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ACTE DE CONSTITUCIÓ DEL CONSELL TERRITORIAL DE CAPPONT 

 

CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 10 (Cappont) 

Plenari de constitució celebrat el dilluns, 7 de juliol de 2008 a les 20.15h  
al Centre Cívic de Cappont 
 
Assisteixen a la reunió per les entitats: 
 
Fibrolleida (Maite Montañes, Alexandra San Martin); Club Basquet Lleida (Fidel 
David Besora); Ass. Parkinson (Jordi Montcusí, Rosa Canosa); AMPA CEIP 
Cappont (Jacinto Banales); AMPA Frederic Godás (Magda Biosquez, Juan Luís 
Moya, Josep Castelló, Toni Jiménez); Unitat Pastoral de Cappont/Parròqui 
S.Familia (José A. Melgar); AVV ( Meritxell Feliu, Miquel Ribelles, Àngel de los 
Santos, Francesc Castells, Josep R. Muñoz, Ramon Salla, Marta Salla); 
A.Comerciants (Elia Jodar, Jaume de Francisco); Arts de Ponent (Miquel 
Monné, Carmen Arevalillo); C.Cultural Cappont (Josep Bosch); Àrea de la Dona 
(Josefina Bernal, Imma Carné, Mati Díaz); Servei de Biblioteca (Marta Salla); 
Servei de consergeria (Carlos Casado); Agrupament escolta Lo Manaix (David 
Perpinyà, Andratx Badia); Save the Children (Félix Sacristán). 
 
Assisteixen a la reunió per l’administració municipal:  
 
La regidora de Zona i presidenta del CTZ10, Sra. Dolors Arderiu, el regidor de 
Participació Ciutadana i vicepresident del CTZ10, Sr. Joan Gómez, i els tècnics 
municipals de la regidoria de Participació Josep Pons i Francesc Mòdol. 
 
Sota la presidència de la regidora de zona, Sra. Dolors Arderiu, i del regidor de 
Participació Ciutadana, Sr. Joan Gómez, s’inicia la sessió constitutiva del 
CTZ10 amb un únic punt de l’ordre del dia: la Constitució formal del Consell 
Territorial de la zona 10 (Cappont). 
 
S’inicia la sessió amb una benvinguda de la regidora Dolors Arderiu a  tots els 
assistents a l’acte; a continuació fa ús de la paraula al regidor de Participació 
Ciutadana, Sr. Joan Gómez, qui explica que en aplicació del Reglament de 
Participació Ciutadana aprovat l’any 2006, s’estan constituint tants Consells 
Territorials com zones de la ciutat que tenen regidor propi. 
 
Joan Gómez informa que la funció de bàsica del Consell Territorial, és la de 
donar suport a la figura del regidor de zona, creant un espai comú de diàleg 
amb totes les entitats de la zona i possibilitant un marc on realitzar debats 
participatius sobre temes que siguin d’interès general per les persones i entitats 
de cada zona. Joan Gómez explica també el reglament intern d’un Consell 
Territorial; quines són les regles de funcionament entre els seus membres 
(entitats o persones a nivell individual) i l’ajuntament; quins són els temes que 
hom pot debatre en el seu si,  la metodologia per arribar a consensos etc. 
Sobre les propostes sorgides del Plenari del Consell Territorial, el regidor 
matisa que les mateixes no poden ser vinculants per l’ajuntament, atès que el 
Consell solament té funcions consultives, no obstant això, manifesta el seu 
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convenciment del gran valor que l’ajuntament donarà a totes aquelles 
propostes sorgides com a fruït del consens de les entitats que l’integren. 
El règim de reunions previst serà de dos plenaris a l’any, podent-se ampliar 
aquest nombre de convocatòries si les circumstàncies així ho aconsellen. 
 
Cap de les persones presents al plenari es manifesta en desacord amb aquest 
punt, raó per la qual hom considera aprovat el reglament de règim intern del 
Consell Territorial de la zona 10 (Cappont). 
 
