CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 05 (BALÀFIA)
Sessió de constitució celebrada el dijous, 14 de febrer de 2008 a les 20.30h
al Centre Cívic de Balàfia

Assisteixen a la reunió per les entitats:
AV de Balàfia (Manuel López, Miguel Burgués, Toni Baró, Isabel Saez,
Francesc Caballero); Servei de Biblioteca (Inda Martínez); Penya els Bala (José
Luís Jimenez); Plataforma Contra el Bloqueig a Cuba (Ana Laviña, Nico López);
CAP Balàfia (Luis M. Marco Estarreado); Plataforma Nova Balàfia (Tere Vilella,
Salvador Asnà); CEIP Balàfia (Miquel Margalef); CEIP Països Catalans
(Lourdes Alins); Llar Jubilats Balàfia (Sebastià Ros, Enric Gallinat); Serveis
Socials (Mª Carme San Diumenge); Club Escacs Balàfia (Andreu Bergé);
Parròquia de St.Antoni.Mª Claret (Mn. Nemesi Solà); Associació de
Comerciants (Meritxell Montagut); U.E. Balàfia (Manuel Lorite); Centre Cultural
Lleidatà de Dansaires (Maria Rosinach); Associació de Diabètics de Catalunya
(Maria Barqué); Beisbol Dominicans (Hilario Ortega).
Assisteixen a la reunió per l’administració municipal:
El regidor de Participació Ciutadana i president del CTZ05, Sr. Joan Gómez, i
els tècnics municipals de la regidoria de Participació (Josep Pons i Francesc
Mòdol).
Sota la presidència del regidor de Participació Ciutadana i president per
delegació del CTZ05, Sr. Joan Gómez, s’inicia la sessió constitutiva del CTZ05
amb un únic punt de l’ordre del dia: la constitució formal del Consell Territorial
de la zona 05 (Balàfia).
El regidor Joan Gómez parla sobre els instruments participatius que disposa la
ciutat i fa esment especial en la utilitat de les figures del regidor de zona i del
Consell Territorial.
En allò que fa referència al funcionament dels Consells Territorials, explica
quina és la seva mecànica interna administrativa i de reunions i les seves
possibles funcions. En aquest sentit es parla d’allò que diu el Reglament de
Participació Ciutadana en general i el reglament específic de règim intern de
cada Consell.
A pregunta d’alguns dels presents, s’explica que les propostes del Plenari del
Consell Territorial no són vinculants respecte l’ajuntament, atès que aquest
organisme solament té funcions consultives, però que tot i això, les propostes
sorgides com a fruït del consens del Consell, tenen un gran valor, motiu pel
qual hauran de ser tingudes molt en compte.
Aclarits els aspectes relacionats amb el reglament de règim intern del Consell, i
sense que hagin objeccions al mateix, queda aprovat el redactat de l’esmentat
document.
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A continuació s’obre un torn de paraules:
El Sr. Sebastià Ros demana opinió sobre quina és l’aportació que els jubilats
poden fer al Consell Territorial; el Regidor li respon que l’opinió experimentada
dels membres d’aquest col·lectiu, és molt vàlida per orientar qualsevol iniciativa
municipal.
El Sr. Nicolas López, parla de les barreres arquitectòniques existents al barri i
proposa accelerar la seva gradual eliminació.
La Sra. Maria Barqué, opina que les reunions del Consell Territorial poden ser
útils per crear sinergies de col·laboració entre les persones i les entitats que en
formen part.
En el mateix sentit, es realitzen comentaris sobre la utilitat del Consell com un
àmbit on fer diàleg i contrastar punts de vista diversos, però advertint a la
vegada del perill de que algú intenti instrumentalitzar-lo amb finalitats que no
responguin a l’interès general.

Acabat el torn de preguntes i respostes, el regidor i president del Consell
Territorial de Balàfia, Sr.Joan Gómez, agraeix als assistents la seva presència i
les seves aportacions i dona per acabada la sessió extraordinària del plenari
del Consell Territorial de Balàfia.

Lleida, 14 de febrer de 2008

Cesc Mòdol
Coordinació dels Consells Territorials
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CONSELL TERRITORIAL DE BALÀFIA (CTBAL)
Sessió extraordinària celebrada el dilluns, 21 d’abril de 2008 a les 17.30h
al Centre Cívic de Balàfia

