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CONSELL TERRITORIAL DEL SECÀ (CTZ04) 

Sessió de constitució celebrada el dilluns, 21 d’abril de 2008 a les 20.30h  
al Centre Cívic del Secà 
 
Assisteixen a la reunió per les entitats: 
 
AV del Secà (Sr. Julian Garrido, Miguel López, Fco. Cabrioto, Pepi Guzman, Manuel 
Rodriguez, Mercedes Pinilla, Miguel Caballero); Vocalia de la dona (Mª Àngels Oms, 
Teresa Montagut, Paquita Marques); Servei de biblioteca (Mª José Ramos); Serveis 
Socials (Rosa Villanova); Escola Bressol Municipal Secà (Ana Mª Marsal); Club 
Bàsquet Secà (José Escartín, Mª José Sola); Dwon Lleida (Andreu Garcia, Eva 
Betsebé); Teatre Secà (Carmela Zambrana); CEIP Terres de Ponent (Maite Torrelles); 
AMPA Terres de Ponent (José Mª Serrano); Jubilats del Secà ( Lola Montes, Antonia 
Vall, Nuri Estanuy, Rosario Felipe); Parròquia (Mn. Josep Anton Jové); Eduardo 
Romero i fins a unes vint persones més que no es van acreditar al full de registre 
d’assistència.  
 
Assisteixen a la reunió per l’administració municipal: 
 
L’alcalde de la ciutat, Sr. Àngel Ros, el regidor de Participació Ciutadana, Sr. Joan 
Gómez, el regidor d’Esports i regidor de la zona del Secà, Sr. Txema Alonso, la 
regidora d’urbanisme, Sra. Marta Camps, i  tècnics municipals de les regidories de 
Participació i Esports (Josep Pons, Juanjo Garra i Francesc Mòdol). 
 

Sota la presidència de l’alcalde de la ciutat, Sr. Àngel Ros, del regidor de 
Participació Ciutadana i del president per delegació del CTZ04, Sr. Txema 
Alonso, s’inicia la sessió constituent del CTZ04. 
L’Alcalde, Sr. Ros,  després d’una breu salutació als assistents, cedeix l’ús de 
la paraula al regidor de Participació Ciutadana Sr. Joan Gómez,  perquè 
expliqui quina serà la dinàmica de la sessió. 
El regidor Joan Gómez explica que s’ha considerat oportú fer coincidir l’acte de 
constitució del Consell Territorial del Secà amb la presentació del projecte del 
nou pavelló poliesportiu que es construirà a la zona “per donar-li contingut des 
del primer dia”. 
Joan Gómez ha explicat que els Consell Territorials són uns ens de participació 
que s’estan implementant de manera progressiva a tots els barris de la ciutat, i 
que tenen com a funció facilitar la interrelació entre tot el teixit associatiu de les 
diferents zones de la ciutat i els seus respectius regidors delegats de zona. 
Fetes les explicacions corresponents a les funcions i mecanismes de 
funcionament del Consell Territorial i sense cap opinió en contra, es donà per 
constituït el Consell Territorial del Secà, el qual serà presidit per delegació de 
l’alcalde pel regidor de zona Sr. Txema Alonso. 
Fent ús de la paraula, el Sr. Alonso manifesta que serà un plaer per a ell 
presidir aquest Consell Territorial i  fa saber a  tothom la seva total disposició a 
treballar pel barri del Secà.  
 
Seguint el programa pautat i fent ús de les funcions que tenen atribuïdes els 
consells com a fòrum de diàleg ciutadà, es convida els presents al plenari a 
escoltar la presentació del projecte de nou pavelló poliesportiu de la zona i a 
participar d’una posterior roda d’opinions. 
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L’alcalde, Sr. Ros, pren la paraula per manifestar que és per ell una gran 
satisfacció poder presentar aquest projecte de poliesportiu que donarà servei a 
dues zones en expansió de la ciutat com són Balàfia i Secà; parla de la 
importància que aquest equipament tindrà per a la potenciació de l’esport de 
base d’aquesta barris de la ciutat, sense que això signifiqui descartar la 
possibilitat que en el futur, alguns dels equips usuaris de la instal·lació puguin 
guanyar nivells esportiu en el futur i passar a formar part de l’elit. 
L’alcalde fa esment que actuacions com aquesta, expliquen, en part, perquè 
Lleida és enguany capital europea de l’esport. 
 
L’alcalde explica que aquest nou i singular equipament, donarà una nova 
dimensió al paisatge urbà del Secà i ha de respondre als criteris de  pluri-
funcionalitat que la ciutat demana; el Sr. Ros explica, que en el moment actual 
estem en fase d’elaboració del projecte executiu, que a la tardor es licitarà i que 
molt probablement podran començar les obres a finals d’any, atès que ja hi ha 
una consignació al pressupost municipal que cobreix un 25% del total del 
projecte. 
 
Acabada l’exposició de l’alcalde, demana la paraula el Sr.Julián Garrido 
(president AV.Secà) per manifestar la seva satisfacció pel fet que el primer 
tema que debati el Consell Territorial del Secà sigui el del nou pavelló 
poliesportiu. Diu que espera que la proposta satisfaci a tothom i emplaça al 
diàleg per anar perfilant com ha d’acabar sent el nou pavelló. 
 
A continuació, l’alcalde, presenta l’arquitecte Julio Mejón i el seu equip i els 
convida a donar una informació detallada del projecte de nou poliesportiu. 
 