Durant el torn de paraules posterior a la constitució del Consell, el Sr. Jaume de 
Francisco, suggereix que es convidi a formar part del Consell a dues entitats 
lleidatanes de primer ordre que tenen la seva seu a Cappont. Fira de Lleida i 
Universitat de Lleida (Consell d’estudiants, professorat, direcció...). De 
Francisco argumenta la seva proposta en base a que això podria facilitar un 
major lligam cooperatiu entre les entitats proposades i la resta de les que ja 
formen part del Consell. 
Tot i valorar la proposta com a molt interessant, Dolors Arderiu i Joan Gómez 
consideren que serà difícil aconseguir que entitats que tenen com a camp 
d’actuació no sols la ciutat, sinó també el conjunt de les comarques lleidatanes, 
es comprometin amb un projecte tan local com el d’un Consell. Tot amb tot, 
potser se’ls podria demanar la seva participació en un dels plenaris del CTZ10, 
on poguessin exposar les seves estratègies generals d’actuació i on les entitats 
de la zona de Cappont tinguessin oportunitat d’opinar sobre nous tipus de 
vinculació entre Fira de Lleida, Universitat de Lleida i el territori que els és més 
pròxim. 
 
El  Sr.Josep Bosch, pregunta si les funcions de coordinació que farà el Consell, 
serà l’equivalent al d’un grup de coordinació d’entitats que ja va existir 
anteriorment al barri i que va deixar d’existir perquè l’AVV el va anul·lar.  
En resposta a la seva manifestació, se li comenta al Sr. Bosch que el Plenari 
del Consell, tot i que en part si que és útil a efectes de crear sinergies de 
cooperació entre entitats, té una funció diferent, més pròxima a la d’un fòrum de 
debat (que realitza reunions molt periòdicament) que no pas al d’un grup de 
coordinació encarregat de fer el seguiment del dia a dia del barri. 
 
Acabat el torn d’intervencions, la regidora de Zona i presidenta del Consell, 
Dolors Arderiu, presenta a Dolors Capdevila, la nova responsable de zona dels 
Serveis Personals de l’ajuntament a Cappont i recorda a tothom els horaris i 
mecanismes que hi ha establerts per accedir al servei de Regidoria de Zona. 
 
Tanca l’acte el regidor i vicepresident del Consell Territorial de la zona 10, Sr. 
Joan Gómez, qui agraeix als assistents la seva presència i les seves 
aportacions. 
 
Lleida, 7 de juliol de 2008 
 
 
 
 
Cesc Mòdol    
Coordinació dels Consells Territorials 
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CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 10 (Cappont) 

Plenari celebrat el dimarts, 27 d’octubre de 2009, al Centre Cívic de Cappont. 
 
 
Assisteixen a la reunió:  
 
ENTITATS: 
Fibrolleida, Club Basquet Lleida, Ass. Parkinson, Club Atlètic Segre, CEIP 
Camps Elisis, Unitat Pastoral de Cappont/Parròqui S.Familia, AVV Cappont, 
Ass.Comerciants, C.Cultural Cappont, Àrea de la Dona, Agrupament Escolta “lo 
Manaix”, Save the Children, Associació Passarel·la Moda Cappont, Serveis 
Socials. 
 
PERSONES: 
Rosa Vicente, Fidel David Besora, Jordi Montcusí, Josep Andreu de la Fuente, 
Vicent Morea, Jordi Porta, José A. Melgar, Francesc Castells, Ramon Salla, 
Elia Jodar, Juan A. Gómez, Angels Pons, M. Lluïsa Pallejà, Mati Díaz, Marta 
Salla, Carlos Casado, Laura Negre, Lluc Flotats, David Perpiñà, Sonia Garí, 
Jesica González, Veni Ros, Isabel Sala, Dolors Capdevila. 
 
PER L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL:  
La regidora de Zona i presidenta del CTZ10, Sra. Dolors Arderiu, el regidor de 
Participació Ciutadana i vicepresident del CTZ10, Sr. Joan Gómez, i els tècnics 
municipals de la regidoria de Participació, Josep Pons i Francesc Mòdol. 
 