Assisteixen a la reunió per les entitats:
AV de Balàfia (Sr. Manolo López, Miguel Burgués, Toni Baró, Isabel Saez); Club
Ciclista Terraferma (Sr. Marcel Aboy); Plataforma Contra el Bloqueig de Cuba (Ana
Laviña, Nico López); CAP Balàfia (Luis M. Marco Estarreado); Plataforma Nova Balàfia
(Tere Vilella, Salvadó Asnà); AMPA CEIP Balàfia (Mª Dolors Florensa); CEIP Països
Catalans (Lourdes Alins); Escola Bressol Balàfia (Joan Borneo); Ludoteca Balàfia
(Christine Clota); Llar Jubilats Balàfia (Sebastià Ros, Mª Teresa Roig); Serveis Socials
(Rosa Villanova).
Excusen la seva assistència el Sr. Francesc Caballero (AV), AMPA Mirasan, Miguel
Margalef (CEIP Balàfia), Mn. Nemesi Solà, Mª Carme Mata (Lliga contra el Cancer),
Teresa Prats (Grup Sardanista Balàfia)
Assisteixen a la reunió per l’administració municipal:
L’alcalde de la ciutat, Sr. Àngel Ros, El regidor de Participació Ciutadana i president
del CTBAL, Sr. Joan Gómez, el regidor d’Esports, Sr. Txema Alonso, 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, i del regidor de Participació
Ciutadana i president per delegació del CTBAL, Sr. Joan Gómez, s’inicia la sessió
extraordinària del CTBAL amb un únic punt de l’ordre del dia: la presentació del
projecte del nou pavelló poliesportiu per la zona de Balàfia-Secà.
El regidor Joan Gómez explica que s’ha volgut utilitzar la figura participativa del
CTBAL, constituït el febrer passat, per realitzar la presentació a les persones i entitats
de la zona del projecte d’aquest nou espai esportiu de la ciutat de Lleida. Acte seguit
cedeix la paraula a l’alcalde, Sr. Ros, per tal que condueixi la sessió plenària.
L’alcalde diu que és per ell una 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’aquests barris de la ciutat. 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 equipament ha de respondre als criteris de plurifuncionalitat que la ciutat demana i 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. Manolo López (AV.Balàfia)
per manifestar la seva satisfacció per poder disposar al fi d’unes instal·lacions d’alt
nivell com seran aquestes i manifesta la seva predisposició a compartir aquest
equipament amb el barri del Secà i amb el conjunt de la ciutat de Lleida, Manolo López
exposa que veuria bé que el nom d’aquesta nova instal·lació fos el d’algun esportista
d’elit, a poder ser el d’una dona.
L’alcalde i el regidor de Participació Ciutadana manifesten que aquest és un tema
obert, i conviden a que es facin propostes per poder ser valorades.
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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,
ressaltant per sobre del conjunt la silueta de la torre que allotjarà el rocòdrom.
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 què 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
solament 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...
Salvador Asnà, representant de la Plataforma Nova Balàfia, pregunta si el pavelló no
serà utilitzat preferentment per al servei d’equips d’elit.
L’alcalde li respon que el pavelló estarà al servei de tothom però que serà l’esport de
base qui en farà un ús majoritari.
Teresa Vilella, representant de la Plataforma Nova Balàfia, exposa que quan es va fer
el pavelló de Barris Nord, la filosofia era la mateixa i tanmateix aquest va ésser
destinat a usos bàsicament d’elit.
L’alcalde li respon que no comparteix aquest punt de vista i assegura que fins i tot en
el cas que algun dels equips usuaris de les noves instal·lacions arribés a l’elit d’algun
esport, això no significaria que deixés de realitzar esport de base; per recolzar
l’anterior argument posa com exemple el cas del Club Plus Pujol al pavelló del Barris
Nord, per recordar que un club de l’elit com aquest, mai ha deixat de fer esport de
base, atès que manté una proporció d’uns 10 esportistes professionals front uns 390
d’una pedrera integrada per nois i joves de tot Lleida.
L’alcalde es reafirma en la idea que el nou poliesportiu ha de donar un servei bàsic a la
zona de Balàfia i Secà, però que això no ha de significar tancar la possibilitat a altres
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nens i nenes de la ciutat que el necessitin, en aquest sentit demana als representant
de la Plataforma Nova Balàfia “que no es posin la tireta abans de tenir la ferida” perquè
segons ell aquesta ni tan sols s’arribarà a produir.
Toni Baró, de la vocalia d’esports de l’AV, s’interessa per com serà la circulació de les
persones pels diferents espais del poliesportiu. L’arquitecte Mejón respón explica amb
detall com serà l’accessibilitat a l’equipament, a les graderies, als vestidors, a la pista,
al bar i la zona vip, al rocòdrom etc, i remarca com un elements molt important, el fet
que les persones amb discapacitats puguin accedir al recinte per l’entrada principal
juntament amb la resta de la gent.
Marcel Aboy, president del Club Ciclista Terraferma, s’interessa sobre les mesures de
seguretat de la planta inferior del poliesportiu atès que quedarà soterrada. L’arquitecte
Mejón li aclareix que aquesta circumstància ja s’ha contemplat i que l’espai disposarà
de sortida d’emergència .
Toni Barò pregunta si serà possible evitar que a l’interior de poliesportiu es produeixin
llums reflexades que suposin molèstia pels usuaris de l’equipament. Mejón respon
explicant que aquest és un dels principals reptes del seu projecte i que tal com ha
introduït en l’explicació inicial del projecte, hom mirarà de resoldre aquest problema
mitjançant la distribució difusa de la llum que entrarà per les lluernes del sostre del
poliesportiu.
Pren la paraula l’alcalde per invitar els presents a fer arribar aquells suggeriments que
considerin adients, i esmenta que això serà possible fins al mes de juny, moment en el
que es donarà per tancat el projecte.
El Sr. Marcel Aboy pregunta quin serà el termini d’execució del poliesportiu. L’alcalde
respon que si tot va bé estarà el 2009.
Atesa la necessitat d’atendre amb immediatesa un altre acte de l’ajuntament, l’alcalde,
Sr.Ros, delega al Sr, Joan Gómez per continuar presidint el Plenari del Consell
Territorial fins a la seva conclussió.
Diferents assistents a la reunió s’interessen sobre com afectarà el poliesportiu
al seu entorn (ara és un erm).
El regidor Joan Gómez i l’arquitecte Mejón opinen en el sentit que el poliesportiu
propiciarà un impuls per la reordenació urbana del seu entorn.
Dolors Florensa, representant de l’AMPA del CEIP Balàfia, planteja si a l’entorn del
poliesportiu no és podria implementar una piscina coberta. El regidor d’esports Txema
Alonso contesta que actualment ja està projectant una piscina d’aquestes
característiques a la zona de Pardinyes.
Marcel Aboy pregunta sobre quins seran els materials que s’utilitzaran a la coberta del
poliesportiu. L’arquitecte Mejón li diu que s’està estudiant d’utilitzar una mena de
“sanvitx metal·lic” que admet diferents tractaments de colors que realcin encara més
la singularitat de l’edifici.
Mejón afegeix que a ell li agradaria que l’obra acabés sent valorada pels veïns com un
element positiu del paisatge urbà.
Nicolas López (representant de la Plataforma per la defensa de Cuba), pregunta si es
sap quin serà el nom que es donarà al poliesportiu. El regidor Joan Gómez li respon
que encara no, però que amb tota probabilitat no es dirà ni Balàfia ni Secà.
Al respecte Toni Baró avança que l’entitat que ell representa proposarà que se li doni
com a nom el d’una dona que va ser una esportista d’elit en temps de la 2ª república.
Els representants de la Plataforma Nova Balàfia demanen se’ls lliuri una memòria
descriptiva del projecte per poder posar-la a l’abast d’altres veïns.
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Reprenent el comentari anterior sobre una piscina coberta a la zona de Pardinyes,
Teresa Vilella pregunta sinó hi hauria la possibilitat de preveure’n una altra a l’entorn
del nou poliesportiu, atès que considera que Pardinyes cau massa lluny als veïns de la
zona que l’hagin de necessitar. El regidor Txema Alonso manifesta que no ho veu
factible fins que la piscina coberta que es construirà a Pardinyes no arribi a un cert
nivell de saturació.
Mª Dolors Florensa manifesta la necessitat de considerar que una piscina coberta és
avui per avui una necessitat –en termes de salut- que tenen moltes ciutadanes i
ciutadans. El regidor Joan Gómez es manifesta d’acord amb aquesta reflexió, però
creu convenient fer palesar que aquests equipaments són molt cars i que abans de
projectar-los cal avaluar molt bé la demanda real dels mateixos.
En referència a l’accessibilitat a la zona, Lourdes Alins, representant del CEIP Països
Catalans, pregunta si s’ha estudiat convenientment l’accessibilitat sostenible a la zona
i més concretament pregunta si s’habilitarà un carril bici i zona d’aparcament bici per
arrivar-hi. El regidor Joan Gómez, respon que es considerarà aquest aspecte atesa la
seva importància en termes de sostenibilitat.
Clos el torn de preguntes i respostes, el regidor i president del Consell Territorial de
Balàfia, Sr.Joan Gómez, agraeix als assistents la seva presència i les seves
aportacions i dóna per acabada la sessió extraordinària del plenari del Consell
Territorial de Balàfia.