Julio Mejón explica assistit d’una maqueta, plànols i d’un sistema de projecció, 
com serà el poliesportiu per dintre i per fora i quina serà la interrelació 
paisatgística amb el seu entorn, pensa que en aquest sentit cal repensar 
l’estètica del sostre de l’edifici com si d’una cinquena façana es tractés. Mejón 
explica que la intervenció afectarà a una parcel·la de més de 7000 m2 i que per 
tant afectarà de manera molt positiva al desenvolupament urbà de les zones 
d’expansió entre Balàfia i Secà. 
Mejón parla que aquest nou equipament, amb un aforament no superior a les 
1000 persones, ha d’ésser un element característic del nou paisatge de la 
zona, atès que hom situarà en una elevació del terreny i que la seva 
arquitectura aportarà identitat a la zona (concepte punt de trobada). 
Mejón explica que per evitar una excessiva aixecada de l’edificació, s’ha previst 
que el poliesportiu vagi parcialment enfonsat en el turó que el sustentarà, de 
manera que, de l’equivalent de les tres plantes de l’edificació, solament en 
siguin visibles dues, aconseguint així una major harmonia paisatgística, millors 
condicions d’aprofitament tèrmic de l’edifici i un major protagonisme per sobre 
del conjunt de la silueta de la torre que allotjarà el rocòdrom. El projecte, en 
paraules de l’arquitecte Mejón) també pretén que hi hagi “espais de 
comunicació visual de fora a dintre i de dintre afora”; de nit, l’estuctura del 
pavelló destacarà pels 3 grans punt de llum que donaran claror a l’espai que 
l’envoltarà. 
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Julio Mejón explica que el projecte vol ser molt acurat amb la utilització de la 
llum natural, per aquest motiu hi haurà diverses lluernes que captaran i 
tamisaran la llum (amb un sistema de làmines situades al fals sostre); a la 
vegada, aquest sistema també servirà per regular millor les condicions 
tèrmiques de l’espai. 
Julio Mejón ha explicat que el fet d’haver enfonsat l’estructura de l’habitatge fins 
al nivell d’una planta, facilitarà la possibilitat de que l’accessibilitat a 
l’equipament sigui molt bona, fins al punt de possibilitar que les persones amb 
discapacitats puguin accedir al poliesportiu per la mateixa entrada que la resta 
d’usuaris. 
Mejón conclou la seva exposició explicant que l’interior de les instal·lacions 
serà funcional, amb graderies retràctils, espai divisible de la pista de 
competició, per habilitar fins altres espais per practicar l’esport escolar, zona de 
rocòdrom, gimnàs, magatzems, vestidors, bar, zona Vip, passadissos, etc. Però 
que tot això no ha d’impedir que el seu interior sigui d’una gran bellesa que 
s’aconseguirà en part per la tamisació de la llum natural i per l’harmonia dels 
espais interiors en especial de l’entorn de la torre del rocòdrom. En síntesi, 
l’arquitecte Mejón proposa que no salament sigui un espai per practicar l’esport, 
pensa que pot ser perfectament un lloc on gaudir de l’estètica de “veure 
l’esport” 
 
Acabada l’exposició de l’arquitecte Mejón, l’alcalde obre el torn de preguntes a 
les persones assistents en representació de les entitats del Consell Territorial... 
 
Eduardo Romero es manifesta contrari a compartir el pavelló amb Balàfia, diu 
que amb el Secà es comet un greuge comparatiu atès que segons ell serà 
l’únic barri de Lleida que no tindrà un espai poliesportiu propi. El Sr. Romero diu 
que al projecte no veu vials d’accés des del Secà en direcció al poliesportiu i 
que el preocupa que el resultat de l’obra no acabi sent “una chapuza”;  també 
fa un repàs a algunes mancances a nivell de manteniment de la via pública del 
barri. 
 
En relació a les paraules del Sr. Romero, l’alcalde li respon que una de les 
primeres coses que va fer en ser nomenat alcalde, va ser encarregar la 
construcció de les piscines del Secà i que en relació a l’ubicació del nou 
pavelló, és tan pròxima al Secà, que ha estat difícil convèncer els veïns de 
Balàfia perquè acceptessin la que serà la ubicació final. L’alcalde opina que un 
poliesportiu no ha de coincidir necessariament en un barri, pensa que pot 
compartir-se, de fet pensa que seguint criteris de rendibilitat social, un 
poliesportiu hauria de donar servei a un àrea d’uns 18.000 habitants. 
L’alcalde també diu de la futura obra l’obra, que no tan sols no serà “una 
chapuza” sinó que està convençut que serà una obra d’una gran qualitat, que a 
més propiciarà l’existència d’un entorn de convivència que anirà des de l’entorn 
del pavelló fins a les piscines, seguint el passeig que unirà ambdós 
equipaments i un impuls nou per la reordenació urbana d’aquella zona. 
Respecte a les mancances de manteniment i millora denunciades pel Sr. 
Romero, l’alcalde diu que des de que ell és alcalde, poc més de 4 anys, s’està 
treballant molt al Secà. 
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Julian Garrido també respon al Sr. Romero en idèntic sentit, constatant que són 
molts els compromisos de millora amb el barri que s’estan executant i que en hi 
ha molts altres -en procés- que es duran a terme pròximament. 
 
El president del Club de Basquet Secà, Sr. Escartín, pregunta com 
s’aconseguirà que la llum natural no produeixi reflexes indesitjats i que en hi ha 
sobre el futur nom del pavelló. L’arquitecte Mejón amplia les explicacions 
donades anteriorment explicant com haurien d’actuar els vidres de les lluernes 
de manera combinada  amb les làmines del fals sostre, per tal d’obtenir una 
llum natural intensa però difusa.  
En relació al futur nom del poliesportiu, l’alcalde opina que hauria de dur un 
nom que no fos ni Secà ni Balàfia; segurament el nom d’alguna persona a 
determinar. 
Davant d’aquesta proposta, alguns dels assistents manifesten que estan 
d’acord en el fons, però no en la forma, atès que consideren que s’ha arribat a 
aquest estat d’opinió després de –segons ells suposades pressions- des del 
barri de Balàfia. També posen en qüestió si l’entorn del nou poliesportiu hauria 
d’ésser considerat expansió del Secà o de Balàfia i de la importància de 
preservar els trets identitaris del barri. 
L’alcalde fa observar que considera irrellevant el nom de la zona d’expansió 
entre els dos barris i que per a ell el veritablement important radica en que 
aquell entorn tingui equipaments socials, educatius i culturals, habitatge a preus 
assequibles etc; també opina que la preservació històrica e identitaria del Secà 
estarà directament relacionada amb la capacitat d’atracció i de dinamització 
que exerceixi el nucli antic del Secà i de manera molt específica les activitats 
del seu Centre Cívic Municipal. 
 
Un dels assistents al plenari, què s’identifica com a Miquel, té el dubte sobre si 
la parcel·la on s’ubicarà finalment el pavelló és la mateixa prevista inicialment. 
La regidora d’urbanisme, Sra. Marta Camps li confirma que efectivament és la 
mateixa. 
 