Sota la presidència de la regidora de zona, Sra. Dolors Arderiu, i del regidor de 
Participació Ciutadana, Sr. Joan Gómez, s’inicia la sessió del Plenari del 
Consell Territorial de la Zona 10. La regidora Dolors Arderiu dóna la 
benvinguda a  tots els assistents a l’acte i expressa el desig que li agradaria 
que aquestes trobades fossin incentivadores de diàleg entre les diferents 
associacions i entitats del barri. A continuació, fa ús de la paraula el regidor de 
Participació Ciutadana, Joan Gómez, qui es manifesta en el mateix sentit i posa 
en valor les moltes possibilitats participatives del Consell. 
 
Acabada la presentació i obertura del plenari, la regidora Arderiu cedeix la 
paraula a la tècnica de mobilitat, Raquel López, per tal que exposi la informació 
relacionada amb l’elaboració d’un Pla de Mobilitat de la ciutat. 
 
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 
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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 indissolu-
blement 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 de setembre de 2009). 
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Es preveu tenir enllestida la diagnosi a finals de desembre del present any i el 
conjunt PMU a finals de juny de 2010. 
 
Després de l’exposició de l’informe sobre el Pla de Mobilitat, la regidora Arderiu 
dóna pas al portaveu de la comissió elaboradora de la Carta de la Ciutadania, 
Oriol Berenguer, per a què exposi el següent punt de l’ordre del dia. 
 
Oriol Berenguer, tècnic coordinador de la redacció de la Carta de la Ciutadania, 
explica quines persones hi han treballat, el procediment utilitzat i detalla els 
aspectes més interessants del Contingut del redactat provisional que es posa a 
consideració dels membres del Plenari d’aquest Consell. 
 
RESUM DE LA PRESENTACIÓ DE LA CARTA DE LA CIUTADANIA ALS 
CONSELLS TERRITORIALS 
La nostra societat actual es caracteritzada per ser cada cop més diversa i 
plural. La ciutat és  l’espai on es troba palès el concepte de proximitat, tot i que 
no s’escapa dels efectes de la globalització, incrementant el nombre d’habitants 
sobretot pels moviments migratoris. Així, la ciutat esdevé l’espai de totes les 
trobades i, per tant, de totes les possibilitats. 
Una de les apostes fonamentals de la ciutat és la convivència, el civisme i la 
cohesió social, principis entesos des d’una perspectiva on a cada dret que 
volem que ens sigui respectat, li correspon un deure que hem de complir, ja 
que aquest és el dret dels altres. 
Així, un dels objectiu de l’Ajuntament de Lleida és l’elaboració d’una Carta de la 
ciutadania que vetlli per la garantia dels drets i les responsabilitats dels 
ciutadans i ciutadanes de Lleida. 
La Carta de la Ciutadania de Lleida pretén elaborar un text d’abast ciutadà que 
permeti la materialització dels drets fonamentals d’aplicació en l’àmbit local, les 
responsabilitats dels ciutadans i ciutadanes, així com el compromís municipal 
de dur a terme polítiques locals de salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. 
La redacció ha comptat amb la participació de lleidatans i lleidatanes de 
diferents àmbits i disciplines. Formen part del grup de treball Manuel Lladonosa 
Vall-llebrera, Josep Varela Serra, Francesc Pla Falip, Manuel de Sárraga 
Gómez, Núria Camps Mirabet, Ramon Mesull Salat, Salvador Escudé Baró, 
Xavier Pelegrí Viaña, Marta Feixa Pàmpols, Pilar Nadal Naval –les dos últimes 
com a tècniques municipals- Carles Alsinet com a Gerent de l’àmbit de Servei a 
les Persones i Rosa Ball Papiol, Regidora de Drets Civils Cooperació i 
Immigració. La coordinadora del procés de redacció ha estat Carmina Pardo i 
l’advocat Oriol Berenguer ha realitzat el pre-redactat de la Carta. 
 
La Carta consta de Preàmbul, d’un apartat de Principis i Valors que la inspira, 
dels diferents Àmbits que ordena i un apartat dedicat als Mecanismes de 
Garantia. Cada Àmbit consta de drets, responsabilitats i compromisos. 
Àmbit de democràcia i participació: Conjunt de drets, responsabilitats i 
compromisos adreçats a una participació plena, plural, igualitària i inclusiva de 
la ciutadania en els afers que li afectin. 
Àmbit econòmic i social: L’educació, la salut, el treball i els serveis socials 
són drets econòmics i social bàsics. 
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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. 
 
