ACTE DE CONSTITUCIÓ DEL CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 03

CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 03 (PARDINYES)
Plenari de constitució celebrat el dijous, 12 de juny de 2008 a les 20.00h
al Centre Cívic de Pardinyes
Assisteixen a la reunió per les entitats:
AVV-Tresoreria (Tomasa Martínez); AVV-Esports (Sr. Joan Torné); AVVUrbanisme (Mª Antonia Roca); AVV-Joves i Secció Recreativa (Vanesa Sellart);
AVV-Cultura (Xavier Fuixench); AVV-Dones (Ana Garcia, Montse Ferrer);
Fundació Pardinyes (Jacinto Pernia); Revista Pardinyes (Alejandro Olmo);
Ass.Comerciants (Nacho Piñeiro); Handbol Pardinyes (Xavier Pifarré); Club
Escalada (Juan Ramón Cuesta); Futbol Pardinyes (Rubén Tolsà); Serveis
Personals (Mª Àngels Albendea); Llar de Jubilats (Eduardo Martínez);
Parròquia St. Salvador (Carmen Sánchez); Esplai el Cau (Raquel Barquilla);
CEIP Riu Segre (Teresa Ribes); AMPA CEIP Riu Segre (Josep Lardiez); CEIP
Pardinyes (Carme Jové, Maria Incinilla); IES Josep Lladonosa (Xavier Solé);
AMPA IES Josep Lladonosa (Arcadi Oliet); Escola Bressol (Maria Escolà);
Biblioteca Pardinyes (Frederic Baena); ASPID (Núria Pujol, Josep Luís Campo);
Centre Cultura Contemporània (Pascale Sánchez); FEVOL (Angelina Chacón,
Emili Sales).
Excusen la seva assistència: Miquel Costa (AVV), Josep Brocal (Club Tir amb
Arc), Juan Alarcón (Petanca Pardinyes) i Emeterio Leralta (Comissió Esports
AVV)
Assisteixen a la reunió per l’administració municipal:
El regidor de Zona i president del CTZ03, Sr. Lluís Franco, el regidor de
Participació Ciutadana i vicepresident del CTZ03, Sr. Joan Gómez, i el tècnic
municipal de la regidoria de Participació, Francesc Mòdol.
Sota la presidència del regidor de zona, Sr. Lluís Franco, i del regidor de
Participació Ciutadana, Sr. Joan Gómez, s’inicia la sessió constitutiva del
CTZ03 amb un únic punt de l’ordre del dia:
la Constitució formal del Consell Territorial de la zona 03 (Pardinyes).
S’inicia la sessió amb una benvinguda del regidor Lluís Franco a tots els
assistents a l’acte. El regidor de zona valora com a molt positiu l’amplia
representació de persones de les entitats i sub-entitats existents al barri. A
continuació explica que el Consell Territorial de zona ofereix noves possibilitats
de treball que són complementaries de les ja existents.
Acabada la seva presentació, Lluís Franco cedeix la paraula al regidor de
Participació Ciutadana, Sr. Joan Gómez, qui explica que en aplicació del
Reglament de Participació Ciutadana aprovat l’any 2006, s’estan constituint
tants Consells Territorials com zones de la ciutat que tenen regidor propi.
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.
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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.
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 03.
Durant el torn de paraules, un dels assistents demana a la presidència que
expliqui si els acords del Consell Territorial seran executius o no.
El regidor de participació, Joan Gómez, explica que la funció dels Consells és
solament consultiva, tanmateix, va voler afegir que si un acord és adoptat amb
la unanimitat del conjunt de tot el teixit associatiu del barri, mitjançant el seu
Consell, es molt improbable que el govern municipal no atengui les seves
demandes.
Un altre dels assistents demana més aclariments sobre quins temes són
susceptibles o no de ser tractats en Consell.
Tant Lluís Franco com Joan Gómez, posen de relleu que el debat d’un Consell
Territorial, ha d’ésser complementari als de les diferents entitats que el
conformen i que en cap cas ha de generar distorsions. El treball de les diferents
entitats que en són membres tampoc s’ha de veure alterat.
El Consell Territorial ha d’entendre’s com un espai superior de diàleg –on trobar
consensos- entre persones i estaments del barri, mai com un organisme que
limiti competències de les entitats que l’integren.
Alguns assistents s’interessen per saber quan s’ocuparà la vacant de conserge
que hi ha al centre cívic de Pardinyes. El regidor de Participació, explica que la
convocatòria interna per cobrir aquesta vacant va quedar deserta en el seu
moment i que s’ha iniciat el procediment administratiu reglamentari per
implementar aquest nou lloc de treball el més aviat possible.
Acabat el torn d’intervencions, el regidor de Zona, Lluís Franco, proposa que
s’acordi ja una data per convocar un Consell Territorial amb continguts per
debatre; concretament proposa que sigui a finals de setembre o durant
l’octubre. Aquesta proposta és acceptada per unanimitat.
Finalitza l’acte el regidor i president del Consell Territorial Sr.Lluís Franco, qui
agraeix als assistents la seva presència, les seves aportacions i dóna per
constituït el Consell Territorial de Pardinyes.

Lleida, 12 de juny de 2008

Cesc Mòdol
Coordinació tècnica dels Consells Territorials
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CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 03 (PARDINYES)
Plenari celebrat el dimarts, 21 d’octubre de 2008, a les 20.00h
a la sala d’actes del Centre Cívic de Pardinyes
Assisteixen a la reunió per les entitats:
A.VV Tresoreria (Miquel Costa, Tomasa Martínez, Llorens Mas, Oscar Barbeta); A.VV
Esports (Joan Torné, Emeterio Leralta); A.VV Urbanisme (Mª Antonia Roca); A.VV
Joves i Secció Recreativa; A.VV Cultura (Xavier Fuixench); A.VV Dones (Ana Garcia,
Pilar, Maria, Pepita Monjo, Encarna Sanz); A.VV Immigració (Abdoul Chaibi); A.VV
Coral (Ramona Salla); Geganters (Manuel Jimenez); Fundació Pardinyes (Jacinto
Pernia); Revista Pardinyes; Ass.Comerciants (Nacho Piñeiro); Handbol Pardinyes
(Xavier Pifarré); Club Escalada (Juan Ramón Cuesta); Futbol Pardinyes (Rubén
Tolsà); Serveis Personals (Mª Àngels Albendea); Llar de Jubilats (Eduardo Martínez);
Parròquia St. Salvador (Mª Dolors); CEIP Riu Segre (Teresa Ribes); AMPA CEIP Riu
Segre; CEIP Pardinyes (Carme Jové); AMPA CEIP Pardinyes (Ramona Gelonch); IES
Josep Lladonosa (Xavier Solé); AMPA IES Josep Lladonosa; Escola Bressol Pardinyes
(Maria Escolà); Biblioteca Pardinyes (Frederic Baena); ASPID (Mª Teresa Teixidó);
Centre Cultura Contemporània (Pascale Sánchez); CAP (Lluís Marco); Club
Automobilisme (Llorens González, Carmina Mateu); SHALOM (Josep Mª Solar); Ass.
De Magrebins (Abderrafie Ettalydy); Altres veïns: Angeles Ribes; Esperanza González;
Joan Codina; Dolors Andreu; Macià Querol; Julian Pérez; Nati Baró; Joana Laines;
Josep Mª Viladrich; Maribel Vara; Joaquim Font; José Luís Abarca; Josep Ciutat; Juan
Jesús Merenyes; Paquita Oro; Silvia Gutia; Salomé Ribes; Antonio Muñoz; Luís
Romera; Pere Gómez; Juan García.

Assisteixen a la reunió per l’administració municipal:
L’alcalde de la ciutat, Sr. Àngel Ros, la regidora d’urbanisme Sra. Marta Camps, el
regidor de Zona i president del CTPAR, Sr. Lluís Franco, el regidor de Participació
Ciutadana i vicepresident del CTPAR, Sr. Joan Gómez, el Sr. Joan Blanch
(coordinador de planificació urbanística i d’habitatge) i els tècnics de la regidoria de
Participació Josep Pons, Carmen Lahoz i Francesc Mòdol.
Sota la presidència del Sr. Àngel Ros, s’inicia la sessió plenària del Consell Territorial
de la zona 03 (Pardinyes), amb l’aprovació de l’acta corresponent al plenari anterior de
data 12 de juny.
A continuació l’alcalde dóna la benvinguda a tots els assistents a l’acte i cedeix l’ús de
la paraula al president de l’Associació de Veïns de Pardinyes, Sr. Miquel Costa, qui en
un breu parlament, agraeix a les autoritats municipals i tècnics, la seva presència al
barri per explicar els detalls del projecte urbanístic del Pla de l’Estació.
Fent una introducció al segon punt de l’ordre del dia (presentació del Pla de l’estació),
el Sr. Ros realitza una valoració sobre el gran abast d’aquesta intervenció urbanística
que afectarà unes 14 hectàrees de terreny i que millorarà l’encaix al centre de Lleida
dels barris de Pardinyes, Balàfia i Secà, reconvertint allò que fins ara ha estat una gran
barrera, en el passeig més gran de la ciutat.
En termes econòmics, l’alcalde detalla que el global de l’actuació ascendirà a un
import de 80.000.000 d’euros i que aquesta complementarà a altres realitzacions en
curs com les del nou pont de Princep de Viana, el pàrquing i la zona comercial i de
serveis Viàlia, el Palau de Congressos i Convencions etc.
L’alcalde fa un esment especial a la conjuntura econòmica actual; en aquest sentit diu
que una bona part de les actuacions previstes no es veuran afectades per l’alentiment
econòmic atès que ja tenen resolt el finançament, i que en altres casos, si la execució
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del projecte estès condicionada per problemes de liquiditat d’alguna de les empreses
concessionàries, l’ajuntament avançaria recursos econòmics a la mateixa per tal de
garantir el compliment dels terminis previstos.
A continuació, el tècnic d’urbanisme, Sr. Joan Blanch, ajudat d’un Power Point amb
una selecció d’imatges virtuals i plànols sobre les actuacions previstes en el Pla de
l’Estació, detalla secció a secció cadascuna de les principals intervencions que s’han
previst realitzar a la zona.
El Sr. Joan Blanch assenyala que el Pla de l’Estació ha de crear una àrea de nova
centralitat –generadora de molta activitat- i que això implicarà nombroses millores en
matèria de interconnexions viàries (Prat de la Riba, continuïtat de la trama urbana
actual...); mobilitat i transport (nova estació de Bus, aparcaments...); comerç, espais de
lleure, integració d’elements del patrimoni arquitectònic com “la Meta” o els
“magatzems Docs”.
Socialment la realització del Pla de l’Estació, implicarà una major integració entre els
barris de les dues bandes de la línia del ferrocarril i una millor accessibilitat als serveis
ferroviaris, gràcies a un pas inferior sota les vies que unirà un nou edifici ferroviari a
Pardinyes amb l’estació central.
Segons les explicacions del Sr. Blanch, el nou pla –que substitueix el del 2003- amplia
la zona de cobriment de les vies inicialment prevista de 15.000 m2, possibilitant així
l’augment –en 18.000 m2 més- de l’espai que hom destinarà a la creació d’una nova
zona de parc urbà, que en conjunt tindrà fins a 55.000 m2 i per a fer 680 nous
habitatges, dels quals un 41% seran de renda protegida.
En la seva intervenció, el Sr. Blanch assenyala que aquest projecte té dos elements
arquitectònics que són especialment emblemàtics: les torres d’habitatges –orientades
vers la ctra. de Corbins- i el complex del nou centre comercial, de 17.000 m2 de
superfície de venda, que acollirà oficines, hotels, habitatges, botigues, serveis etc.
En relació al nou edifici del Centre Comercial, és remarcable la seva funció d’espai
d’enllaç entre una banda i l’altra de les vies, mitjançant un mínim de dos carrers
interiors dotats amb escales d’accés fixes i mecàniques
Una de les altres millores urbanes que es produiran com a conseqüència de l’aplicació
del Pla de l’Estació, és la integració a l’entorn dels edificis catalogats de “la Meta” i dels
“magatzems Docs”, gràcies a la construcció d’un vial enjardinat format per una gran
rampa, de 130 metres de llarg per 15 d’ample, que amb una suau pendent no superior
al 8%, unirà aquest espai al nou parc públic que hi haurà a la plataforma de sobre de
les vies i a una gran rampa de 130 metres de llarg per 15 d’ample, que farà una
diagonal des de la Plaça de Ramon Berenguer IV fins a la part superior del talús
passant per la zona dels edificis edificis abans esmentats.
En relació al Pla inicial del 2003, Joan Blanch explica que s’ha ampliat el sostre
edificable, però que això anirà compensat amb un increment proporcionalment
superior de més zones d’espai verd i d’equipaments públics.
També es destacable la nova posició de l’estació d’autobusos prevista al Pla de millora
de l’Estació, que se situa a la cantonada de l’avinguda del Segre amb el nou pont
sobre el Segre, prolongació de Príncep de Viana. Aquesta nova estació d’autobusos
resoldrà molt eficientment la relació entre tots els sistemes de transports al estar
connectada amb l’estació del tren convencional i d’alta velocitat, a través de l’edifici
Viàlia, i dotada d’aparcament públic en la seva proximitat.
Acabada la intervenció del Sr. Blanch, la regidora d’urbanisme, Sr. Marta Camps, fa un
repàs al cronograma de la realització de les obres; en aquest sentit explica que s’està
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treballant en els talussos i les rampes sobre les vies entre les zones d’Alcalde
Recasens i els carrers Alfarràs i Hospitalers de Sant Joan. L’acabament d’aquests
espais, implicarà la realització d’escales, rampes, jocs infantils, zones d’aigua,
pèrgoles per fer ombra, jardineres etc. Aquesta actuació haurà de garantir una bona
convivència entre els espais per a usos de vianants i els corresponents a la circulació
de vehicles a motor.
Marta Camps explica també que s’està treballant a la zona del nou pont de Prat de la
Riba i que en aquell espai s’hi situaran milers d’arbres, arbustos i jardineres.
Sobre els terminis de realització de les obres, la regidora Camps preveu que la fase
actual estarà finalitzada el 2010 i que la fase posterior podria estar acabada a partir del
2012.
Marta Camps, durant la seva intervenció, va voler assenyalar com un aspecte
altament positiu, el fet que les obres estiguin essent executades per un consorci
d’empreses lleidatanes.
Acabada la intervenció de la Sra. Camps, el Sr. Àngel Ros fa ús de la paraula per
agrair als serveis tècnics d’urbanisme la presentació del Pla de l’Estació i declara obert
el torn de plecs i preguntes del plenari del Consell Territorial.
Les diverses intervencions realitzades durant aquesta part del Plenari, poden resumirse, perquè totes elles giren entorn a un mateix denominador comú: l’ampliació dels
detalls relacionats amb l’exposició tècnica del Pla ...
-Interconnexions entre carrers i avingudes d’una banda i altra de la via de ferrocarril
(passos, vehicles, ascensors, rampes i escales per a vianants, espai d’aparcament etc.
-Alçada i volumetria de les noves edificacions, així com alineació de carrers i voreres,
afectacions paisatgístiques, de sorolls o altres que les instal·lacions ferroviàries puguin
causar als veïns dels habitatges pròxims etc.
Tant l’alcalde com la regidora d’urbanisme, responen de manera detallada cada una
de les consultes efectuades pels veïns al quals s’emplaça perquè continuïn aportant
suggeriments que serveixin per millorar els continguts del Pla.
Finalitza el plenari, amb una invitació de l’alcalde a l’acte de presentació del projecte
definitiu del Pla de l’Estació en dia i data encara per determinar.