Lleida, 21 d’abril de 2008

Cesc Mòdol
Coordinació dels Consells Territorials
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CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 05 (Balàfia)
Sessió extraordinària celebrada el dilluns, 8 d’octubre de 2009 a les 20 h
al Centre Cívic de Balàfia.
Assisteixen a la reunió:
Entitats:
AVV de Balàfia, Vocalia de la Dona AVV Balàfia, Club Ciclista Terraferma, Plataforma Nova
Balàfia, CEIP Països Catalans, AMPA Països Catalans, Escola Bressol Balàfia, Biblioteca
Centre Cívic Balàfia, Assoc. EDO Cultural, CEIP Balàfia, Col·legi Mirasan, Futbol Club Balàfia,
Grup Sardanista Balàfia, Centre Cultural Lleidatà de Dansaires, Ilercorda, Parròquia de Balàfia,
Associació de Diabètics de Lleida, Penya els Bala, Serveis Socials.
Persones:
Manolo López, Miguel Burgués, Toni Baró, Francesc Caballero, Oriol Folch, Isabel Saez, M.
Angeles Amador, Marcel Aboy, Tere Vilella, Salvadó Asnà, Lourdes Alins, Jorge Lampurdanés,
Cristina Escuer, Inda Martínez, Felix Ugiagbe, Teresa Perera, Maribel Barrull, Manuel Lorite,
Teresa Prats, Pep Sánchez, Maria Rosinach, Victor Manuel Pallarés, Mossèn Nemesi, Maria
Barqué, José Luís Jiménez, Rosa Villanova.
Per l’administració municipal:
El regidor de Participació Ciutadana i president del CTZ05, Sr. Joan Gómez, la regidora de
Serveis Personals, Rosa Ball, el tècnic Oriol Berenguer i Raquel López per part de la regidoria
de Mobilitat i els tècnics municipals de les regidoria de Participació Ciutadana Josep Pons i
Francesc Mòdol.
El regidor de Participació Ciutadana i president per delegació del CTZ05, Sr. Joan Gómez,
inicia la sessió del CTZ05 agraint l’assistència a tothom i disculpant l’absència de la regidoria
Sara Mestres. Seguidament dóna la paraula a Raquel López perquè expliqui el projecte de Pla
de Mobilitat de la nostra Ciutat.
PLA DE MOBILITAT
La tècnica de mobilitat exposa detalladament les característiques del Pla de Mobilitat, així com
les diferents fases del procés de participació que s’ha engegat i els procediments que té la
ciutadania per a dir la seva.
El discurs de Raquel López es fonamenta a partir del fet que durant les últimes dècades, s’ha
produït un esclat de la mobilitat en les societats avançades. D’altra banda, els models de
mobilitat de les nostres ciutats han evolucionat tendint a girar principalment entorn al vehicle
motoritzat privat i indubtablement això ha derivat en uns efectes negatius gens menyspreables.
Entre d’altres, podem identificar les emissions de gasos i partícules dels vehicles, la
contaminació acústica, l’ocupació indiscriminada del territori i dels espais ciutadans, el consum
energètic no sostenible, el col·lapse d’infraestructures i serveis dimensionats per fluxos inferiors
i tantes altres conseqüències que ens han de fer reflexionar sobre el model les nostres ciutats.
En aquest context neix la Llei 9/2003, del 13 de juny de 2003, denominada: Llei de Mobilitat de
la Generalitat de Catalunya, que pretén donar un gir a aquestes concepcions tradicionals i
donar una resposta eficient a les necessitats de mobilitat dels ciutadans de la nostra societat,
que és moderna, dinàmica, amb projecció i en la qual no es pot concebre més abordar els
problemes de mobilitat en termes de simple estudi de trànsit.
En aquesta línia es pretén satisfer les necessitats de mobilitat de la ciutadania donant major
protagonisme a les xarxes de vianants, a les de bicicletes i als transports col·lectius, alhora que
s’identifica la conveniència de lligar el desenvolupament urbanístic a les previsions de mobilitat
en fases inicials del planejament urbanístic, de mode que aquests conceptes quedin
indissolublement units al disseny i a la gestió de la xarxa viària.
En aquest nou model de mobilitat s’introdueixen principis com la seguretat, la sostenibilitat, la
integració social, qualitat de vida, salut i l’augment de la competitivitat, perquè moure’s
respectant aquests principis és un dret i, a més, ha de tenir uns costos acceptables pels
ciutadans.
Tot això, en definitiva, suposa un canvi profund en el model de mobilitat de les nostres ciutats.
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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.
Una persona pregunta sobre la mecànica del transbordament dels viatgers dels autobusos
urbans de la nostra ciutat, a la qual cosa se li respon que el canvi de línia és gratuït sempre que
no és superi un termini de temps d’una hora i mitja
El regidor Joan Gómez, passa la paraula a la regidora de Drets Civils, Rosa Ball, per a què faci
la introducció del següent tema a tractar. Rosa Ball diu que abans que Oriol Berenguer
procedeixi a l’exposició del projecte de la “Carta de la Ciutadania”, vol presentar al plenari un
projecte de la seva regidoria anomenat “convivència a l’escala” (el material informatiu del
mateix es distribueix entre els assistents).
A continuació, la regidora Rosa Ball realitza una introducció al tema de la Carta de la
Ciutadania, remarcant que la mateixa vol ser una eina de divulgació pedagògica, de
convivència, de promoció dels drets i deures de les persones amb la seva ciutat i un pacte cívic
que augmenti la nostra cohesió social; és per aquest motiu que demana a les persones i
entitats del Consell Territorial la seva col·laboració en la discussió d’aquest tema i, per suposat,
les seves propostes presencials o a través dels llocs web que la Paeria ha habilitat com espais
de Participació.
Oriol Berenguer, tècnic coordinador de la redacció de la Carta de la Ciutadania, explica quines
persones hi han treballat, el procediment utilitzat i detalla els aspectes més interessants del
Contingut del redactat provisional que es posa a consideració dels membres del Plenari
d’aquest Consell.
RESUM DE LA PRESENTACIÓ DE LA CARTA DE LA CIUTADANIA AL CT
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.
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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 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.
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.
Tere Vilella, de la Plataforma Cívica Nova Balàfia, en relació a la preservació dels drets
lingüístics dels que parla la Carta de la Ciutadania, pregunta qui garantirà l’acompliment
d’aquest dret i a càrrec de qui aniran els costos econòmics. Se li respon que les
responsabilitats executives en matèria lingüística són competència de la Generalitat. La
regidora Rosa Ball reforça la idea que la Carta de la Ciutadania és un recull general de drets i
deures i que si bé es parla, en general, dels drets de les llengües de les diferents cultures que
hi ha a la ciutat, això no es contradictori amb la consideració del català com a llengua vehicular
al nostre país.
Marcel Aboy, del Club Ciclista Terraferma, diu que alguns dels plantejaments de la Carta de la
Ciutadania li semblen molt utòpics. Al respecte, la regidora li contesta que la carta és un pacte
cívic i una eina educadora i que com a tal cal entendre-la; també afirma que els continguts de la
Carta es volen difondre al màxim incidint de manera específica en els col·lectius de persones