A continuació, la regidora de zona demana a Josep Pons que procedeixi a 
explicar els avantatges i possibilitats del Portal web 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 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. 
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Fetes les exposicions de tots els continguts del segon punt de l’ordre del dia, i 
al no haver-hi cap pregunta per part dels assistents, Dolors Arderiu enceta el 
tercer punt: Intervenció informativa de la regidora de la zona de Cappont. 
 
La intervenció de la regidora s’ordena en dos àmbits diferenciats, d’una banda 
l’específicament comercial i de l’altra el general del barri. Argumenta 
l’oportunitat de parlar de la realitat comercial del barri en base a la importància 
econòmica d’aquest sector i als seus efectes de dinamització social i urbana. 
La regidora realitza una comparativa que situa el comerç de Cappont, respecte 
el conjunt de la ciutat, en una posició prou avantatjosa; diu que la polaritat que 
la ciutat exerceix sobre els territoris que hi ha al seu voltant, beneficien de 
manera particular Cappont, atès que és un barri amb molt bona accessibilitat 
des de l’exterior. 
Sobre l’estructura comercial existent a Lleida, diu que hi ha 6 grans àrees 
comercials, de les quals Cappont és una de les més capdavanteres en 
superfície i metres quadrats d’oferta, però que, no obstant això, cal que hom 
continuï treballant per tal de consolidar la idiosincràsia del barri i de fer la seva 
oferta cada vegada més atractiva. 
Sobre el conjunt de la ciutat, la regidora diu que Lleida té un 27,5% 
d’establiments de tipus quotidià alimentari, un 5’5 % de quotidià no alimentari, 
un 21,4% d’equipament de la llar, un 23% d’equipament per a la persona, un 
4,8% d’automoció i carburants, un 10,7% de lleure i cultura, un 3% de mix 
comercial, i un 4,1% d’altres activitats. 
Cappont, comparat amb l’àrea de Lleida, té en quotidià alimentació un 32 %, 
superior a la mitja de Lleida; en quotidià no alimentari un 9% (també per sobre), 
la qual cosa vol dir que és un barri amb molt comerç de proximitat; en 
equipament de la llar està “a la par” amb el de Lleida; en equipament de la 
persona, per sota, 17% (potser per la proximitat amb el centre); quan a 
automoció i carburants, un 11% (mes del doble de la ciutat); en lleure i cultura 
una mica mes baixos i en mix comercial també una mica per sota de Lleida. 
Els comerços del barri estan situats preferentment a l’Av. de les Garrigues, l’Av. 
d’Alacant, Doctora Castells i l’Av. de Valencia, però en els darrers anys s’han 
afegit zones com l’illa de l’oci, la nova zona de creixement al costat de l’Av. de 
Barcelona, la prolongació  del Camí de Picos, la connexió de Príncep de Viana, 
la plaça de Blas Infante. En termes de dinamització comercial, la regidora 
afirma que caldrà tenir molt present també els efectes derivats del nou mercat 
municipal de Cappont que es construirà pròximament.  
En matèria d’incentius al comerç, la regidora Arderiu va explicar les accions 
que s’estan fent per a dinamitzar l’associativisme comercial: projectes 
compartits amb diverses associacions de comerç de Lleida, la Fecom, la 
Generalitat i amb l’Ajuntament; contractació de personal que realitza tasques 
de dinamització comercial compartides per a diferents barris etc.  
Arderiu, afirma que des de la regidoria s’està treballant en tot això perquè hi ha 
el convenciment que el comerç de barri genera ocupació i activitat econòmica i 
impulsa la creació de serveis complementaris. 
 