Lleida, 21 d’octubre de 2008

Cesc Mòdol
Coordinació tècnica dels Consells Territorials
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CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 03 (PARDINYES)
Plenari celebrat el dimarts, 17 de setembre de 2009, a les 20.00h
a la sala d’actes del Centre Cívic de Pardinyes

Assisteixen a la reunió
Entitats:
AVV de Pardinyes, Grup de Dones d’Orvepard, Club Petanca, Llar de Jubilats, Federació
Catalana del Voluntariat Social, Club Escalada Muntanya, Associació de Comerciants,
Associació Magrebeida, ACIP, ASPID, Associació Sindrome de Asperger, CEIP Mitjana,
CEIP Riu Segre, CEIP Pardinyes, Serveis Personals i Escola Bressol Pardinyes.
Persones:
Miquel Costa, Emeterio Leralta, Llorenç Mas Padrell, Joan Torné Coscolla, L. Foixench,
Ramona Salla, Ana Garcia Mosella, Manuel Jiménez Serrano, Eduardo Martínez, Angelina
Chacón, Emilio Sales, Juán Ramón Cuesta, Nacho Piñero Casamajor, Elena Neira, Abdul
Chaibi, Abderrafie Ettoalydy, Ramón Farré Sáez, Josep M. Fransi, Viviana Biendicho Lotre,
Josep Luís Campo Cabestany, Rafael Fernández Gallardo, Montserrat Peiró Martínez,
José Ignacio Martin Tello, Teresa Ribes, Carme Jové Porta, Rosa Vilanova, Maria Escola
Eroles, Carmina Pardo.
Assisteixen a la reunió per l’administració municipal:
El regidor de Zona i president del CTZ03 Sr. Lluís Franco, la regidora de Drets Civils, Sra.
Rosa Ball, la regidora de Comerç, Mercats i Consum, Sra. Dolors Arderiu, el regidor de
Participació Ciutadana i vicepresident del CTZ03, Sr. Joan Gómez, Gerent de l’Institut de
Comerç Mercats i Consum, Sr. Jordi Baulenes, la Sra. Raquel López de la Secció de
Mobilitat de la Paeria, el Sr. Oriol Berenguér i els tècnics de la regidoria de Participació
Josep Pons, Núria Domenech i Francesc Mòdol.
S’inicia la sessió plenària del Consell Territorial amb la salutació i agraïment a tots els
assistents per part del regidor Lluís Franco qui fa un repàs a l’ordre del dia del Consell
Territorial. A continuació, cedeix l’ús de la paraula a la Sra. Raquel López, tècnica de
mobilitat de l’ajuntament, perquè expliqui el contingut “del Pla Municipal de Mobilitat de la
Ciutat”.
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.
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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 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 regidor Lluís Franco agraeix la capacitat de síntesi de la tècnica de mobilitat, Raquel
López, i valora molt positivament la informació que ha aportat al plenari del Consell. Acte
seguit cedeix l’ús de la paraula a la regidora de Drets Civils, Rosa Ball, perquè realitzi la
introducció del següent punt de l’ordre del dia.
Rosa Ball explica el marc general de la carta dels drets i la ciutadania i passa la paraula a
l’advocat Oriol Berenguer perquè expliqui de manera resumida els continguts de
l’esborrany 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

7

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.
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 rebre informació dels organismes públics en tot allò que pertoca a la vida
social, econòmica cultural i administrativa local.
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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.
Acabada la intervenció sobre la Carta de la Ciutadania, el Sr. Miquel Costa, president de
l’AVV, pregunta si la carta és una eina que complementa el reglament de participació
aprovat el 2006 i, a la vegada, quines novetats hi incorpora. La regidora Rosa Ball respon
que la Carta ve a ser com “una mena de constitució” que recull els principis de convivència
a la ciutat. Per la seva banda, la Sra. Carmina Pardo, coordinadora de la redacció de la
Carta de la Ciutadania, afegeix que el concepte de participació és present en els
continguts del redactat de la Carta.
El regidor Lluís Franco posa en valor el treball fet en la redacció dels apartats de la Carta i
manifesta el seu convenciment de la importància pràctica dels seus continguts.
Pren la paraula el regidor de Participació Ciutadana, Sr. Joan Gómez, per a realitzar la
presentació del punt de l’ordre del dia relatiu a l’explicació del funcionament del Portal
Lleida Participa, però abans d’entrar en matèria, vol fer un breu comentari sobre quin és el
seu punt de vista de la relació entre el Reglament de Participació Ciutadana i la Carta per a
la Ciutadania, i perquè considera que ambdós no entren en contradicció: segons el seu
parer, el reglament parla de com s’organitza la participació a la ciutat, mentre que la Carta
ve a ser el marc genèric on s’especifica “què és la participació”. Joan Gómez explica que la
participació a través de les noves tecnologies és una aposta de l’ajuntament i que en
aquest sentit la seva regidoria ha dut endavant el portal Lleida Participa. Feta aquesta
presentació convida al cap d’Acció Participativa, Sr. Josep Pons, què expliqui el
funcionament del portal web i els seus objectius.
ELS AVANTATGES DEL PORTAL LLEIDA PARTICIPA
En Josep Pons i Camps, 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. El 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.
En referència a quest punt de l’ordre del dia la Sra. Angelina Chacón, de la Federació del
Voluntariat Social, manifesta que la seva entitat ja està fent ús d’aquest espai de
participació ofimàtica i que n’estan prou satisfets. D’altra banda pregunta si es farà o s’ha
fet alguna campanya per donar a conèixer més aquest portal. El regidor Joan Gómez
respon que s’està publicitant.
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Acabada la presentació del portal Lleida Participa, el regidor Lluís Franco lloa la
importància d’aquesta nova eina que ha estat pensada per a fomentar la participació
mitjançant les noves tecnologies.
El Sr. Lluís Franco enceta la seva intervenció sobre les realitzacions i projectes del govern
municipal, relacionant un seguit d’obres realitzades i altres que ja es troben a la fase final
d’execució com: pla de l’estació, connexió de Prat de la Riba, la Llotja / Palau de
Congressos, la millora de l’Av. de Tortosa, la nova piscina coberta Lleida – Pardinyes, la
reforma de l’espai de piragüisme, les noves instal·lacions del servei BTT a la Mitjana,
millora del Col·legi del Riu Segre. El regidor també fa esment a la recent inauguració de la
línia de BUS L18 que uneix Pardinyes amb la zona dels hospitals i que arriba fins a la
Mariola, així com a la pròxima realitat del Col·legi Mitjana, d’un nou institut i una guarderia.
A banda de l’àmbit urbanístic, el regidor posa molt èmfasi en la importància d’actuacions
diverses en l’àmbit social, atès que el país està travessant una etapa de recessió
econòmica. En aquest sentit, i en el marc de la “lluita anticrisi”, esmenta que s’estan
realitzant moltes grans i petites obres que tenen la funció de pal·liar els efectes de la crisi
sobre les empreses i generar ocupació. També el camp de les actuacions anticrisi és
remarcable, entre altres, l’actuació municipal de fer possible l’ús del transport públic gratuït
als menors de 16 anys, les ajudes econòmiques a persones i famílies en situació de risc.
En l’àmbit formatiu, l’Institut Municipal d’Ocupació està realitzant una gran tasca en la
formació dels treballadors (s’ha duplicat l’oferta formativa) i en la generació d’expectatives
de treball de la gent que es troba en situació d’atur.
Acabat l’anàlisi general de l’acció de govern municipal, el regidor de zona recorda a les
entitats i persones assistents que ell està a disposició dels veïns i veïnes tots els primer
dilluns de mes. Comenta que durant aquest darrer any ha atès les consultes de 20 entitats
que han plantejat actuacions que afecten a centenars de veïns. Finalment, el regidor fa un
reconeixement explícit a les entitats del barri per la gran quantitat d’actes que s’organitzen i
es posa a disposició dels organitzadors per a qualsevol cosa en que els pugui ajudar.
A continuació fa ús de la paraula la regidora de comerç Sra. Arderiu, qui presenta la
ponència sobre aquesta matèria que s’ha inclòs en l’ordre del dia a petició de membres del
plenari del Consell. Dolors Arderiu parla del comerç de proximitat, manifestant-se en sentit
afirmatiu a la pregunta de la ponència, és a dir, en el sentit de considerar que el comerç de
proximitat és “pal de paller” del barri, crea cohesió social, convivència, identitat; marca trets
culturals i defineix l’estil de vida d’una ciutat. En un ordre més pràctic, la regidora va
remarcar la importància del comerç de proximitat com a factor de dinamització i progrés
(econòmic, oci, creació de treball, integració de nouvinguts...), de servei a les persones
(facilita l’adquisició de béns i serveis prop de casa), de definició del paisatge dels carrers i
places (llum, color, alegria, ambient...). Feta l’anterior valoració sobre la importància del
comerç, Dolors Arderiu va posar de relleu la necessitat de treballar per fer del comerç de
Pardinyes un pol d’atracció de la ciutat i per assolir aquest objectiu va parlar de la
conveniència que el comerç cada vegada sigui més professional, atractiu... cercant els
elements diferencials, d’especificitat que el facin cada com més competitiu. En tot aquest
procés, la regidora valora la transcendència del paper que juga l’associació de
comerciants, juntament amb la resta de les entitats del barri i el propi ajuntament. Acabada
la seva exposició la senyora Arderiu passa la paraula al gerent de l’Institut de Comerç,
Mercats i Consum, Sr. Baulenas, per què realitzi un informe de les característiques de
l’estructura comercial a Pardinyes.
Jordi Baulenas explica en síntesi l’estructura comercial del barri de Pardinyes comparant-la
amb la de la resta de Lleida i comenta la situació de privilegi que té el barri (ben comunicat
amb la ciutat i els afores). Segons la seva opinió, Pardinyes pot explotar molt més les
polaritats que genera la ciutat a l’entorn de les comarques situades fins a 60 quilòmetres i
dels fluxos de persones que venen cada dia a treballar o a fer gestions a Lleida. Pensa que
la tasca que està realitzant l’Associació de Comerciants farà possible aquesta evolució cap
a l’alça, atès que el barri té marge de creixement, com així ho demostra la ràtio de comerç
per habitant que hi ha a Pardinyes. Quant a la tipologia de Comerç, Jordi Baulenas va dir
que, a excepció del sector de la roba de vestir, és molt variada, que en línies generals pot
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oferir de tot i, a més, ho fa superant la mitjana de m2 per establiment de la ciutat. Jordi
Baulenas acaba la seva intervenció parlant de les ajudes municipals al desenvolupament
del sector comercial i a la importància d’ampliar la xarxa de comerços associats que
puguin beneficiar-se de les campanyes de promoció, plans d’incentius i dinamització que
estan duent a terme l’ajuntament, mitjançant la regidoria de comerç i l’associació de
comerciants del barri. Per acabar la ponència, la regidora Dolors Arderiu demana que el
president de l’Associació de Comerciants de Pardinyes, Sr. Piñeiro, intervingui davant el
Plenari.
El Sr. Nacho Piñeiro, agraeix aquesta deferència i a continuació parla dels orígens de
l’associació que ell representa y de les activitats que estan duent a terme i del canvi
d’imatge corporativa que recentment han fet. Piñeiro parla dels avantatges d’estar associat
i dels projectes de dinamització i de formació per a empresaris que organitzen; sobre
aquesta qüestió esmenta que “a més associats, més recursos per a dinamitzar els
interessos comercials de tots”. També comenta la importància de professionalitzar el
treball de l’associació de comerç, raó per la qual una persona està realitzant una tasca
directa de contacte, suport i assessorament per ajudar els comerços associats a funcionar
millor. En aquest punt agraeix el suport municipal vers el seu projecte i manifesta la seva
il·lusió per arribar a aconseguir que la gent vegi Pardinyes com un gran espai d’oferta
comercial i lúdica, “un gran centre comercial a cel obert” dinàmic i que resulti atractiu per a
les persones.
A l’acabar la seva intervenció, el Sr. Piñeiro té un record per tots aquells comerciants del
barri que han hagut de plegar a causa de la recessió econòmica, i lamenta les
circumstàncies especials d’algunes d’aquestes persones autònomes que ho han perdut tot
o gairebé tot. Malgrat aquesta causa col·lateral de la crisi, llança un missatge d’optimisme i
encoratja el comerç a treballar per la sortida de la crisi, la qual espera que arribi aviat.
Acabada la intervenció de Nacho Piñeiro, la Sra. Arderiu dóna per conclosa la ponència
dedicada monogràficament al tema del comerç de proximitat, recolzant les paraules del
president dels comerciant, en el sentit és de preveure que la crisi acabi aviat i que
considera que el comerç de Pardinyes té grans oportunitats i que cal lluitar per elles.
Reprèn la conducció del plenari el regidor de zona, Sr. Lluís Franco, qui es mostra molt
satisfet pel contingut i la forma de l’exposició i manifesta la seva esperança que aviat és
superarà la incertesa de la crisi actual i que en aquest sentit, Pardinyes, com a barri
emprenedor que és se’n sortirà prou bé. En relació a la convocatòria dels propers plenaris,
recorda als membres del plenari que poden fer-li arribar propostes de temes a tractar en
futures reunions.
Atès que no hi ha cap pregunta per part dels assistents, agraeix l’assistència, les
aportacions dels membres del plenari i l’esforç d’haver participat en una reunió que s’ha
allargat fins a una hora tant avançada de la nit, i dóna per tancada la reunió.

Lleida, 17 de setembre de 2009

Cesc Mòdol
Coordinació tècnica dels Consells Territorials
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CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 03 (PARDINYES)
Plenari celebrat el dimarts, 15 d’abril de 2010, a les 20.00h
a la sala d’actes del Centre Cívic de Pardinyes

Assisteixen a la reunió
Entitats:
AVV de Pardinyes, Parròquia Pardinyes, Colla Gegantera, Coral Llums de
Veus, C.F.Pardinyes, Club Piragüisme, IES Lladonosa, Revista Pardinyes,
Assoc. De Mali, Llar de Jubilats, Federació Catalana del Voluntariat Social,
Club Escalada Muntanya, Associació Magrebeida, Associació Sindrome de
Asperger, CEIP Mitjana, CEIP Riu Segre, Bitlles Mitjana, Assoc. Romanesa,
CAP.
Persones:
Miquel Costa, Emeterio Leralta, Joan Jové, Ruben Tolsa, Joan Torné Coscolla,
Ramona Salla, Manuel Jiménez Serrano, Eduardo Martínez, Abdul Chaibi,
Rafael Fernández Gallardo, José Ignacio Martin Tello, Teresa Ribes, Carme
Jové Porta, Jacinto Pernia, Gemma Mestre, Joan Ribes, Xavier Soler, Joan
Cuesta, Daou Diakiri, Juan García, Àngela Damoc, Olga Teixidó.
Assisteixen a la reunió per l’administració municipal:
El regidor de Zona i president del CTZ03 Sr. Lluís Franco, el regidor de
Participació Ciutadana i vicepresident del CTZ03, Sr. Joan Gómez, i els tècnics
de la regidoria de Participació Josep Pons i Francesc Mòdol.
S’inicia la sessió plenària del Consell Territorial amb la salutació i agraïment a
tots els assistents per part del regidor Lluís Franco qui fa un repàs general a
l’ordre del dia del Consell Territorial.
Abans d’entrar en el primer punt de l’ordre del dia, el regidor de zona insta els
membres del plenari a proposar temes que considerin útils de ser tractats en
pròximes sessions del Consell Territorial i, a continuació, convida al regidor de
Participació Ciutadana que s’adreci als presents. Joan Gómez valora
l’oportunitat que els Consells Territorials es reuneixin regularment, perquè són
una oportunitat de trobada, un espai facilitador del diàleg.
Acte seguit, Lluís Franco pregunta als membres de Consell si hi ha alguna
objecció a l’acta del Plenari anterior. Com no en hi ha cap, la mateixa queda
aprovada.
Comença el punt de l’ordre del dia en el qual el regidor de zona ha de realitzar
una valoració sobre el desenvolupament dels diferents aspectes relacionats
amb el seu Consell. Lluis Franco fa esment a Pardinyes com un barri que és
paradigma de vitalitat, convivència i participació i, en aquest sentit, opina que el
Consell Territorial, associat a la figura de proximitat del regidor de barri, és una
eina facilitadora de futures millores, ja que fa possible la l’opinió, el diàleg i la
reflexió.
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Respecte a les seves funcions específiques com a regidor de zona, comenta la
continuïtat de contacte amb representants d’entitats, la qual cosa significa una
cadència de gairebé una activitat per setmana, a la que s’ha d’afegir a l’atenció
individualitzada que sol·liciten aquells veïns que ho demanen. El regidor diu
que el grau de satisfacció és elevat, ja que l’índex de resolució ràpida dels
temes plantejats supera el 60%.
Entre els aspectes a considerar, el regidor Franco parla de la importància del
Pla d’Entorn de Pardinyes que finalitzarà el 2011, diu que ha estat una
experiència important que d’alguna manera cal mantenir. El regidor comenta
que tal vegada el CT podria ser una manera de donar continuïtat a la tasca
iniciada pel Pla d’Entorn.
Respecte altres aspectes essencialment urbanístics, Lluís Franco fa el repàs
d’algunes de les principals realitzacions del Govern Municipal que han tingut
Pardinyes com epicentre: les obres del Pla de l’Estació, el cobriment de les vies
i el nou parc urbà que serà un element d’unió entre barris (Balàfia-Pardinyes) i
la resta de la ciutat, la connexió amb Prat de la Riba, la Llotja (Palau de
Congressos), la piscina coberta i el complex esportiu annex, la millora de
l’avinguda de Tortosa, a més d’altres intervencions que és previst d’anar
executant... Entre altres noves instal·lacions parla també del servei de BTT de
la Mitjana, la millora del Col·legi del Riu Segre, les reformes del nou Col·legi de
la Mitjana, un nou institut i una guarderia, l’arrenjament de la zona de
piragüisme etc.
En clau econòmica i social, el regidor posa de relleu la importància de les
diverses actuacions en l’àmbit social, atès que el país està travessant una
etapa de recessió econòmica. En aquest sentit, i en el marc de la “lluita
anticrisi”, esmenta que s’estan realitzant moltes grans i petites obres que tenen
la funció de pal·liar els efectes de la crisi sobre les empreses i generar
ocupació. També el camp de les actuacions anticrisi és remarcable, el treball
de l’IMO que està tirant endavant moltes propostes de formació per ajudar la
gent “a sortir-se’n”-. El regidor de zona fa una crida a treballar en els àmbits de
la sostenibilitat, la seguretat i el suport a les persones amb necessitats de
millorar la seva qualitat de vida.
En aquest apartat, la llotja mereix un esment especial, ja que està cridada a ser
un element important per a la promoció econòmica i cultural de la ciutat i, cosa
que, a la vegada, tindrà una molt positiva afectació econòmica per al barri. En
aquest mateix sentit, el regidor posa en valor la conveniència de treure el
màxim partit a l’aprofitament de la Mitjana, un espai de natura, esport i lleure al
bell mig de la ciutat.
Lluís Franco, acaba la seva intervenció informativa manifestant-se satisfet per
la feina feta i esperançat en la ràpida concreció de projectes en marxa com
l’ampliació del Centre Educatiu Segre, inici obres de millora del nou centre
escolar la Mitjana (escola, institut...), la nova escola Bressol i la part principal
de les obres de l’Av. de Pearson que es preveu que estiguin acabades aquest
any, la reforma dels espais de la zona de piragüisme etc.
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El regidor Franco opina que la bona marxa de les realitzacions a Pardinyes no
és casual, diu que és fruit de les dinàmiques de treball de tots els agents del
barri que hi són implicats, raó per la qual considera que cal felicitar-se.
Acabat el 2n punt de l’ordre del dia, s’obre el torn de paraules:
Miquel Costa, president A.VV. Diu que Pardinyes té mancança d’aparcament
lliure per a vehicles i que la construcció de noves infraestructures de ciutat que
s’han feta al barri (la Llotja, complex esportiu Trèvol...) encara agreujaran més
el problema. Manifesta la necessitat que es faci una previsió a mig i llarg termini
en aquesta matèria i que es contempli la solució que els residents al barri
tinguin un tractament preferencial en les zones de pagament.
Sobre l’ampliació del Telecentre, opina que és una actuació important, ja que hi
ha molta gent interessada en fer cursets d’informàtica.
En un altre ordre de coses, demana urgència en la realització de les millores
del lavabo del bar i que s’atengui amb diligència un escrit presentat per la
comissió d’Esports de l’AVV que fa referència a les instal·lacions de
piragüisme.
Respecte al complex esportiu Trèvol, lamenta que no s’hagi pogut concretar un
conveni en benefici dels socis d’ORVEPARD, de característiques equivalents al
subscrit amb un altre col·lectiu de la ciutat.
Lluís Franco, expressa la seva preocupació pel tema de l’aparcament i més ara
que el barri s’està desenvolupant de manera tan potent. Malgrat tot, el regidor
afirma que el problema no es presenta de manera uniforme, diu que hi ha
zones on s’hi pot aparcar sense dificultat (explanada Barris Nord), mentre en
unes altres caldrà estudiar la implementació de noves solucions, entre les quals
cita zones dissuasòries d’aparcament lliure o zones blaves segons faci el cas.
Respecte a les zones blaves, el regidor comenta que són útils en els llocs on hi
ha poc aparcament i per tant molta necessitat de rotació de vehicles, que
beneficia molt el comerç i que els veïns del lloc tenen la possibilitat d’obtenir
una targeta a un preu prou econòmic que els facilita fer ús d’aquells espais.
Sobre el Telecentre, està d’acord que és importantíssim millorar les possibilitats
de prestació d’aquell espai, just en un moment que cal fer possible que tothom,
sense excepció, tingui accés a les noves tecnologies, evitant d’aquesta manera
una de les causes de l’existència de l’analfabetisme tecnològic.
Quant a la necessitat urgent de reparar un dels lavabos del Centre Cívic, el
regidor pren nota per fer la comunicació corresponent.
En relació al complex esportiu Trèvol, el regidor exposa que no ha estat
possible acordar unes condicions especials per als socis d’ORVEPARD, però
no obstant això es preveurà que hi hagi condicions especials per als centres
escolars del barri, d’aquesta manera, com a mínim un cop a l’any, noies i nois
del barri en podran gaudir. D’altra banda, manifesta que els preus fixats per la
concessionària (39 euros) són prou econòmics com perquè no siguin un
obstacle per a la majoria de veïns interessats. No obstant això, manifesta que
es continuaran esbrinant fórmules que facilitin que entitats del barri puguin
beneficiar-se de la piscina coberta i de les instal·lacions del complex Trèvol.
Joan Torné, representant de la revista Pardinyes, expressa la seva
disconformitat amb la manera com s’ha materialitzat l’encaix social de les
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instal·lacions de Trèvol al barri. Recorda que la petició d’una piscina coberta
era una reivindicació del barri des de 2006, que la comissió d’esports
d’ORVEPARD va ser promotora i partícip de la idea fins a la presentació del
projecte l’any 2008, però que des de llavors ja no se’ls va tornar a consultar fins
que ha estat tot fet. Segons la seva opinió és una greu mancança que no s’hagi
pogut acordar un conveni d’usos en benefici dels socis d’ORVEPARD,
demanda aquesta que va ser considerada en el seu moment i que no s’ha
arribat a concretar. El Sr. Torné opina que s’ha produït un greuge comparatiu
amb l’entitat veïnal, al no concedir-los uns beneficis d’ús que si han estat
concedit a algun altre col·lectiu de la ciutat.
El regidor de zona respon al Sr. Torné en el sentit de distingir entre la fase
inicial de consulta participativa, recollida d’idees per a la realització d’un
projecte, i la final que correspon a la presa definitiva de decisions de com
s’executarà el mateix. En relació a un hipotètic conveni que atorgués
descomptes a socis i sòcies d’ORVEPARD, en base a un estudi de viabilitat
econòmica, va considerar-se que no calia, atès que les tarifes de preus que
varen fixar-se eren prou populars, com així ho demostra la excel·lent acollida
que ha tingut la campanya de captació de sòcies i socis que ha realitzat Trèvol.
Un estudi econòmic.
Sobre la idea manifestada, en to de crítica, que una reivindicació de barri acabi
servint per al gaudi i aprofitament global de tots els lleidatans i lleidatanes, el
regidor Franco considera que de cap manera ha de considerar-se aquest efecte
com a negatiu. El premi a la iniciativa dels veïns de Pardinyes es concreta amb
la ubicació d’unes “instal·lacions de ciutat” justament en el si del barri que les
ha demanat i promogut, amb els avantatges de proximitat d’ús que representa
per a la seva gent i amb els beneficis i sinergies econòmiques que se’n deriven
de la seva presència a Pardinyes i no a un altre lloc de les esmentades
instal·lacions. Altrament, el regidor de zona vol palesar que el projecte Trèvol,
tal com s’ha plantejat, solament era viable econòmicament des d’una
perspectiva de ciutat.
Ruben Tolsa, representant del Futbol Pardinyes, insisteix en la idea que els
socis d’ORVEPARD d’alguna manera haurien de beneficiar-se econòmicament
del complex Trèvol. En matèria de seguretat, és crític amb la presència i
actuació de la Guàrdia Urbana, ja que pensa que és poc present a la perifèria
dels espais escolars i esportius i que no resol moltes de les incidències
relacionades amb els comportaments incívics de persones que “fan curses” en
moto i/o cotxe per les avingudes de Tortosa i Pearson, realitzen grafits a les
parets, fan sorolls, prenen droga en espais públics...
En matèria d’aparcament manifesta que els espais de zona blava són un
perjudici per als veïns que al migdia van a menjar a casa seva sobre les 13.00h
i que, si no volen pagar, es veien obligats a estacionar el cotxe lluny del seu
domicili.
El regidor de Participació Ciutadana, Joan Gómez, intervé per posar en valor la
decisió municipal d’haver construït el complex Trèvol al barri de Pardinyes, i en
aquest sentit anima als veïns a veure les coses en positiu i a gaudir d’aquestes
magnífiques instal·lacions. Sobre les bonificacions per a socis, opina, d’una
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banda, que no seria bo generar greuges comparatius amb altres col·lectius i
barris de la ciutat, i de l’altra, que el preu dels serveis de la instal·lació
Referent a la temàtica de l’aparcament, diu que cal tenir-la present, ja que el
creixement de la zona farà que aquesta necessitat sigui creixent. Tot i això,
considera que avui per avui encara hi ha zones que no estan congestionades i
en particular, a l’esplanada de Barris Nord hi ha un gran espai de zona lliure per
aparcament. Respecte als espais de zona blava, el regidor Gómez considera
que són una necessitat si es vol aconseguir que en determinades zones de
comerç hi hagi rotació, de fet és una petició que moltes associacions de
comerciants realitzen per a tal fi. Respecte com aquestes afecten als veïns
residents, afirma que a l’hora habitual de dinar, a partir de les 14.00h (i fins a
les 17.00h) l’estacionament és gratuït.
Sobre els comportaments incívics, Joan Gómez opina que cal ser realistes i no
pensar que el problema es resoldrà solament per l’actuació de la Guàrdia
Urbana, les persones que volen cometre faltes i delictes, procuren fer-ho com i
quan no els puguin enxampar, la quantitat de policia que caldria per controlar
en tot moment carrers i places no ens la podem permetre. La solució és a mig
termini, cal treballar l’educació cívica des d’un punt de vista educatiu i en
aquest sentit es imprescindible, a més de les administracions públiques, la
implicació fonamental tant de la família com de la comunitat educativa.
El regidor de zona, Lluís Franco, torna a referir-se a la vigilància policial davant
dels centres educatius i argumenta les raons que impedeixen poder donar
servei policial a tots els col·legis de la ciutat de manera simultània, raó per la
qual s’ha d’optar per prioritzar en funció del grau de risc existent. Per atendre
aquesta demanda social de vigilància a l’entorn escolar, s’està estudiant la
implementació d’altres fórmules alternatives de les que s’informarà arribat el
moment. Quant a la temàtica del civisme en general, el regidor proposa la
possibilitat que aquesta qüestió sigui tractada de manera monogràfica en un
futur plenari del Consell que caldria preparar prèviament amb (propostes i
temes a deliberar) amb la implicació de tots els agents socials implicats.
Emeterio Leralta, de la Comissió d’Esports d’ORVEPARD. Sobre la zona
d’aparcament de Barris Nord esmentada en intervencions anteriors, vol
denunciar que molts conductors no respecten els espais reservats als vianants,
passant per damunt de les voreres per accedir a la calçada, posant en risc la
seguretat de les persones. Proposa que es col·loquin uns pilons que barrin el
pas dels cotxes cap a les voreres i que els obligui a fer la maniobra a través
dels espais expressament reservats per a la circulació de vehicles.
El Sr. Leralta, també exposa al plenari la problemàtica veïnal derivada dels
usos dels espais poliesportius populars situats al carrer; sobre els mateixos
manifesta que els veïns es queixen que les llums no s’apaguen fins molt tard,
que contínuament es produeixen impactes de pilota contra les façanes dels
edificis i els aparadors de les botigues i del comportament poc cívic dels joves
que normalment fan ús d’aquestes instal·lacions, que freqüentment es trenca
mobiliari urbà i que aquest tarda en ser substituït, que sovint a l’acabar la
pràctica esportiva i s’apaguen les llums, s’utilitzen aquests llocs per a parlar i
beure fins a altes hores de la matinada, dificultant el descans dels veïns, a
l’estiu.
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El Sr. Leralta opina que caldria que es realitzés un seguiment i vigilància més
acurat dels usos d’aquestes instal·lacions, així com un manteniment més
diligent.
Joan Cuesta, Club Escalada Muntanya Pardinyes. Exposa que hi ha risc
d’atropellament a la zona del rocòdrom, a la llera del riu. Diu que tot i tractar-se
d’un espai en que està prohibit de circular-hi, hi ha gent que hi va a fer
derrapades (conducció temerària), posant en perill les persones que fan ús
d’aquell espai. Al respecte informa que han demanat a la regidoria d’esports
que s’habiliti una tanca protectora a la zona on ells fan les seves activitats però
això encara no s’ha arribat a fer. Explica que la zona del rocòdrom està
afectada per situacions de vandalisme (robatori, trencament, desperfectes...) i
que en part això s’explica perquè a raó de les obres de reforma del Col·legi riu
Segre s’han deixat sense llum les instal·lacions de l’escalada. Demanen
mesures que incrementin la seguretat i les condicions d’ús de la zona.
Recorda que aquest tema ja l’han exposat anteriorment i que encara resta
pendent de solució.
D’altra banda demanen que se’ls tingui en conte –com a part activa- a l’hora de
fer el projecte de reforma del marge dret del riu Segre...(premsa setmana
anterior).
Sobre aquesta darrera petició, el regidor Lluís Franco considera adient que li
facin arribar formalment les peticions concretes sobre aquest tema (les seves
propostes concretes de millora del merge del riu) a la fi de poder estudiar-les.
Sobre el tema de civisme i la importància del manteniment del mobiliari urbà,
manifesta compartir la preocupació i els punts de vista manifestats anteriorment
per diferents membres del Consell.
En referència al problema del pàrquing de Barris Nord, el regidor L. Franco,
manifesta entendre la queixa i pren nota per passar l’avís a l’instància municipal
corresponent per mirar de posar-hi remei.
Arran de la gran quantitat de propostes relacionades amb necessitats de millora
d’infraestructures i serveis del barri, el regidor de zona manifesta la
conveniència de consensuar procediments que ajudin a trobar solucions als
problemes que es plantegin. Fa una reflexió en el sentit de donar-li al consell
una utilitat de debat, que vagi més enllà d’un espai de denúncies molt
concretes. El regidor considera que hi ha moltes petites coses del dia a dia que
poden resoldre’s amb més agilitat si es fa ús ús del correu electrònic.
Teresa Ribes, directora del centre Riu Segre.
En referència a la funció de la Guàrdia Urbana a la porta dels centres escolars,
diu que quan aquesta es produeix resulta de gran utilitat, especialment al matí
a les 9.00h i a la tarda a les 17.00h, que és quan el perill augmenta a raó que hi
ha la màxima concentració de nois i noies.
Sobre el carril bici, proposa que es senyalitzi el tram de pas per la zona escolar
amb la finalitat d’evitar atropellaments per excés de velocitat dels ciclistes o per
circular indegudament.
Al marge de la problemàtica escolar, la Sra. Ribes comunica que a la rambla
que hi ha davant de l’escola, hi ha un bar el tendal del qual ocupa gairebé la
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totalitat de l’espai públic de la vorera (pancartes, tendals, taules, cadires...)
impossibilitant el pas de la gent.
Lluís Franco, diu que pren nota per a fer la comprovació d’aquesta denúncia.
Miquel Costa, president AVV.
Sobre el tema de la vigilància a la porta dels col·legis, afirma que fa uns mesos
varen traslladar una queixa a l’intendent de la Guàrdia Urbana, Sr. Ivars. El Sr.
Costa afirma que les explicacions que van donar-li, fan referència a les
limitacions de personal per atendre tots els serveis necessaris en determinades
hores punta.
Xavier Soler, representant de l’IES J.Lladonosa.
Valora com a molt positiu el Pla d’Entorn Educatiu i considera que no s’hauria
de deixar perdre; sobre ell fa una reflexió autocrítica: “no hem arribat prou a la
societat”.
Referent al Telecentre, pensa que podrien usar-se també instal·lacions
escolars de l’IES, d’aquesta manera s’incrementaria l’oferta de serveis
telemàtics.
El Sr. Soler planteja la conveniència d’abordar la problemàtica de noies i nois
de 15 / 16 anys amb dificultat per acabar l’ESO; cal, segons ell, promoure un
projecte d’aprenentatge orientat a l’aprenentatge d’oficis, de manera que es
pugui prevenir el risc d’exclusió social d’aquests joves.
El regidor Lluís Franco, observa que aquesta temàtica seria susceptible de ser
tractada més àmpliament en un futur plenari del Consell Territorial.
Joan Ribes, representant del club de piragüisme, considera que les molèsties
causades per les persones que fan us de les instal·lacions poliesportives
populars es reduirien, si fos possible establir i fer respectar un horari d’ús
d’aquestes instal·lacions a l’aire lliure.
Mossèn Jové, informa d’una exposició que la seva parròquia ha organitzat
sobre la història de la Bíblia.
Abdul Chaibi, representant de Magrebeida. Informa de la realització de cursos
d’àrab, de la creixent demanda dels mateixos i dels problemes per disposar
d’un espai suficient on encabir els més de 50 alumnes que hi ha ara.
Al respecte, Joan Gómez, diu que les possibilitats dels Centres Cívics són
limitades, per aquest motiu creu que seria convenient gestionar la possibilitat
de poder fer ús d’alguns espais educatius de la Generalitat.
Lluís Franco, demana a Magrebeida que faci una previsió de les seves
necessitats respecte el futur, a fi i efecte de poder realitzar gestions.
Carme Jové (CEIP Pardinyes). Informa que el seu centre educatiu farà una
assemblea (maig) en la que es decidirà que l’escola passi a constituir-se en
“comunitat d’aprenentatge”. Per aquesta raó convida a tothom a participar-hi i a
donar difusió d’aquesta notícia.
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Transcorregut el temps de durada previst per a la reunió i un cop ateses totes
les peticions de paraula dels membres del plenari i haver assenyalat els
continguts temàtics que podrien ser debatuts en properes reunions (Pla
Educatiu d’Entorn, Civisme etc.), el regidor de zona dóna per finalitzada la
reunió, no sense abans agrair la presència i la participació als assistents al
plenari i de fer una reflexió positiva sobre els molts continguts que s’han tractat
en el decurs de la reunió.
Lleida, 15 d’abril de 2010

Cesc Mòdol
Coordinació tècnica dels Consells Territorials
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CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 03 (PARDINYES)
Plenari celebrat el dimarts, 24 de gener de 2011, a les 20.00h
a la sala d’actes del Centre Cívic de Pardinyes

Assisteixen a la reunió
Entitats:
AVV de Pardinyes, Parròquia Pardinyes, Colla Gegantera, Coral Llums de
Veus, C.F.Pardinyes, IES Lladonosa, Associació Magrebeida, CEIP Mitjana,
CEIP Riu Segre, AMPA CEIP Riu Segre, Serveis Personals, CAP, Bressol
Municipal Pardinyes, Escola Bressol la Mitjana, Pla Educatiu Entorn Pardinyes,
Escola Pardinyes, Centre de Cultura Contemporpània de Pardinyes, Aspid,
Ass.Oficina da Capoeira, Fundació Pardinyes, Biblioteca Pardinyes.
Persones:
Miquel Costa, Emeterio Leralta, Joan Jové, Ruben Tolsa, Joan Torné Coscolla,
Ramona Salla, Manuel Jiménez Serrano, Abdul Chaibi, José Ignacio Martin
Tello, Carme Jové Porta, Jacinto Pernia, Olga Teixidó, Rosa Villanova, Jordi
Pérez, Santi Pubill, Maria Escolà, Àngels Morera, Pascale Sánchez, Núria
Pujol, Mª Antonia Roca, Oriol Prats, Yolanda Sánchez, Frederic Baena, Xavier
Fuixench.
Assisteixen a la reunió per l’administració municipal:
El regidor de Zona i president del CTZ03 Sr. Lluís Franco, el regidor de
Participació Ciutadana i vicepresident del CTZ03, Sr. Joan Gómez, i els tècnics
de la regidoria de Participació Josep Pons i Francesc Mòdol.
S’inicia la sessió plenària del Consell Territorial amb la salutació i agraïment a
tots els assistents per part del regidor Lluís Franco qui fa un repàs general a
l’ordre del dia del Consell Territorial. Acte seguit cedeix l’ús de la paraula al
regidor de Participació Ciutadana Joan Gómez que, donada la circumstància de
l’acabament de la legislatura, realitza una valoració del que ha estat el
funcionament del Consell Territorial i agraeix la implicació dels membres del
plenari durant tot aquest període.
El regidor de Zona, posa a la consideració del plenari l’aprovació de l’acta del
Consell anterior, la qual és aprovada per assentiment.
Acabada l’exposició del punt de l’ordre del dia anterior, el regidor Lluís Franco
fa un repàs a la gestió municipal que s’ha fet durant els darrers mesos.
En el camp de l’urbanisme destaca especialment dues actuacions simbòliques
per al barri: l’avinguda de Pearson i l’enjardinament d’un espai històric del barri
com són els blocs de la Pau.
En l’àmbit educatiu, diu que els equipaments educatius responen a la prioritat
que l’ajuntament té en aquesta matèria.
Respecte al Consell Territorial destaca especialment el seu paper com a fòrum
de debat.
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Com a experiència personal de regidor de barri, posa de relleu el valor del
contacte continuat amb les entitats i veïns que ho han sol·licitat bé sigui per
mitjans presencials (entrevistes, actes de tota mena...) com per altres
relacionats amb les noves tecnologies. El regidor Franco vol fer constar la seva
admiració per la important vitalitat associativa de Pardinyes.
Miquel Costa, AVV. Diu que la Bressol de la Mitjana “és de 1a divisió”. Opina
que és tracta d’una escola magnífica i que els diners que s’hi ha gastat
representen socialment una molt bona inversió.
El regidor de Pardinyes agraeix les paraules d’en Joan Costa i explicita que
l’actuació de l’ajuntament respecte a les Escoles Bressol és un reflex de la
importància que aquesta institució dóna a l’educació.
Fent referència a la darrera reunió del Consell Territorial, recorda que va fer-se
la petició de parlar de la temàtica de la convivència i el civisme, raó per la qual
avui s’ha inclòs aquest tema dins de l’ordre del dia i s’ha convidat com assessor
del debat a un representant de la Guàrdia Urbana. El regidor Franco proposa
fer un debat per recollir idees des d’una doble vessant del problema: la que fa
referència a la seguretat i la que té en compte els aspectes educatius
(sensibilització, prevenció...).
Joan Carles Moreno, representant de la Guàrdia Urbana. Fa referència al seu
arrelament personal al barri i realitza un informe sobre l’actuació de la policia
municipal a la zona de Pardinyes, posant una especial atenció en tot allò
relacionat amb civisme i convivència. Respecte al model d’actuació de la
Guàrdia Urbana, va manifestar que aquest cada vegada hauria de ser més
col·laboratiu amb les diverses associacions i institucions del barri.
El regidor Lluís Franco s’expressa en el sentit de complementar alguns dels
aspectes tractats pel representant de la Guàrdia Urbana; en línies generals
manifesta el seu convenciment de la importància que té trobar l’equilibri entre la
necessitat de sancionar i l’educació cívica, especialment quan aquesta es
produeix a les escoles, amb les que pensa que cal col·laborar estretament.
Miquel Costa, AVV. Fa palesa la seva preocupació per la problemàtica de la
seguretat a l’entrada i sortida dels centres escolars del barri, a la qual es
refereix parlant d’una “vella reivindicació”.
El regidor de zona diu que hi ha en marxa un programa de voluntaris per
atendre aquesta problemàtica i es refereix al protocol de prioritats que s’està
seguint en l’actualitat. Quant al protocol de seguretat, Joan Carles Moreno
explica que diàriament es prioritza la vigilància a les escoles i que habitualment,
si no hi ha cap altra urgència que ho impedeixi, els agents hi són de manera
regular.
Ma Antonia Roca, AVV. Es queixa dels cotxes mal aparcats els dies de
mercadet: cotxes en doble filera i sobre les voreres... Pregunta que està fent la
Guàrdia Urbana al respecte. També es queixa de la problemàtica de les tifes
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dels gossos i pregunta per què no s’apliquen les ordenances de civisme amb
més rigor i quants agents de la Guàrdia Urbana actuen normalment al barri.
Joan Carles Moreno diu que la problemàtica que es planteja els dies de mercat
respon a unes circumstàncies molt puntuals i que és molt difícil fer-hi front.
Malgrat que hi ha aparcaments dissuasoris això no és suficient com per evitar
els problemes. Sobre les tifes de gos diu que sí es fan denúncies, però no és
fàcil atrapar a tots els infractors sinó és mitjançant agents d’incògnit.
El regidor de zona reflexiona sobre la conveniència de fer publicitat de les
actuacions sancionadores que s’estan fent a fi d’aprofitar el valor dissuasori
que aquesta informació pugui tenir.
Rubén Tolsa, Club de Futbol Pardinyes. Denuncia els molts accidents que
s’han produït a l’encreuament entre Roger de Llúria i l’Av. de Tortosa; pregunta
si no seria una bona solució implementar en aquell punt una rotonda o un
sistema semafòric. En aquell mateix carrer, a les hores punta, hi ha càrrega i
descàrrega de persones amb discapacitats i aquest fet dificulta la circulació;
demana que es consideri si no seria convenient que aquell carrer fos de sentit
únic.
Miquel Costa, AVV. Sobre el problema d’aparcament a Roger de Llúria, diu
que no creu que pugui solucionar-se fins que no es posi en marxa el pàrquing
de Viàlia.
Santi Pubill, IES Josep Lladonosa. Agraeix la tasca que realitza la Guàrdia
Urbana. En matèria de civisme parla d’un fet que hi està relacionat: el fracàs
del 20% d’estudiants que no assoleix l’ESO. Pubill parla que seria molt positiu
afavorir aquests nois i noies facilitant-los de fer pràctiques en empreses, la qual
cosa disminuiria el risc d’actuacions incíviques per causa d’estar perdent el
temps pels carrers.
Miquel Costa, AVV. Es queixa que hi ha zones del barri que no estan ben
enllumenades per raons diverses (relaciona les zones de diferents carrers).
Demana que es tingui en compte la seva demanda i que es solucioni quant
abans millor.
El regidor Lluís Franco explica que hi ha factors que dificulten una intervenció
immediata en aquests casos, però que l’ajuntament és conscient d’aquesta
mancança.
Carme Jové, Escola de Pardinyes. Agraeix la presència de la Guàrdia Urbana
a l’entorn de la seva escola, però exposa el problema que hi ha en un parc
pròxim; es tracta d’un lloc amb poca circulació de vehicles, raó per la quals hi
ha poca vigilància. El cas és que els nens –en aquell punt- creuen el carrer
sense mirar i això pot suposar que algun dia passi una desgràcia. Al seu
entendre seria adient senyalitzar que és una zona de vianants.
Demana que es realitzi la neteja d’unes pintades que hi ha vora l’escola.
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Àngels Morera (Pla Educatiu Entorn Pardinyes). Expressa el seu agraïment
als centres educatius del barri per la seva activitat i col·laboració. Com a veïna
vol fer algunes consideracions:
-li preocupa el problema dels sorolls que ocasionen les terrasses dels bars en
alguns carrers especialment a certes hores. Té por que la normativa del tabac
no faci altra cosa que incrementar el problema existent. Demana que s’actuï en
previsió.
Joan Carles Moreno, representant de la Guàrdia Urbana. Explica quina és la
normativa aplicable a les terrasses dels bars, els horaris permesos i realitza
una previsió de com pot influir l’aplicació de la llei antitabac.
Transcorregut el temps de durada previst per a la reunió i un cop ateses totes
les peticions de paraula dels membres del plenari, el regidor de zona dóna per
finalitzada la reunió.
Lleida, 24 de gener de 2011

Cesc Mòdol
Coordinació tècnica dels Consells Territorials
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