nouvingudes.
Acabat aquest bloc informatiu, el regidor de zona dóna pas a la presentació del portal Lleida
Participa.
ELS AVANTATGES DEL PORTAL LLEIDA PARTICIPA
Josep Pons, 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
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informació de les activitats que generen les entitats de la ciutat, i pel qual sols es requereix
disposar de correu electrònic. Un de Mitjà, que possibilita als ciutadans vincular-se en
processos consultius, emetre opinions en els fòrums d’opinió o contestar enquestes i per a les
entitats, poder configurar una web pròpia de “memòria il·limitada” vinculada al portal, amb una
part pública i una part privada sols pels socis de l’entitat, amb la capacitat de generar butlletins
electrònics, generar notificacions, emmagatzemar fotos, actes i documents. I finalment, un
d’Avançat, destinat als administradors de les entitats, que possibilitarà la capacitat automàtica
d’editar i rebre “new letters” entre totes les entitats dels portal. Atenent, doncs, a tots els
avantatges exposats anteriorment, Josep Pons, ofereix, a qui hi estigui interessat, la
possibilitat d’inscriure-s’hi personalment, com a ciutadà, i a les entitats que vulguin disposar
d’una web, a fer-ho mitjançant una petició a la Regidoria de Participació Ciutadana.
Acabada la presentació del Portal, intervé Isabel Saez per a comentar que la seva entitat fa ús
de Lleida Participa i que n’està molt contenta, al respecte pregunta si en un futur la rapidesa de
processament del programa es mantindrà o quan tingui molts més usuaris es ralentirà com va
passar amb el portal lleida.org. Joan Gómez, afirma que no hi ha motiu per preocupar-se, que
el servidor del portal és prou potent com per continuar garantint la qualitat de servei actual i que
tothom que ho vulgui, persones i entitats, poden adherir-s’hi.
Jorge Lampurdanés, AMPA del CEIP Països Catalans diu que ells tenen una web a la xarxa i
pregunta si seria fàcil passar-la al portal. Josep Pons li explica que el bolcat automàtic de tota
la pàgina no és possible, que caldria tornar-la a construir. Tot i això, diu que el procediment no
seria massa complicat, atès que el sistema de construcció de pàgines a Lleida Participa és molt
senzill.
Una consellera que no s’identifica, diu, que ella va fer el curs per aprendre a construir la pàgina
web a Lleida participa, que s’ho va passar molt bé i que li va resultar fàcil aprendre com es feia.
En el mateix sentit, Teresa Prats, del grup sardanista de Balàfia, comenta que tenen una
pàgina web molt activa, que n’estan molt contents del seu funcionament i que el servei
d’assistència tècnica és molt planer.
S’inicia el darrer punt de l’ordre del dia, corresponent a la intervenció del regidor de zona per a
parlar sobre la gestió municipal respecte els temes del barri. Joan Gómez, parla de les
intervencions urbanístiques relacionades amb la prolongació del Pla de l’Estació; ho fa amb el
suport de material gràfic que explica de manera virtual en que consistiran i com quedaran les
intervencions previstes per sobre de les vies (circulació, enjardinament, mobiliari urbà,
enllumenat..). Joan Gómez, parla també sobre la construcció del poliesportiu Balàfia-Secà, i es
refereix a aquesta obra en el sentit d’explicar la importància dels serveis que oferirà i els seus
efectes dinamitzadors per la zona urbana. En un altre ordre de coses, el regidor explica les
fases del desenvolupament del Pla Parcial Urbanístic de Balàfia, de l’ampliació de l’escola
bressol, de les obres relacionades amb el sanejament del riu Noguerola (“una gran obra d’11
milions d’euros que millorarà la qualitat del riu Segre i de la canalització”), de la millora de les
comunicacions en autobús gràcies a la nova línia L18, de l’acabament de les noves aules del
CEIP Països Catalans i construcció d’una nova escola a l’Av. de Pinyana, així com de la
previsió, a no molt tardar, d’una remodelació a fons de l’antiga escola de Balàfia.
Jorge Lampurdanés, comenta que a la zona de l’entorn del CEIP Països Catalans hi ha
moltes rotondes que són perilloses per a les persones que es desplacen en bicicleta o per a les
que han de creuar els passos de vianants a peu, segons diu textualment “se la juguen”...
Demana que es contempli la possibilitat d’augmentar la seguretat vial, millorant la senyalització
en general i la semafòrica en particular. La tècnica de mobilitat, Raquel López, explica que
pacificar el trànsit de la ciutat no és fàcil, que d’una banda el problema rau en la poca costum
de la gent per circular-hi, i, de l’altra, en l’excessiva velocitat dels vehicles que hi circulen;
considera que no tot s’acaba en millorar la senyalització, pensa que la gent hi hauria de posar
també una mica més per la seva part.
Toni Baró, president de l’AVV, diu que des de la perspectiva de la seva entitat estan molt
satisfets amb les coses que han fet i les que s’estan fent, però que no obstant això encara hi ha
molt per fer. Sobre el desenvolupament del Pla de l’Estació, expressa la seva opinió sobre la
conveniència que aquest contempli aspectes com que la gent hi pugui anar a fer esport
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popular, a caminar... Està d’acord que es millori la senyalització semafòrica d’alguns punts
perillosos del barri. Respecte el pavelló Secà-Balàfia, diu que la seva associació valora amb
satisfacció que es faci i que els agradaria que portés el nom d’una esportista republicana
vinculada amb el barri; també proposa millorar els accessos al futur pavelló construint un nou
vial que hi faciliti l’arribada. Sobre les escoles i equipaments escolars considera que cal
continuar endavant, introduint millores com fins ara. En matèria de clavegueram proposa que
es planifiqui la millora dels sectors més antics del barri, a l’objecte d’evitar alguns problemes
que puntualment es produeixen i, finalment, diu que l’AVV continuarà insistint fins que no
s’eliminin totalment totes les barreres arquitectòniques que encara queden al barri, tant a la part
nova com a la vella.
Marcel Aboy, Club Ciclista Terraferma, pregunta si el Pla de l’estació i la nova via que anirà
des de Princep de Viana fins a Cappont incorporen el Carril Bici. Sobre el primer punt, Raquel
López, l’informa que en aquest cas no és necessària una senyalització específica per al carril
bici, ja que l’ordenança de circulació per la via pública permet explícitament la circulació en
bicicleta per rambles, parcs i jardins. Sobre aquesta qüestió opina que potser caldria informarne més a la gent. Quant a l’accessibilitat en bici pel nou pont sobre el Segre, el regidor Joan
Gómez li respon afirmativament i es mostra especialment satisfet per la qualitat i funcionalitat
del mateix, amb la qual cosa, diu, es posa de relleu la sensibilitat del govern municipal en
l’aspecte de la mobilitat sostenible.
Acabat el torn de preguntes, el president del Consell Territorial de Balàfia, Sr.Joan Gómez,
agraeix als assistents la seva presència i les seves aportacions i dóna per acabada la sessió
del plenari del Consell Territorial de Balàfia.

Lleida, 8 d’octubre de 2009

Cesc Mòdol
Coordinació dels Consells Territorials

11

CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 05 (Balàfia)
Sessió ordinària celebrada el dijous, 20 de maig de 2010 a les 20h. al Centre Cívic de Balàfia.

Assisteixen a la reunió:
Entitats:
AVV de Balàfia, Vocalia de la Dona AVV Balàfia, CEIP Països Catalans, AMPA Països
Catalans, Escola Bressol Balàfia, Biblioteca Centre Cívic Balàfia, Assoc. Kina Kreu,
Escola Balàfia, Escola Pinyana, AMPA Escola Pinyana, Grup Sardanista Balàfia,
Centre Cultural Lleidatà de Dansaires, Ilercorda, CAP Balàfia, Lliga Contra el Càncer,
Serveis Socials, Assoc. Togolesos, Jubilats Balàfia, Fule Senegalesos.
Persones:
Manolo López, Toni Baró, Francesc Caballero, Isabel Saez, M. Angeles Amador,
Lourdes Alins, Cristina Escuer, Inda Martínez, Teresa Prats, Maria Rosinach, Rosa
Villanova, Anna Mosseguí, Isabel Hornos, Olga Teixidor, Salut Huerta, Pilar Badia,
Carme Sáez, Hamady Balde, Komlan Dekou, Kokouvi Tete, Ismael Alfaro, Antoni
Elias, Ramon Ricart , Victor M. Pallarès, Carmina Estisoillos.
Per l’administració municipal:
El regidor de Participació Ciutadana i president del CTZ05, Sr. Joan Gómez i els
tècnics municipals de les regidoria de Participació Ciutadana Josep Pons i Francesc
Mòdol i d’urbanisme Elisenda Torrelles.
El regidor de Participació Ciutadana i president per delegació del CTZ05, Sr. Joan
Gómez, inicia la sessió agraint l’assistència a tothom i demana la conformitat a l’acta
del plenari anterior. S’aprova l’esmentada acta amb l’única correcció del Nom del
mossèn Nemesi Solà, que s’havia escrit malament.
A continuació, el regidor Joan Gómez dóna la paraula a la tècnica Elisenda Torrelles
perquè presenti varis projectes d’urbanització que afecten la zona de Balàfia.
Elisenda Torrelles, comença parlant de la remodelació de la plaça Roca i Lletjós, que
consistirà en mantenir-ne els usos tradicionals, però millorant-ne les condicions de
seguretat per als infants i millorant-ne l’estètica. Elisenda diu que ara aquesta plaça
només té sauló i no disposa de gaire mobiliari urbà. Amb la reforma es vol que la plaça
guanyi vistositat en base a combinar formes i colors; es vol dividir la plaça en tres
àrees: una per a més petits, una altra per a més grans i finalment una zona d’estar
amb bancs i mobiliari. Per a fer possible la creació d’aquests espais diferenciats, la
plaça incorporarà petits turonets situats a diferents alçades els uns dels altres, entre
aquests turonets hi hauran parterres sinuosos, enjardinats amb plantes de diferents
colors i tonalitats. Als accessos a la plaça, hi haurà una zona que combinarà paviment
amb llambordes. Sobre el finançament d’aquesta obra, Elisenda Torrelles informa que
anirà a càrrec del Fons d’inversió de l’Estat.
L’altre projecte urbanístic que té una afectació parcial per a la zona de Balàfia, és la
reforma del Passeig de Ronda, que s’ha hagut de repensar una vegada ha deixat de
ser carretera i ha estat traspassat a la ciutat. Elisenda Torrelles, explica que el que es
vol, és aconseguir “que sigui més carrer”, que millori en relació als usos de les
persones... A tal fi, es millorarà en el seu conjunt per a què aquesta avinguda sigui
més segura i confortable per als vianants, es milloraran les interseccions construint-hi
semi rotondes enjardinades que facilitaran girs i encreuaments, s’implementaran més
passos de vianants semaforitzats, noves parades de bus amb plataformes,
s’implantarà el carril bici i es rectificarà la zona de la mitjana per evitar que no hi salti la
gent. El projecte també contempla importants reformes en l’enllumentat, substituint
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l’actual per un altre que provoqui menys contaminació lumínica, així com també canvis
en el mobiliari urbà i en elements ornamentals i de jardineria.
L’obra s’adjudicarà a 3 empreses que treballaran simultàniament, cadascuna un tram.
Com a complement a les informacions generals aportades, la tècnica municipal explica
que el paviment incorporarà elements cromàtics, especialment en zones d’intersecció;
el paviment serà gris a les voreres, de color a les zones de cruïlla i amb una especial
atenció a les zones de pas de vianants que seran de color vermell.
Acabada la intervenció de la tècnica d’urbanisme, el regidor de zona cedeix la paraula
a les persones interessades en preguntar sobre els dos projectes exposats.
Francesc Caballero, A.VV. Balàfia. Demana aclariments sobre les característiques de
l’enjardinament de la plaça Roca Lletjós, concretament sobre l’efecte paisatgístic que
produiran els turonets que hi aniran.
Elisenda Torrelles diu que els turons tindran la funció de donar volum a la plaça i a la
vegada serviran protecció per evitar que els nens escapin a la calçada.
Isabel Saez, A.VV Balàfia. Al final del carrer Roca i Lletjós hi ha un camp i una sèquia
que el travessa, què es pensa fer per evitar que no sigui un perill per als petits?
Elisenda Torrelles li aclareix que aquell tros de terreny està catalogat com a zona
verda, però que fins que no es faci el pla parcial de la zona no s’hi podrà actuar
urbanísticament, ja que és una propietat privada. Afirma que, quan sigui possible, es
contemplarà la possibilitat d’implementar instal·lacions esportives en aquell lloc.
Toni Baró, A.VV. Balàfia. Es mostra d’acord amb la incorporació d’instal·lacions
esportives al projecte d’urbanització del carrer Roca i Lletjós.
Isabel Saez, A.VV Balàfia. Critica que a l’espai de la mateixa plaça que hom vol
reformar, hi ha gent que actualment està fent barbacoes; demana que hi hagi més
vigilància per eradicar aquests comportaments incívics. Sobre aquesta denúncia,
Elisenda Torrelles realitza una reflexió en el sentit de valorar com els canvis
urbanístics també influeixen en el comportament de la gent; considera que una vegada
dignificada la zona aquestes actuacions impròpies deixaran de fer-se.
Isabel Saez, s’interessa per saber si s’informarà en general de les modificacions de la
plaça i dels seus usos. El regidor Gómez, es mostra favorable a la possibilitat que es
convoqui una activitat informativa a la mateixa plaça, amb independència que en el
moment que es faci les obres de reforma ja hagin començat o no; suggereix a l’A.VV
que proposin una data.
Toni Baró, A.VV. Balàfia. Quant a l’afectació de les obres de reforma del Passeig de
Ronda sobre l’accessibilitat a Balàfia, demana seny i sensibilitat a l’hora de planificar
tots aquells aspectes relacionats amb la mobilitat, a fi i efecte que les entrades i
sortides del barri no quedin col·lapsades mentre durin les obres. Respon Elisenda
Torrelles en el sentit de descartar que hi hagi afectació, car les actuacions afectaran
bàsicament als marges i voreres i no tant la calçada de circulació de vehicles.
Manolo López, A.VV. Balàfia. Sobre la urbanització de Roca i Lletjós, es manifesta
content perquè després de molts anys s’hagi pogut concretar la reforma de la plaça.
Quant els terrenys del fons que són de propietat privada, considera que s’hauria de
demanar als propietaris la col·locació d’una tanca protectora que evités la possibilitat
d’algun accident infantil, com el que va haver-hi fa uns anys.
Elisenda Torrelles, respon que l’ajuntament no pot requerir tal actuació fins que es
realitzi el pla parcial i aquell solar passi a ser urbà. No obstant això, diu que miraran si
es pot solucionar el problema negociant amb el propietari.
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Salut Huerta, Escola Balàfia. Valora positivament que, a la plaça, hi hagi una zona
específicament juvenil, opina que és una necessitat. D’altra banda, la implementació
d’espais exteriors esportius per a la joventut, segurament ajudaria a donar solució a
problemes d’ocupació com el que té el seu centre escolar, al que entren joves que
salten les tanques exteriors per accedir a les pistes, segons opina ella “perquè no
tenen altres llocs millors on anar”.
Sobre les instal·lacions esportives al carrer, Elisenda Torrelles considera que tenen
pros i contres... Diu que no és fàcil trobar l’equilibri entre la seva utilitat social i el risc
que esdevinguin una molèstia per als veïns.
Pilar Badia, Lliga Contra el Càncer. Respecte a la reurbanització del Passeig de
Ronda: demana que s’exigeixi als propietaris de xalets, que facin el manteniment
correcte dels arbustos de separació de les seves finques, evitant les molèsties que
actualment ocasionen per ocupar l’espai dels vianants.
Acabades les preguntes i comentaris relacionats amb els projectes urbanístics
presentats en plenari, el regidor de zona, Joan Gómez, inicia la seva intervenció
realitza un repàs a altres actuacions municipals que s’estan realitzant a la zona 05.
Parla concretament del carrer Hospitalers de Sant Joan, el cobriment fins a la plaça
Europa, la realització de prop de 200 punts de rebaix de vorera per solucionar
l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda, l’ampliació i millora de l’entorn de
l’Escola Bressol, la construcció del pavelló nou i dels seu entorn paisatgístic que
quedarà connectat amb l’espai recentment remodelat de Països Catalans, de
l’entubament del Noguerola etc. En síntesi, una llarga relació d’actuacions que
continuen canviant la fesomia del barri i responen a antigues reivindicacions del barri.
Acabada la seva intervenció, Joan Gómez obre el torn de paraules:
Toni Baró, A.VV. Balàfia. Opina positivament sobre les actuacions que es proposen
des de l’ajuntament, no obstant això, vol demanar que s’actuï també en relació a
algunes peticions que recentment s’han fet arribar per carta a l’alcalde. En concret vol
posar l’accent en la importància que té per al barri l’avinguda de l’Alcalde Porqueres,
de la que parla en el sentit d’eix o “espinada vertebradora” del barri d’abans i del de
nova conformació. Baró demana que s’intervingui de manera integral en la millora de
la mobilitat i senyalització d’aquesta via, des de la pl. Europa, fins a Francesc Viadiu.
En resposta a les valoracions de Toni Baró, tot i admetent que encara hi ha molta feina
a fer, Joan Gómez fa un resum d’algunes de les moltes actuacions que s’han fet en
aquella zona en matèria d’eliminació de barreres arquitectòniques i de clavegueram.
Sobre aquesta darrera qüestió, es conscient que caldrà continuar fent contínues
millores a causa de la creixent pressió demogràfica de la zona i com a estratègia
anticipatòria davant de la possibilitat de problemes futurs.
Manolo López, Toni Baró, Isabel Saez i Francesc Caballero, A.VV. Balàfia.
coincideixen en la diagnosi d’una sèrie de problemes que afecten els baixos del Centre
Civic de Balàfia. Joan Gómez, els dóna resposta enumerant la llista de les
intervencions que hi ha previstes de fer pròximament al centre Cívic (a càrrec del Pla
ZP) i que han de resoldre els problemes plantejats.
Isabel Saez, A.VV. Balàfia. En matèria de selecció de les espècies arbòries que s’ha
d’instal·lar en carrers i parcs, demana es tingui en compte de posar-ne aquelles que no
embrutin el terra, com passa amb les moreres.
Anna Moseguí, Escola Pinyana. Comunica que el seu centre ha fet la petició a
l’ajuntament, perquè s’implementin bandes rugoses o que es senyalitzi l’entorn de

14

l’escola com zona 30, i que també han demanat que s’habiliti una tanca de contenció a
la sortida de la porta, en previsió “que no surti cap nen disparat” cap a la calçada.
En previsió de futur, proposa que l’accés a l’espai escolar es realitzi per una zona més
tranquil·la com és el carrer Valls d’Andorra.
Sobre la possibilitat d’incorporar una zona 30 al voltant de l’escola, la tècnica Elisenda
Torrelles, observa que serà difícil que prosperi, ja que la demanda es realitza per un
eix viari important, que té la funció fonamental d’absorbir molt tràfic.
Ramon Ricart, AMPA Països Catalans. Denuncia que s’haurien d’arreglar uns
esvorancs que hi ha prop de l’escola (entre l’Av. Torre Vicens i el Col·legi).
Elisenda Torrelles diu que està previst de fer-ho molt aviat.
Lourdes Alins, Escola Països Catalans. Constata que l’entorn del seu col·legi “ha
quedat maquíssim” i la vorera molt ampla; que els bancs que s’hi ha col·locat són de
molta utilitat... Però que hi ha papereres que es van trencar, que no s’han reposat, i
que es molt necessari fer-ho, ja que al tractar-se d’un lloc molt acollidor, la gent s’hi
assenta per a berenar. Planteja també si hi hauria alguna possibilitat de resoldre el
problema de les burilles que es llancen al terra, diu si no hi hauria manera de posar
alguna mena de paperera que tingui un dispositiu especial.
Elisenda Torrelles, comenta que les papereres especials que incorporen sistema de
recollida de burilles no solen ser una solució efectiva.
Maria Rosinach, Esbart Lleidatà. Denuncia que caldria més vigilància respecte alguns
comportaments incívics de la gent, en concret diu que la molesta especialment que la
gent no retiri els excrements dels gossos de terra. També fa la petició que s’arreglin
les rajoles que hi ha aixecades al carrer Terrassa no gaire lluny del Centre Cívic.
Un membre del plenari que no s’identifica, demana que se li respongui si està previst
el carril bici entre Països Catalans i el nou pavelló Balàfia / Secà.
Se li respon que potser d’entrada no, perquè l’accés serà provisional, però que quan el
carrer sigui definitiu, sí que el tindrà, perquè és així com ho marca el protocol sempre
que es fa una actuació urbanística nova.
Elisenda Torrelles i el regidor, Joan Gómez, descriuen com és previst que sigui el parc
rústic que hi haurà a l’entorn del nou pavelló poliesportiu
Manolo López, A.VV. Balàfia. Demana que s’augmenti la intensitat lumínica de la part
posterior del centre cívic, en previsió que no es faci un “mal ús d’aquell espai”.
Una membre del plenari que no s’identifica, demana la previsió d’un aparcament de
bicicletes a l’espai extern del pavelló nou.
Acabat el torn de preguntes, el president del Consell Territorial de Balàfia, Sr.Joan
Gómez, agraeix les explicacions de la tècnica municipal Elisenda Torrelles, felicita els
assistents per les seves aportacions i dóna per acabada la sessió del plenari del
Consell Territorial de Balàfia.
Lleida, 20 de maig de 2010.

Cesc Mòdol
Coordinació dels Consells Territorials
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CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 05 (Balàfia)
Sessió ordinària celebrada el 21 de febrer de 2011, a les 20h, al Centre Cívic de Balàfia.

Assisteixen a la reunió:
Entitats:
AVV de Balàfia, Vocalia de la Dona AVV Balàfia, CEIP Països Catalans, AMPA Països
Catalans, Escola Bressol Balàfia, Assoc. Kina Kreu, Escola Pinyana, AMPA Escola
Pinyana, Grup Sardanista Balàfia, Escola Oficial d’Idiomes, CAP Balàfia, Lliga Contra
el Càncer, Serveis Socials, Plataforma Nova Balàfia, Club Ciclista Terraferma, Jubilats
Balàfia, Plataforma Contra el Bloqueig de Cuba, i Edo Cultural (Ass. Nigerians).
Persones:
Manolo López, Toni Baró, Francesc Caballero, Isabel Saez, Lourdes Alins, Inda
Martínez, Teresa Prats, Rosa Villanova, Isabel Hornos, Pilar Badia, Lugard Omorogbe,
Efosa immoceui, Ismael Alfaro, Antoni Elias, Ramon Ricart, Mireia Moliné, Luis M.
Marco Estarreado, Marcel Aboy, Joan Ramon Zaballos, Tere Vilella, Salvador Asnà, i
Laia Peirau.
Per l’administració municipal:
El regidor de Participació Ciutadana i president del CTZ05, Joan Gómez i els tècnics
municipals de les regidoria de Participació Ciutadana Josep Pons i Francesc Mòdol.
El regidor de Participació Ciutadana i president del CTZ05, Joan Gómez, inicia la
sessió agraint l’assistència a tothom i demana la conformitat a l’acta del plenari
anterior; no hi cap objecció: s’aprova l’acta.
A continuació, el regidor Gómez fa un recordatori de les darreres actuacions que
l’ajuntament ha fet al barri i fa esment a diverses previsions de futur. Entre els temes
de què s’ha parlat, esmentar:
 obres de reforma del Centre Cívic quant a refrigeració, ventilació, evacuació
d’aigües pluvials, etcètera;
 la realització de la plaça Roca Lletjòs;
 actuacions diverses per tota la zona de damunt de la via; i
 millores d’accessibilitat per a persones amb diversitat funcional: s’han fet més
de 170 intervencions de rebaix de voreres.
Torn de paraules:
Antoni Elias, Llar de Jubilats. Es queixa que no hi ha cap rampa a l’accés de la llar, i
que es fan tolls a la calçada de davant del número 80 d’Alcalde Porqueres, raó per la
qual els vehicles mullen a les persones vianants.
Isabel Saez, AVV Balàfia. Expressa la seva satisfacció per la eliminació de barreres
arquitectòniques, però en reclama alguna que encara no s’ha fet. Quant a la reubicació
dels contenidors d’escombraries, es queixa que els nous emplaçaments no sempre
són pràctics per a la gent.
Toni Baró, AVV. Balàfia. Quant a la ubicació dels contenidors de deixalles, demana
que es tinguin en compte els suggeriments dels veïns.
Isabel Sáez, AVV Balàfia. Demana més agents cívics per a fer front al problema de
l’incivisme dels amos de gossos; es queixa que hi ha places molt brutes d’excrements.
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Tere Vilella, Plataforma Nova Balàfia. Referent al tema dels gossos, reclama que
s’apliquin correctament les ordenances municipals de civisme i convivència.
El regidor Gómez explica els motius tècnics pels quals s’ha fet una nova distribució
dels contenidors d’escombraries; sobre la seva ubicació definitiva, puntualitza que
dependrà de les al·legacions que puguin fer les persones afectades.
Sobre la problemàtica de les defecacions de gos, Gómez demana no responsabilitzar
solament la Guàrdia Urbana, en la mesura que bona part dels mals usos dels espais
públics té el seu origen en mancances d’arrel cultural/educativa, difícilment eradicables
sols amb mesures sancionadores.
Varies persones fan esment a altres variables de l’incivisme al barri, i manifesten la
seva preocupació pel soroll que fan –a la matinada- grups de gent als espais públics
del parc de sobre les vies.
Es parla que, a més de les sancions administratives a les persones infractores, cal que
els veïns es sentin corresponsables de mantenir nets els espais comunitaris.
Salvador Asnà, Plataforma Nova Balàfia: Es queixen de sorolls nocturns als edificis
de la “Ciutat del Lleida Bàsquet” a causa de:



un motor de gasoil, de grans dimensions; i
els extractors de les pistes esportives i els gimnasos.

Demanen que es faci una revisió tècniques d’aquelles instal·lacions.
Isabel Saez, AVV Balàfia. Demana que la placa del nou poliesportiu “Agnès Gregori”
es posi a l’exterior.
Toni Baró, AVV. Balàfia. Demana l’aclariment dels límits territorials entre Balàfia i
Pardinyes
Manolo López. AVV. Balàfia. Defensa que la línia divisòria entre els dos barris sigui
l’Av. Prat de la Riba.
Toni Baró, AVV. Balàfia. Reclama que l’ajuntament forci els particulars, propietaris de
la Plaça Balàfia, a una solució per a la millora d’aquell espai, que ara és insalubre.
Altrament, Baró fa una previsió del futur “mapa escolar” de Balàfia i diagnostica la
necessitat de generar prou places d’Institut, per tal que els nens del barri no hagin de
desplaçar-se a estudiar lluny de casa.
Acabat el torn de preguntes, el regidor de zona agraeix les aportacions de les
persones assistents i dóna per acabada la sessió del plenari del Consell de Balàfia.
Lleida, 21 de febrer de 2011.

Cesc Mòdol
Coordinació técnica dels Consells de Zona
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