Algunes de les persones assistents reobren novament un diàleg entorn al nom 
que s’hauria de donar al pavelló i alguns aspectes identitaris que se’n deriven 
d’aquesta presa de decisió.  Front aquest posicionament, altres veïns 
assistents al plenari, entre ells un senyor que assegura viure a la Plaça Europa 
i la Sra. Mª José Sola (del club de Basquet Secà) treuen ferro al assumpte 
assegurant que allò realment important no és el nom del pavelló ni els motius 
que hagin influït en triar-lo; segons aquestes persones el que cal és que quan 
abans es procedeixi a fer la col·locació de la primera pedra. 
 
Atès que no hi ha noves aportacions a debatre, l’alcalde, Sr. Àngel Ros, agraeix 
les aportacions de tothom, recorda que fins al mes de juny poden fer-se 
suggeriments i dona per clos el plenari del Consell Territorial del Secà. 
 
Lleida, 21 d’abril de 2008 

 
 
 
Cesc Mòdol    
Coordinació dels Consells Territorials   
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CONSELL TERRITORIAL DEL SECÀ (CTZ04) 

Sessió de constitució celebrada el dilluns, 5 d’octubre de 2009 a les 20.00h  
al Centre Cívic del Secà 
 
Assisteixen a la reunió: 
 
Entitats: 
AVV del Secà, Vocalia de la dona, Servei de biblioteca, Serveis Socials, Escola 
Bressol Municipal Secà, Club Bàsquet Secà, Dwon Lleida, AMPA CEIP 
Ginesta, CEIP Ginesta, Jubilats del Secà, Parròquia Secà, CAP Balàfia. 
 
Persones: 
Julian Garrido, Miguel López, Fco. Cabrioto, Pepi Guzman, Manuel Rodriguez, 
Mercedes Pinilla, Miguel Caballero, Mª Àngels Oms, Teresa Montagut, Paquita 
Marques; Mª José Ramos, Rosa Villanova, Ana Mª Marsal, José Escartín, 
Andreu Garcia, Eva Betsebé, Francisco José Castellote, Núria Llobet, Lola 
Montes, Antonia Vall, Nuri Estanuy, Rosario Felipe, Pilar Romero, Mn. Josep 
Anton Jové, Luís Marco Estoneado, Eduardo Romero. 
 
Per l’administració municipal: 
El regidor de la zona 04, Sr. Txema Alonso, El regidor de Participació 
Ciutadana, Sr. Joan Gómez, la regidora de Serveis Personals, Sra. Rosa Ball, 
els respectius tècnics ponents de la Carta de la ciutadania i del Pla de Mobilitat, 
Oriol Berenguer i Raquel López, i  tècnics municipals de la regidoria de 
Participació Ciutadana Josep Pons i Francesc Mòdol. 
 
El regidor de Zona, el Sr. Txema Alonso, obre el Plenari del Consell Territorial 
agraint l’assistència i fent la presentació de les persones integrants de la taula. 
Acte seguit, demana als assistents si estan d’acord en aprovar l’acta de la 
sessió del plenari anterior, la qual cosa s’aprova per unanimitat. A continuació 
convida a la tècnica municipal Raquel López que exposi el punt de l’ordre del 
dia dedicat a informar sobre els continguts del Pla de Mobilitat de la ciutat. 
 
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 
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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 
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. 
 
Arran les explicacions que s’han donat en relació a la nova línia de Bus 
inaugurada, la L18 (línia radial que enllaça la Llotja, els hospitals i arriba fins a 
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la Mariola), el president de l’AVV, Julián Garrido, pregunta si es previst que la 
L18 arribi al Secà. La tècnica de mobilitat li respon que aquesta línia passa per 
sota del turó, però que si s’hi arriba amb un bus d’una altra línia, el servei de 
transbordament d’una línia a una altra no té sobrecost econòmic. 
 
Amb la finalitat que faci la introducció del proper punt de l’ordre del dia, el 
regidor de zona passa la paraula a la regidora de Drets Civils, Sra. Rosa Ball. 
 
La regidora 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. Per fer una descripció més detallada de “la Carta” 
cedeix la paraula a Oriol Berenguer, tècnic coordinador de la redacció de la 
Carta de la Ciutadania. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
 
El regidor Txema Alonso recorda als membres del plenari la possibilitat de fer 
aportacions al redactat que se’ls hi presenta i acte seguit dóna pas a l següent 
punt de l’ordre del dia. 
 
ELS AVANTATGES DEL PORTAL LLEIDA PARTICIPA 
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. 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. 
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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. 
 
Acabat el punt sobre el portal web, el regidor de zona realitza una memòria de 
les actuacions municipals a la zona durant el 2009, fent un esment especial a 
moltes petites intervencions relacionades amb la millora de voreres, la 
col·locació de passos de vianants a la vora dels col·legis, millores en 
l’enllumenat del barri i de manera molt especial a l’obra de construcció del 
poliesportiu Secà Balàfia que és previst d’acabar durant el 2010. D’altra banda, 
com regidor de barri, manifesta el seu compromís per continuar fent el 
seguiment de les coses que hi ha pendents. 
A nivell de ciutat, Txema Alonso valora que s’estan realitzant obres de gran 
transcendència i cita com exemple la Llotja, el parc Tecnològic i agroalimentari 
de Gardeny, per l’impuls econòmic que generaran a la ciutat. 
 
Acabada la intervenció del regidor Txema Alonso, s’obre el torn de paraules: 
 
Julián Garrido (AVV Secà): en relació a aspectes abordats durant les 
exposicions anteriors, manifesta algunes contradiccions entre la teoria i la 
pràctica. En concret opina que està molt bé que es plantegin mesures en 
matèria de mobilitat sostenible (reducció de vehicles a motor) o altres 
relacionades amb la convivència i el civisme, però que aquestes no es 
corresponen amb la evidència d’un servei d’autobusos que no dóna servei amb 
la freqüència que demanda la gent del barri, especialment els dissabtes que és 
quan les persones fan més desplaçament per a realitzar les seves compres al 
centre. Sobre la línia L18 manifesta que ell va assabentar-se’n quan ja estava 
en funcionament i que no troba correcte aquest protocol.  
Sobre la Carta de la Ciutadania, comenta un problema de convivència i 
seguretat causat per la presència d’un nucli gitano que no fa més que molestar 
a la resta de veïns. Julián Garrido considera que la Carta de la Ciutadania, com 
les ordenances de civisme han de servir per resoldre problemes concrets, 
evitant d’aquesta manera la temptació que algun veí  vulgui agafar-se la justícia 
per la seva mà.  
També esmenta que malgrat haver-ho demanat varies vegades, al barri encara 
no s’ha habilitat un punt –a la plaça- per a la recollida de piles usades. 
Finalment, manifesta el seu malestar pel fet que s’hagi col·locat una placa 
dedicada al veí il·lustre del barri, Emilio Subias, i que no s’hagi fet la cerimònia 
que l’acte es mereixia i que a sobre la AVV del Secà no n’hagi estat informada. 
Respecte al portal, manifesta la seva intenció d’allotjar-s’hi i poder crear 
enllaços –links- amb altres espais virtuals com el del grup coral i el grup de la 
dona. Acaba recordant que li sap greu haver de ser tan crític, però que ho ha 
de fer mentre continuïn existint els problemes que denuncia. 
 
José Escartín (Basquet Secà): s’adhereix als temes apuntats anteriorment pel 
Sr. Garrido, i afegeix que “la casa dels gitanos” és un problema a causa dels 
comportaments intolerables de les persones que hi viuen i per les amenaces i 
malifetes que fan contra persones i propietats. Planteja també un altre 
problema de senyalització de la situació del Secà, venint des de l’autovia; 
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pensa que quan s’inauguri el poliesportiu, els equips que vinguin de fora poden 
tenir problemes per arribar-hi. En matèria de senyalització, el Sr. Escartín 
planteja que hi ha un greuge comparatiu amb altres barris de la ciutat que 
considera estan molt millor indicats. Escartín, també exposa que hi un 
problema en la alineació d’un edifici en un carrer, circumstància que provoca 
accidents; diu també que el canvi de sentit de la circulació en el mateix no ha 
solucionat el problema i que ara els vehicles han de fer més recorregut per a 
canviar de sentit. El senyor Escartín també es queixa que les voreres d’alguns 
carrers fan malbé els pneumàtics dels cotxes al realitzar estacionaments. 
 
Mn Joan Anton Jové (Parròquia), pregunta el procediment per a fer 
aportacions al redactat de la Carta de la Ciutadania, del Pla de Mobilitat o per a 
informar-se més detalladament sobre el Portal Lleida Participa; la presidència li 
respon que pot adreçar-se a la regidoria competent en cada cas que, 
respectivament, són Drets Civils; Mobilitat, Via Pública-Seguretat; i Participació. 
 
Miguel Caballero (AVV): opina que la ciutat està “quedant molt bonica”, però 
que a mitjà termini se li presenta el problema de la massificació dels vehicles i 
de la manca d’aparcaments; segons la seva opinió caldria habilitar zones de 
pàrquing a diferents punts dels afores de la ciutat i habilitar des d’aquests un 
bon servei de transport públic. 
Pel que fa a la placa de la plaça Emili Subias, diu que és bonica  però que resta 
molt amagada; considera que caldria posar-ne una altra. El regidor Txema 
Alonso li contesta dient que parlarà amb urbanisme, i suggereix que la 
col·locació d’una nova placa sigui el motiu perfecte perquè és faci un acte amb 
el protocol adient. 
El regidor Joan Gomez diu, que en el seu dia va fer la proposta de posar-li el 
nom d’Emili Subias a la plaça com a merescut reconeixement cap aquesta 
persona i reconeix que la manera de fer-ho no ha estat la correcta, cosa que es 
compromet a corregir, proposant un acte de caire obert i participat als veïns, a 
l’alçada de la significació del personatge a homenatjar. El president de l’AVV, 
Julian Garrido dóna expressament el seu suport a aquesta darrera proposta.  
 
Fco. José Castellote (AMPA Ginesta) pregunta si el nou pavelló esportiu 
podrà ser utilitzat pels col·legis del barri per a fer activitats extraesportives. El 
regidor Txema respon afirmativament... Diu que les entitats del barri han de 
tenir un tracte preferencial en els usos del futur poliesportiu. 
 
Pepi Guzman (AVV Secà) pregunta sobre la zona de mirador on va la gent a 
passejar...al final de les casetes, on hi ha la petanca; pregunta com quedarà la 
zona quan es retirin les tanques que limiten les obres que s’hi estan fent. El 
regidor pren nota per a realitzar les consultes pertinents. 
 
Acabada la darrera intervenció, el regidor de la zona, Sr. Txema Alonso, 
agraeix l’assistència als membres del Plenari i dóna per tancada la reunió. 
 
Lleida,  5 d’octubre  de 2009 

 
 
 
Cesc Mòdol    
Coordinació dels Consells Territorials   
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CONSELL TERRITORIAL DEL SECÀ (CTZ04)     

Sessió plenària celebrada el dijous, 29 d’abril de 2010 a les 20.00h  
al Centre Cívic del Secà 
 
Assisteixen a la reunió: 
 
Entitats: 
AVV del Secà, Vocalia de la dona, Serveis Socials, Escola Terres de Ponent, 
Club Bàsquet Secà, AMPA CEIP Ginesta, CEIP Ginesta, Jubilats del Secà, 
CAP Balàfia-Secà-Pardinyes. 
 
Persones: 
Julian Garrido, Fco. Cabrioto, Pepi Guzman, Manuel Rodriguez, Maite 
Torrelles, Mª Àngels Oms, Batch Camara, Paquita Marquez, Rosa Villanova, 
José Escartín, José A. Àguila, Francisco José Castellote, Núria Llobet, Lola 
Montes, Antonia Vall, Nuri Estanuy, Rosario Felipe, Pilar Romero, Olga Teixidó. 
 
Per l’administració municipal: 
El regidor de la zona 04, Sr. Txema Alonso, El regidor de Participació 
Ciutadana, Sr. Joan Gómez, i  tècnics municipals de la regidoria de Participació 
Ciutadana Josep Pons i Francesc Mòdol. 
 
El regidor de zona, Txema Alonso, obre el Plenari del Consell Territorial fent 
una revisió de l’estat de la gestió municipal a la zona del barri del Secà, la 
major part de la qual correspon a actuacions de realització i de manteniment 
urbanístic que s’estan gestionant de manera consensuada amb el conjunt dels 
agents veïnals que hi són implicats. De manera específica, el regidor parla de 
les previsions per a les obres del pavelló i de la importància que les mateixes 
tindran per a la dinamització de la zona i anuncia que s’està estudiant la 
possibilitat de fer un parc a la falda del Secà, just en els terrenys a l’entorn del 
nou poliesportiu. Sobre aquest nou parc, Txema Alonso opina que és una 
mesura que pot aportar un plus de qualitat al barri. 
Per acabar la seva intervenció, el regidor de zona informa que, a petició del nou 
president de la Petanca,  s’està estudiant la possibilitat d’introduir millores a les 
instal·lacions d’aquest club, i que atenent una petició del barri s’ha procedir a 
realitzar una tasca de neteja a fons de les rodalies de la zona de Torre Vicens. 
 
Acabada la intervenció informativa del regidor, s’obre el torn de paraules del 
plenari del Consell. 
 
Angels Oms, vocalia de la dona del Secà de St. Pere. 
Demana que s’incrementi la freqüència del servei d’autobusos durant el cap de 
setmana. Diu que la necessitat és especialment notòria els dissabtes. Explica 
que aquesta demanda els ha estat denegada i que la justificació que se’ls ha 
donat té a veure amb unes previsions de l’empresa d’autobusos que els veïns 
no comparteixen, però que en qualsevol cas, ells han observat que hi ha altres 
línies a la ciutat amb un baix nivells d’usuaris i que no per això s’han suprimit. 
El regidor Txema Alonso afirma que la seva posició està condicionada pels 
informes dels tècnics, que aquests informen en sentit contrari a la petició i que 



 12 

ell ha de creure en la informació que li facilitin els tècnics fins que no se li 
demostri el contrari. 
 
Julián Garrido, AVV Secà.  
En relació a l’informe tècnic sobre la no viabilitat de reforçar les línies el cap de 
setmana, diu que li agradaria conèixer-lo, atès que ell té dubtes sobre la 
solvència del mateix. Afegeix que és possible que no s’hagin considerat tots els 
elements que conflueixen en la demanda veïnal i que en el moment de valorar 
l’ús actual de la línia, s’hagi contemplat fins a quin punt hi ha una afectació 
negativa a causa del mal servei que l’empresa d’autobusos està prestant. 
El Sr. Garrido expressa el seu descontentament pel fet que la companyia 
d’autobusos no hagi atès les peticions de l’entitat veïnal que representa, quan 
els ha instat perquè anessin a explicar-los l’esmentat informe. 
 
Àngels Oms, vocalia de la dona del Secà. 
argumenta la necessitat de la millora del servei que es sol·licita en base a la 
necessitat de les persones que treballen al sector serveis i que s’han de 
desplaçar de casa al treball (i viceversa) en unes franges horàries molt 
concretes en les que no hi ha prou servei de bus. Aquesta  situació els 
condiciona a haver d’agafar el vehicle privat. 
 
José Escartín, Basquet Secà. Intervé per a fer una consideració en relació al 
tema dels autobusos, segons el seu punt de vista, augmentar la freqüència de 
servei els dissabtes, no solament beneficiaria el barri, sinó que ho faria a tota 
Lleida, ja que el recorregut circular de la línia beneficiaria la circumval·lació pel 
centre i l’accessibilitat al mercat de Barris Nord, sent a la vegada un element 
afegit quant a l’avaluació del nombre de passatgers que fan ús de la línia. El Sr. 
Escartín posa en dubte la validesa de l’informe de rendibilitat efectuat per 
l’empresa de busos, si no s’han tingut en compte totes les variables exposades. 
Acaba afirmant que si es vol que la gent faci ús del transport públic, cal donar 
facilitats i no s’ha de caure en la contradicció de parlar de sostenibilitat d’una 
banda i de no facilitar alternativa al transport privat per l’altra. 
 
El regidor Txema Alonso, en base a les aportacions del plenari, adquireix el 
compromís de parlar amb la companyia d’autobusos i a retornar al Consell el 
resultat d’aquesta consulta. D’altra banda, s’ofereix a parlar amb els tècnics de 
mobilitat demanar-los una valoració que en compte que els servei del bus seria 
per al Secà però també per tota Lleida. 
 
Julian Garrido, AVV Secà. Respecte al temps d’espera actual del Bus, opina 
que aquest és excessiu i que l’òptim seria una freqüència entre 20 i 25 minuts. 
Sobre la possibilitat de fer un parc a les proximitats del pavelló, considera que 
és una idea fabulosa que pot ser molt beneficiosa per al barri, tot i que 
considera que la materialització no serà una realitat abans de 4 / 5 anys... 
 
José Escartín,  Basquet Secà. Pregunta si el pavelló del barri estarà a punt per 
la temporada vinent. El regidor de zona li respon que el més probable és que 
estigui a principis de 2011, per tant, a efectes de planificació estaríem parlant 
de la temporada 2011-2012. 
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En previsió de facilitar l’accessibilitat de la gent que hagi d’arribar al pavelló des 
de fora de la ciutat, el Sr. Escartín insisteix en la conveniència de millorar la 
senyalització de com arribar al barri del Secà sense necessitat d’haver de 
transitar pel centre de la ciutat. 
El regidor Txema Alonso, expressa la seva opinió sobre la relativa eficàcia 
pràctica d’aquesta mesura a raó de l’existència d’accés a la informació 
mitjançant les noves tecnologies: GPS, Internet... 
El regidor manifesta que les senyals indicadores solament les veu adequades 
en punts de carretera propers al pavelló. 
De la controvèrsia generada sobre si la senyalització actual del barri és o no 
l’adequada, es constata una opinió del plenari favorable a la millora i/o 
ampliació (quantitat i dimensions) de les senyals indicadores de situació i 
d’accés al Secà. 
 
Manolo Rodríguez, AVV.  Pregunta per la petició que va fer-se d’instal·lar un 
contenidor de recollida de piles. El regidor Alonso informa que el tema va 
traslladar-se a la regidoria de Mediambient, que s’està negociant amb 
l’empresa encarregada de donar el servei de recollida i emmagatzemament de 
piles i que mentre no hi hagi una solució caldrà seguir amb el procediment de 
recollida vigent. 
 
Pepi Guzman, AVV. Pregunta si ja s’ha decidit si es farà un mirador a la zona 
annexa a les pistes de la petanca. Respon Julian Garrido, qui diu que en 
l’última visita realitzada per l’alcalde, aquest va manifestar la voluntat d’aplanar 
la zona per fer-hi un mirador. 
 
Fco. Cabrioto, AVV.  Exposa que el 2007 la instal·lació d’una segona antena 
de telefonia mòbil al carrer Progrés (l’altra anterior és la del carrer Llibertat) va 
generar una queixa de l’A.VV, a raó de la qual s’ha produït una resolució que 
denega el permís de funcionament de l’esmentada antena, per no complir la 
normativa vigent. Cabrioto demana al regidor de zona que s’emprenguin les 
accions per tal que es produeixi el desmantellament de l’antena quant més 
aviat millor. 
 
José Àguila, representat de l’AMPA del Col·legi Ginesta.  
Pregunta per la previsió d’usos del pavelló Secà-Balàfia i com se’n beneficiaran 
els centres escolars del barri. D’altra banda, davant la possibilitat que la 
demanda social dels dos barris superi les possibilitats d’oferta del nou pavelló, 
suggereix que s’implementin al futur parc de l’entorn del pavelló, diverses pistes 
per a la pràctica de l’esport popular que millorin l’oferta lúdica i esportiva del lloc 
i que potenciïn l’atractiu de la zona. 
El regidor Alonso, informa que, arribat el moment, hi haurà una reunió amb 
totes les entitats implicades i es parlarà sobre el repartiment dels usos i horaris 
de la instal·lació; manifesta la seva confiança que hi haurà un acord satisfactori 
per a tothom i que, per suposat, als centres escolars de la zona del Secà se’ls 
dispensarà el tractament preferencial que els hi pertoca. 
Sobre el projecte de parc, pensa que quan s’hagi de fer el disseny del mateix 
serà el moment propici per implementar-hi espais per a l’esport popular tal com 
es demana al Consell. 
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Julián Garrido, A.VV. 
Arran d’informacions que han difós els mitjans de comunicació sobre la 
reubicació de famílies de col·lectius gitanos, pregunta si són certs els rumors 
que situen algunes d’aquestes famílies en pisos socials al Secà. En qualsevol 
cas, precisa que la posició de l’A.VV serà inflexible en un aspecte, vingui qui 
vingui ho han de fer correctament informats que al barri del Secà no volen 
problemes de convivència, que sàpiguen que si s’integren i es comporten 
correctament seran ben acollits, però que en cas contrari l’A.VV prendrà 
mesures 
Garrido, també pregunta que hi ha de cert en la “rumurologia” que  apunta que 
algunes famílies reben ajuda social de manera injustificada. Sobre aquest afer 
insta als veïns que aportin proves, si les tenen, per tant de poder realitzar 
comprovacions. 
Rosa  Vilanova, representant dels Serveis Socials a la zona, contesta al 
respecte, que a ells no els consta que cap de les famílies reubicades de 
campaments gitanos tinguin com a destí el Secà. No obstant això, convé tenir 
present que aquestes actuacions tenen el seguiment de professionals que 
controlen de manera continuada (fins a tres cops al dia) que el comportament i 
la integració d’aquestes persones sigui correcta. 
 
Una persona del plenari que no s’identifica, fa una reflexió sobre si el cost 
d’atendre la integració d’aquestes persones amb risc d’exclusió no és massa 
elevat per a la comunitat. També opina la conveniència de fer-les fora en el cas 
que no compleixen els requisits mínims en matèria de civisme i convivència. 
Aquesta mateixa persona pregunta si des de Serveis Socials s’arriba a concedir 
ajudes a persones per a l’arranjament dels serveis i banys d’una casa. 
En resposta a aquesta opinió, el regidor de Participació Ciutadana, Joan 
Gómez, i la representant de Serveis Socials, Rosa Vilanova, manifesten que és 
més car no actuar; si volem que Lleida sigui una ciutat cohesionada cal 
treballar des de polítiques de la prevenció i l’educació. Altrament, cal considerar 
que les ajudes no es concedeixen de manera incondicional, sinó a canvi del 
compliment de determinades obligacions socials i compromisos de cara a la 
comunitat, l’incompliment dels quals es motiu de la seva retirada. Quant al 
control continuat de l’evolució d’aquestes famílies, el regidor Gómez parla de 
criteris de progressivitat: més control al principi de la intervenció i una mera 
supervisió quan els hàbits d’aquestes famílies esdevenen adequats. Respecte 
a la informació sobre ajudes per a la reforma i millora d’una casa diu que no 
s’ajusta a la realitat, que no pot fer-se cas a tot el que la gent remoreja, de 
vegades la gent parla sense coneixement de causa i això provoca el risc que 
una cosa que no és certa, a cops de repetir-la, acabi per semblar que és veritat. 
El regidor Gómez diu, que l’ajuntament l’únic que fa és pagar el manteniment 
de la seva xarxa de pisos destinats a l’atenció social i que Serveis Socials 
solament atenen aquelles necessitats reals i contrastades.  
Rosa Vilanova, assegura que en tots els anys que fa que treballa a Serveis 
Socials no ha conegut mai un precedent d’aquestes característiques i que 
potser la confusió derivi de les ajudes que concedeix la Generalitat per a la 
rehabilitació d’edificis vells. 
 
José Escartín, Basquet Secà. Informa que el seu club organitzarà 
proximament una final sub21 de  Catalunya al pavelló barris nord. 
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Maite Torrelles, representant de l’escola Terres de Ponent. Manifesta que 
l’entorn de l’escola i el barri en general està molt més net, gràcies al suport de 
l’ajuntament i de Serveis Socials, i que la gent del carrer Cuenca ja no tira 
coses al pati de l’escola, la qual cosa la interpreta com que la societat 
evoluciona positivament i això és mèrit de tothom. 
Es produeix un diàleg entre els membres del plenari  valorant la importància de 
la col·laboració de tots els agents social en matèria de civisme i convivència, i 
la importància del Consell Territorial com espai de diàleg entre tots. 
 
La última intervenció d’un membre del plenari, és per a fer un comentari crític 
sobre la lentitud amb la que la companyia Aigües de Lleida realitza la neteja de 
les cloaques, circumstància aquesta que al seu entendre implica un sobre cost  
evitable. 
 
El regidor de zona, Txema Alonso, dóna per acabat el torn d’intervencions del 
plenari i pregunta als assistents si tenen alguna objecció al redactat de l’acta 
del Plenari anterior. Com no hi ha cap proposta de modificació, s’aprova per 
unanimitat i es tanca la reunió. 
 
 
Lleida,  29 d’abril  de 2010 

 
 

 
 
 
Cesc Mòdol    
Coordinació dels Consells Territorials   
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CONSELL TERRITORIAL DEL SECÀ (CTZ04)     

Sessió plenària celebrada el dijous, 27 de gener de 2011 a les 20.00h  
al Centre Cívic del Secà 
 
Assisteixen a la reunió: 
 
Entitats: 
AVV del Secà, Vocalia de la dona, Serveis Socials, Escola Terres de Ponent, 
Club Bàsquet Secà, AMPA CEIP Ginesta, CEIP Ginesta, Jubilats del Secà, 
AMPA Terres de Ponent, CAP Balàfia-Secà-Pardinyes, AMPA IES Torrevicens, 
Down Lleida, Grup de Teatre, Club de Petanca, Numil, Bressol Municipal Secà. 
 
Persones: 
Julian Garrido, Fco. Cabrioto, Pepi Guzman, Manuel Rodriguez, Maite 
Torrelles, Mª Àngels Oms, Batch Camara, Paquita Marquez, Rosa Villanova, 
José Escartín, José A. Àguila, Francisco José Castellote, Núria Llobet, Lola 
Montes, Antonia Vall, Nuri Estanuy, Rosario Felipe, Pilar Romero, Olga Teixidó, 
Carmela Zambrana, Mireia Lletjà, Ana Ma Marsal, Antoni Plana, Luís M. Marco, 
Francisco Javier López, Robert Cabasés, Divina Fumanal, Albert Abets. 
 
Per l’administració municipal: 
El regidor de la zona 04, Sr. Txema Alonso, El regidor de Participació Ciutadana, 
Sr. Joan Gómez, i  tècnics municipals de la regidoria de Participació Ciutadana 
Josep Pons i Francesc Mòdol. 
 
El regidor de zona, Txema Alonso, obre el Plenari del Consell Territorial fent una 
revisió de l’estat de la gestió municipal a la zona del barri del Secà, la major part de 
la qual correspon a actuacions de realització i de manteniment urbanístic que han 
estat gestionats de manera consensuada amb el conjunt dels agents veïnals que hi 
són implicats. De manera específica, el regidor parla de les previsions per a les 
obres del pavelló i de la importància que les mateixes tindran per a la dinamització 
de la zona i anuncia que s’està estudiant la possibilitat de fer un parc a la falda del 
Secà, just en els terrenys a l’entorn del nou poliesportiu. Sobre aquest nou parc, 
Txema Alonso opina que és una mesura que pot aportar un plus de qualitat al 
barri. 
Per acabar la seva intervenció, el regidor de zona informa que, a petició del nou 
president de la Petanca,  s’està estudiant la possibilitat d’introduir millores a les 
instal·lacions d’aquest club, i que, atenent una petició del barri, s’ha de procedir a 
realitzar una tasca de neteja a fons de les rodalies de la zona de Torre Vicens. 
 
El regidor de Participació Ciutadana, Joan Gómez, pren la paraula per valorar el fet 
que s’ha arribat a la finalització de la legislatura 2007-2011 i que, de no sorgir cap 
urgència, segurament el present serà el darrer plenari que es celebri sent ell 
regidor de Participació Ciutadana, raó per la qual vol felicitar a tothom per haver 
col·laborat amb el Consell durant els darrers 4 anys. 
 
Acabades les intervencions dels regidors, s’obre el torn de paraules del plenari del 
Consell: 
 
Julián Garrido, AVV Secà. Celebra el fet de la pròxima inauguració d’una obra tan 
desitjada com és la del pavelló poliesportiu. 
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Agraeix la predisposició a col·laborar del regidor de zona durant els quatre anys de 
legislatura. 
Considera que en la actualitat no seria just considerar el Secà com un barri 
marginat; és cert que l’ajuntament va lent en el compliment d’alguns dels seus 
acords, però no obstant això els compromisos adquirits van materialitzant-se. Una 
bona part de l’assoliment dels objectius, diu Garrido, és degut a la tasca de 
seguiment continuada que es realitza des de l’AVV. 
Garrido acaba dient que la força del barri és la unió i col·laboració de totes les 
associacions existents, a les quals esmenta de manera individualitzada. 
 
Francisco Cabrioto, AVV Secà. Manifesta que a ell li agradaria que les coses es 
fessin més ràpidament i que al barri encara hi ha moltes coses a resoldre; no 
obstant això valora positivament que el poliesportiu estigui enllestit aviat. 
Sobre l’antena de telefonia mòbil que és motiu de litigi des de l’any 2007, diu que el 
seu desmantellament és imminent.  
Finalment, manifesta el seu desig que durant la pròxima legislatura Torre Queralt 
passi a ser un equipament d’ús per al barri. 
 
El regidor de barri respon que l’ajuntament treballa lent, però amb el pas ferm; 
demana comprensió respecte als procediments administratius als que es veu 
sotmès l’ajuntament. 
Sobre Torre Queralt, diu que fins ara no s’ha pogut desencallar el tema, però que 
confia que la negociació va per bon camí. 
 
Núria Llobet, Escola Ginesta. Denúncia el tractament informatiu que s’ha donat 
des d’un mitjà local al tractament d’un possible cas d’assetjament escolar. Com a 
representant de l’escola diu entendre que uns pares exerceixin el seu dret de 
demanar que s’investigui un hipotètic cas de bulling, però el que de cap manera 
considera admissible és que es donin per certes unes acusacions que no estan 
confirmades i que segons la seva opinió personal no s’ajusten a la realitat del que 
va passar. Censura l’actuació de tots aquells que no han respectat la presumpció 
d’innocència dels menors acusats i encara més de part del mitjà de comunicació 
local que ha difós informacions falses que perjudiquen als menors afectats, la 
imatge de l’escola, així com la del barri en general. 
Opina que les entitats del Consell Territorial haurien de posicionar-se, exercir 
alguna mesura de pressió, davant d’aquest lamentable fet.  
 
El regidor de zona li respon que lamentablement es tracta d’un cas en el qual es 
molt difícil posicionar-se; encara que el diari s’hagi equivocat en la manera de com 
tractar la notícia, el funcionament dels mitjans de comunicació fa possible que es 
doni aquest hipotètic escenari... L’exercici de la llibertat d’informació té també les 
seves llacunes. 
El regidor considera que no es guanya res fent una resposta col·legiada com a 
Consell Territorial o com a barri. Considera que en qualsevol cas la resposta crítica 
que correspon es aquella que la gent de manera individual adopti front el mitjà de 
comunicació que no hagi realitzat de manera adient la seva tasca informativa. 
 
Julian Garrido, AVV Secà. Explica que, com associació de veïns, el problema 
d’informacions esbiaixades l’han de patir amb freqüència. 
 
José Escartín,  Basquet Secà. Manifesta el seu desig perquè durant la pròxima 
legislatura els compromisos que no s’han pogut assolir en aquesta es materialitzin. 
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Sobre el pavelló opina que arriba tard i espera que altres coses que també 
necessita el Secà no es facin pregar tant. 
Valora positivament que la construcció del Secà vagi acompanyada d’una millora 
de l’accessibilitat del barri amb la resta de la ciutat. 
Reivindica la conveniència d’incorporar indicadors que informin sobre com accedir 
al barri des de l’exterior i més ara que entrarà en funcionament el pavelló. 
Respecte als futurs usos de Torre Queralt, demana que se’ls tingui en compte ja 
que la seva entitat té la urgent necessitat de disposar de més espai. 
 
El regidor Txema Alonso opina que el barri compta –en general- amb un bon nivell 
d’instal·lacions: equipaments, parcs, places, zones d’esport i lleure i ara el nou 
pavelló... Considera que hi ha marge de millora, però pensa que hi ha motius per 
sentir-se satisfets de com està progressant el barri. Quant a les necessitats futures 
diu que hi ha creades les bases per anar dialogant amb l’AVV i la resta 
d’associacions del Consell Territorial. 
Sobre la petició de la implementació de la senyalètica que informi sobre els 
accessos al barri, el regidor diu que el tema està en marxa. 
Respecte a una major freqüència del pas d’autobusos pel barri, diu que els tècnics 
al·leguen problemes tècnics: consideren que segons els seus estudis no 
augmentar el servei no és una prioritat per manca de demanda durant els fins de 
setmana. 
 
Julian Garrido, AVV Secà. Discrepa sobre l’opinió dels tècnics de la companyia 
d’autobusos; diu que el càlcul real d’usuaris solament és podrà fer si es posa el 
servei en marxa. D’altra banda diu no entendre perquè el nou recorregut del bus no 
té parada davant de CAP, lloc que considera d’una importància estratègica. 
 
Ma. Àngels Oms, Dones del Secà. Demana que els tècnics d’Autobusos de Lleida 
revisin la circulació i els llocs de parada de bus i que informin millor quan hi hagi 
alguna modificació del servei per no perjudicar els usuaris de la línia. 
 
El regidor diu que s’ha d’anar fent un seguiment del tema dels autobusos i anar 
passant les propostes de millora que es considerin pertinents mitjançant els canals 
que corresponguin en cada cas. 
 
Divina Fumanal, Vicepresidenta de Down Lleida.  Explica que actualment tenen 
un problema d’espai: no caben on són ara, necessiten un local més gran per poder 
continuar al barri. Demanen que se’ls ajudi a trobar una solució atès que la seva 
associació es sent molt ben acollida al Secà i no voldrien haver d’anar-se’n. 
 
Manolo Rodríguez, A.VV. Demana que es col·loqui un contenidor de piles en un 
espai públic exterior; afirma que aquesta petició està feta des de fa molt temps i la 
mateixa és coherent amb els propòsits de sensibilitat i educació ambiental que les 
diferents administracions reclamen a la població. 
Rodríguez cita algunes coses que segons ell falten al barri, entre elles parla de la 
possibilitat d’habilitar un espai on col·locar màquines perquè la gent gran pugui fer 
gimnàstica quan surt a fer l’exercici de caminar. 
Demana també que s’actuï en relació als bancs que s’han dipositat a la plaça nova: 
particulars els estan robant. 
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Txema Alonso explica la dinàmica per a la recollida de les piles usades; aclareix 
que una cosa és situar el contenidor de recollida en un lloc i una altra diferent és si 
el servei de recollida surt a compte a l’empresa concessionària.  
Respecte als aparells per a realitzar gimnàstica a l’aire lliure, fa saber que aquest 
tema ja està aprovat i que quan arribin els aparells demanats s’estudiarà quin és el 
lloc més adient per a la seva ubicació.  
 
Jose A. Águila, AMPA CEIP Ginesta.  Estan interessats en saber a partir de quins 
criteris es treballarà per concretar el repartiment d’hores en benefici dels centres 
escolars del barri i quan es formalitzarà el cronograma d’ús. 
 
Txema Alonso notifica que el pavelló serà operatiu a partir de setembre; que no 
serà d’utilització exclusiva per a les associacions del barri, però no obstant això, 
diu que les entitats del barri, en especial les escolars i les esportives, gaudiran d’un 
tracte preferencial. El regidor afegeix que arribat el moment es parlarà amb les 
escoles i clubs a fi de pactar acords. 
 
Pepi Guzman, AVV.  S’interessa per saber si al turonet que hi ha vora de la zona 
de la petanca hi anirà el mirador que s’havia parlat en reunions anteriors. 
 
El regidor de zona respon que hi ha un projecte per endreçar tota aquella zona fins 
a les piscines; la idea és que s’hi faci un gran parc. 
 
Anna Ma Marsal, Escola Bressol Secà. Sol·liciten que es situïn contenidors de 
reciclatge en algun punt proper a l’escola. 
 
Núria Estany, Llar de Jubilats. Demana que es revisi la manera com circulen els 
vehicles pel carrer Bova; tal com està regulada la circulació ara suposa un greu 
risc per a la seguretat dels veïns. 
Un altre aspecte que demana que s’estudiï fa referència a com pot reduir-se 
l’excessiva proliferació de coloms al barri. 
 
Julian Garrido, AVV Secà. Demana que es tingui en compte la necessitat de dotar 
de mobiliari adequat a la plaça Subias. 
Abans d’acabar el que previsiblement serà el darrer plenari del Consell Territorial 
de la present legislatura, vol lloar la bona sintonia que hi ha hagut entre les 
persones de les diferents associacions participants al Consell i com això ha facilitat 
poder treballar conjuntament en benefici del progrés del barri.. 
 
Txema Alonso manifesta la seva conformitat amb les darreres paraules del 
president de l’Associació de Veïns i manifesta que per a ell ha estat un honor haver 
estat treballant amb les persones i entitats del Secà durant els darrers 4 anys. 
 
Com no hi ha cap altra qüestió a tractar, el regidor de zona dóna per finalitzada la 
reunió plenària del Consell Territorial. 

 
Lleida,  27 de  gener de 2011 

 
 

 
 
 
Cesc Mòdol    
Coordinació dels Consells Territorials   