Des d’una perspectiva general de barri, la regidora va exposar l’estat de 
realització d’nfraestructures tan importants com la plaça de Blas Infante, una de 
les places més grans i monumentals de Lleida, amb 7.825 m2, que tindrà tota 
la seva coberta enjardinada i que gaudirà d’unes condicions excepcionals que 
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la convertiran en un dels millors miradors de la ciutat antiga i de la Seu Vella; 
dels treballs d’enllumenat realitzats en diferents carrers del barri amb llums 
especials no contaminants; l’edifici del nou mercat municipal de Cappont, el 
qual es convertirà en un espai mixt, amb parades tradicionals, juntament amb la 
implementació d’un supermercat d’una cadena molt coneguda.  
Aquest equipament, a banda d’una funció comercial, possibilitarà una millora de 
l’entorn de la zona dels carrers St. Joan de Mata i de la Av. de València i 
incorporarà a la seva part superior un centre dia amb 32 places per a la gent 
gran, amb serveis de caràcter bàsic i altres opcionals com servei psicològic, 
podologia, bugaderia, transport adaptat, barberia...  
Abans d’acabar amb la seva intervenció, la regidora fa esment al gruix 
important d’activitats que les entitats generen al cap de l’any, el qual valora molt 
positivament tant en quantitat com en qualitat. Altrament, posa en valor la 
importància de les actuacions, projectes i atencions que els serveis socials de 
l’ajuntament presten des de la seva seu al Centre Cívic de Cappont i que tant 
ajuden a millorar el benestar de la gent del barri. La regidora posa com 
exemple de l’eficàcia dels serveis socials, el fet que entre gener i octubre de 
2009 s’havien atès més de 506 famílies, o que el projecte Gent de Platí ha 
suposat més de 350 visites domiciliàries (per part dels tècnics) a gent de més 
de 65 anys que viuen soles. 
 
Finalitzada la seva exposició, la regidora Arderiu dóna per obert el torn de 
paraules pautat en l’ordre del dia del plenari. 
 
Francesc Castells, AVV de Cappont, pregunta en quin punt es troba el 
projecte de l’institut d’ensenyament secundari. La regidora Arderiu li respon que 
pròximament el ple municipal aprovarà la requalificació del terreny i que acte 
seguit ja es passarà el projecte a la Generalitat. 
 
Vicenç Morea, club Atlètic Segre, fa referència al periple històric que ha dut el 
club per diferents zones del barri fins arribar als terrenys que pròximament 
seran requalificats. Respecte el seu club, parla de la important tasca que, més 
enllà de la faceta esportiva, realitza en matèria d’integració social, ja que 
l’entitat dóna formació a més de 400 nens, 57 dels quals són fills de famílies 
nouvingudes de 23 nacionalitats diferents. Morea, fa públic un especial 
reconeixement a la tasca d’un dels seus entrenadors de procedència africana, 
el qual facilita molt la labor a causa de l’eficàcia en el seu treball i la seva 
capacitat plurilingüística.  
Sobre un tros de terreny triangular annex a les instal·lacions del club, Morea 
pregunta, a la regidora, que en pensa fer l’ajuntament. La regidora Arderiu li 
contesta que en el seu dia va passar el projecte al regidor d’esports i que 
s’interessarà per esbrinar com està la qüestió; no obstant això, la regidora 
exposa l’oportunitat de fer arribar també el tema a la regidoria d’urbanisme. 
 
En un altre ordre de coses, el regidor de Participació, Joan Gómez, informa al 
plenari que la regidoria de Drets Civils ha editat un material divulgatiu relacionat 
amb la convivència i el civisme a les comunitats de veïns, concretament, 
explica el programa “la meva escala”, el qual s’està difonent en 6 idiomes i que 
ha de servir per la prevenció de problemes relacionats amb la convivència 
multicultural dels veïns de molts immobles.  
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J. Antonio Gómez, Ass. de Comerciants, proposa la implementació de zona 
blava a l’Av. de les Garrigues, atès que diversos comerciants li ho han demanat 
a raó de la dificultat que tenen els seus clients per poder aparcar. La regidora 
recull aquesta proposta i es compromet a fer-la arribar a l’instància 
corresponent. 
Un membre del plenari, que no s’identifica, critica les zones blaves perquè diu 
que són només un sistema de recaptació. 
 
David Besora, Club de Bàsquet Lleida, diu que caldria millorar l’enllumenat 
d’un punt entre el carrer Riu Ebre i Dra. Castells (al costat de la parada de Bus, 
on hi ha un mini parc) a l’objecte de dissuadir que algunes persones aprofitin la 
foscor per fumar substàncies prohibides. La regidora pren nota i informa que, 
sinó en aquella zona exacta, al carrer Riu Ebre s’han canviat recentment 10 
punts de llum. 
 
Marta Salla, bibliotecària de l’AVV, demana que s’incrementi la vigilància als 
carrers, en concret, diu que a l’entorn de la plaça St. Joan de Mata, a partir de 
les 22.00h, hi ha molta activitat relacionada amb la compra venda 
d’estupefaents, la qual cosa fa que la gent que hi transita no es senti segura, 
especialment si qui ho fa és una dona jove. Demana que es faci alguna cosa 
per a resoldre el problema. La regidora de zona respon que les intervencions 
dissuasives s‘estan fent, el que passa és que moltes vegades els veïns no en 
són prou conscients a causa que determinades tasques policials són 
realitzades per agents que van d’incògnit. Sobre aquest tema la regidora diu 
que hi ha coordinació Guàrdia Urbana i mossos d’Esquadra i que es treballa 
per millorar els resultats d’actuació. 
 
Un membre del plenari comenta que hi ha la percepció creixent d’inseguretat, i 
com a mostra afirma que al pavelló de Cappont han entrat varies vegades a 
robar. Sobre aquest aspecte, Joan Gómez, constata que, malauradament, 
estem en una etapa de crisi econòmica que duu com a conseqüència l’augment 
de la petita delinqüència i que la Paeria, conscient d’aquesta circumstància, va 
incrementar de manera substancial les partides del pressupost de 2009, 
destinades a la Guàrdia Urbana i a Serveis Socials. Sobre les denúncies, el 
regidor va considerar-les com a molt positives, en el sentit que contribueixen a 
localitzar els punts més sensibles del barri en els que cal actuar. 
 
José Antonio Melgar, veí dels pisos que hi ha darrera els “blocs de la Caixa”, 
manifesta que en aquella zona del barri es produeixen molts actes d’incivisme; 
detalla fets recents de trencadissa de llums públics i de rètols lluminosos 
comercials a les zones pròximes de parc i jardí on el jovent va a fer-hi “el 
botellón”, el robatori de mobiliari públic, la circulació de vehicles fent xericar les 
rodes per la rotonda de l’Av. de les Garrigues etc. Atribueix aquestes 
bretolades al fet que en aquell indret hi ha dos locals d’oci molt concorreguts, 
especialment els caps de setmana. Sobre la intervenció de la Guàrdia Urbana, 
afirma que no se’n surt, ja que en pic fan la volta, les persones que realitzen 
activitats incíviques hi tornen. 
La regidora agraeix les informacions facilitades, diu que li preocupa la situació i 
que mirarà quines actuacions poden fer-se, tot i que demana que els veïns 
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siguin conscients que solament amb mesures policials no podrà resoldre’s 
definitivament el problema, que caldrà continuar treballant pel foment de les 
conductes cíviques. 
 
Una senyora demana  més intervenció –i més extensa en horari- per part de la 
Guàrdia Urbana i dels Mossos d’Esquadra a les àrees d’oci esmentades a la 
intervenció que l’ha precedit. La regidora es compromet a passar la informació 
rebuda als responsables competents en aquesta matèria i a fer el retorn, als 
veïns, de les respostes rebudes i de les actuacions que es prevegin. 
 
Tanca l’acte la regidora i presidenta del Consell Territorial de la zona 10, Sra. 
Dolors Arderiu, qui agraeix als assistents la seva presència i les seves 
aportacions que s’han recollit per a cercar-hi solució. 
 
 
Lleida, 27 d’octubre de 2009 
 
 
 
 
 
Cesc Mòdol    
Coordinació dels Consells Territorials 
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CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 10 (Cappont) 

Plenari celebrat el dilluns, 31 de maig de 2010 a les 20.00h. al Centre Cívic de Cappont 
 

 
Assisteixen a la reunió:  
 
ENTITATS: 
Ass. Parkinson, Escola Cappont, Unitat Pastoral de Cappont, Parròquia S.Familia, 
A.VV Cappont, Ass. Comerciants, C.Cultural Cappont, