, atès que
el correu electrònic no és el seu mitjà habitual de rebre citacions.
Josep Pueyo, Coordinadora de Jubilats. Demana que la Guàrdia Urbana
realitzi més vigilància en relació als jocs de la canalla; la circulació amb
bicicletes per les voreres i zones de vianants i els jocs de pilota en determinats
carrers i places, suposen una greu molèstia per als veïns.
Júlia Corderas, A.VV. Av. Segre. Sobre l’incivisme d’alguns usuaris de la
bicicleta, opina que tal vegada podria proposar-se una campanya de
sensibilització general, ja que segons ella es tracta d’un problema que afecta a
tota la ciutat..
Míriam Villoria, Oficina Pla de Barris. Explica que el civisme és un dels temes
que s’inclou en la implementació del Pla de Barris i que per aquesta raó
pròximament s’incorporaran al projecte, juntament amb una “insertora laboral”,
2 agents de sensibilització cívica que donaran suport a les tasques de la
Guàrdia Urbana.
Marta Roigé ????, A.VV. Av. Segre.
Està d’acord amb el perill de la circulació incívica de ciclistes per les zones de
vianants, però apunta que encara veu més perill quan aquests circulen per la
calçada i en contra direcció. Avala la conveniència que hi hagi més presència
policial per fer complir les normes del civisme i de la convivència.
Mouctar Belai, Ass. mixta d’africans i lleidatans. Afirma haver treballat molt en
la recerca i la investigació sobre mediació i resolució de conflictes entre la gent
autòctona i “els nous catalans”. Manifesta que troba a faltar el component
intercultural en els projectes d’actuació del barri. Segons Belai, de la mateixa
manera que ells poden rebre de nosaltres valors positius, també ens en poden
aportar de seus; valora el Consell com un espai en comú on poder resoldre’s
junts problemes causats per causa de diferències socioculturals.
Dolors Flix, A.VV. Noguerola. Expressa la seva oposició a l’existència, als
balcons de les façanes, de tantes antenes parabòliques, roba estesa i altres
estris diversos que “fan mal a la vista”, donen sensació de deixadesa. Pensa
que seria convenient regular que les antenes estiguessin sempre a les
teulades.
Ferran León, AEM Belles Arts. Parla que la zona del carrer Comerç ha quedat
molt bé després de les reformes. Es manifesta d’acord amb la petició de més
presència de la Guàrdia Urbana per evitar comportaments incívics; diu que no
solament ocasionen problemes les bicicletes, també les motos i els cotxes
ocupen de manera inadequada els espais reservats per als vianants. Demana
que s’implementin espais específics per a les motos i que hi hagi més control
sobre el temps de càrrega i descarrega dels vehicles. Demana que es ressituïn
alguns contenidors d’escombraries que també obstaculitzen la mobilitat de les
persones.
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Júlia Corderas, A.VV. Av. Segre. Es mostra favorable a posar ordre a la
millora estètica de les façanes. Dóna suport a l’aplicació més estricta de la
normativa paisatgística en matèria d’antenes, roba estesa, objectes als
balcons, etc.
Està en desacord amb la urbanització de la calçada dels carrers amb
llambordes, pensa que la via de circulació de vehicles és millor que sigui de
ciment o d’asfalt.
Demana que es resolgui un problema de seguretat en el punt d’encreuament
del carrer del Nord cap a l’Av. del Segre, a més en aquell lloc els vehicles
aparcats i els contenidors, dificulten encara més la visibilitat dels que circulen.
Miquel Sabaté, AVV. Noguerola. Fa esment a dos temes ja debatuts en
sessions anteriors i encara pendents de resoldre: el tema de la Farinera La
Meta (trasllat de l’activitat industrial i nous usos socioculturals alternatius) i la
posada en funcionament del pàrquing d’ADIF; sobre aquesta darrera qüestió
demana que s’agilitzi el tema perquè la manca d’aparcament a la zona és un
problema crònic.
Sobre les obres que s’han realitzat al local social de Democràcia, lamenta que
aquestes solament hagin estat orientades a millorar les condicions de treball
del Serveis Socials, quan el Centre Cívic també necessitaria altres millores de
condicionament d’acord amb els usos de les associacions que realitzen
activitats en aquell espai.
Josep Pueyo, Coordinadora de Jubilats. Es queixa que davant de l’Escola del
Treball hi ha un pas de zebra que els vehicles no respecten amb el perill que
això implica.
Mouctar Belai, Ass. mixta d’africans i lleidatans. Respecte a una intervenció
anterior en la qual es parlava de l’efecte negatiu sobre el paisatge urbà de la
presència indiscriminada d’antenes parabòliques en les vivendes de la població
d’origen immigrat, proposa que s’abordi el tema des del diàleg, que es busquin
solucions tècnicament correctes per fer complir les ordenances, però que
s’apliquin sense crispació, de tal manera que s’eviti la possibilitat que pugui
generar-se cap conflicte intercultural.
Júlia Corderas, A.VV. Av. Segre. Quant a l’aplicació de les ordenances
municipals, demana que l’ajuntament sigui més rigorós respecte l’aplicació de
les mateixes.
Miquel Sabaté (AVV. Noguerola). Planteja algunes possibles reformes que es
podrien realitzar a la plaça de l’auditori per optimitzar el bon ús de la mateixa:
reparació de rajoles, eliminar el mur, implementar una zona verda i una zona
d’encotxament, etc.
Josep Salvia, Col·legi Sagrada Família. Respecte a l’ús incorrecte de la
bicicleta pels carrers de la zona, explica que al seu col·legi estan realitzant una
labor de sensibilització amb els alumnes.
Pregunta també la causa per la qual no s’han posat els contenidors soterrats
que hi havia previst al carrer Condes d’Urgell i la previsió de quan la plaça de
l’auditori deixarà de ser zona d’aparcament per convertir-se en zona verda.
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Miquel Sabaté (AVV. Noguerola). Respecte a la implementació de contenidors
al carrer Condes d’Urgell, manifesta que aquesta es va desestimar per raons
tècniques.
En relació a les diferents intervencions realitzades fins al moment, el regidor
Oriol Yuguero diu:
-Hi ha una relació directa entre que es realitzi l’obertura del pàrquing d’ADIF i
que es puguin treure les places d’aparcament a la plaça de l’auditori per
reformar la plaça.
-Sobre el tema de la farinera, hi ha hagut reunions amb Vall Companys però
encara no hi ha acords.
-Respecte al pas de zebra de davant de l’Escola del Treball es compromet a
passar la incidència.
-la solució al ferm de la calçada del carrer Democràcia s’està estudiant per
veure si es soluciona mitjançant la recol·locació de llambordes o asfaltant.
-En resposta als criteri per la realització de reformes al Centre Cívic, opina que
l’atenció a les necessitats dels Serveis Socials era una prioritat per la important
tasca assistencial que realitzen a favor de la comunitat; d’altra banda manifesta
la dificultat de fer les reformes al gust de totes les associacions si aquestes
prèviament no consensuen exactament quines són les seves prioritats.
-Quant al compliment de les normes de civisme, informa que la incorporació
d’agents cívics es realitzarà pròximament. Comenta que el compliment de
l’Ordenança del Civisme és un tema de molta importància i que cal reconduir
positivament les actituds de la gent; en aquest sentit lloa la predisposició del Sr.
Mouctar Belai (xxx) pel seu interès en mediar respecte al desenvolupament del
Pla de Barris.
-En relació al Pla de Barris, recomana aprofitar-lo per donar a conèixer les
possibilitats que aquest ofereix per resoldre problemes concrets que tenen
plantejats els veïns.
Tere Farré (Serveis Personals). En justificació de les raons per prioritzar les
reformes d’ampliació de l’espai de treball dels Serveis Socials al Centre Cívic,
esmenta que des d’aquest centre, 6 AASS i 2 EESS realitzen tasques per
atendre les necessitats d’una zona de Lleida que té 25.000 persones, i que en
les condicions de treball anterior no podia garantir-se la qualitat òptima del
servei. No obstant això, admetent les dificultats tècniques que presenta l’edifici
del Centre Cívic, es manifesta partidària de l’estudi de com millorar les
condicions del Centre Cívic en funció de les necessitats del conjunt de les
associacions que en són usuàries.
Dolors Flix, A.VV. Noguerola. Redundant en la problemàtica de les condicions
de treball de les entitats al Centre Cívic, explica que les condicions del soterrani
de l’edifici no s’adeqüen a la realització de cap activitat (seguretat i salubritat),
malgrat tot, diu que és l’únic lloc que disposen. Flix palesa que ja és prou difícil
la tasca d’una A.VV com per –a sobre- haver de treballar en unes condicions
tan precàries que els dificulten poder oferir serveis i activitats al barri. Esmenta
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que tal vegada la solució passi per la futura reconversió de les instal·lacions de
la Farinera la Meta, com a solució a la manca endèmica d’espais polivalents
d’acord a les necessitats del barri.
En ordre al tema del civisme, Dolors Flix denúncia problemes a l’entorn d’una
sala de festes que hi ha al carrer Riu Éssera. En relació a aquesta situació, el
regidor Yuguero diu que es tracta d’un problema de difícil solució atès que
aquesta sala de festes compleix la normativa actual i que el problema rau en el
comportament d’algunes persones a nivell individual quan surten de l’esmentat
local.
Acabades totes les intervencions del plenari del Consell, tanca l’acte el regidor i
president del Consell Territorial de la Zona 02, Sr.Oriol Yuguero, qui agraeix
als assistents la seva presència i els desitja que gaudeixin d’una bona
FestaMmajor.
S’aixeca la sessió.

Lleida, 20 de gener de 2011

Cesc Mòdol
Coordinació tècnica dels Consells Territorials
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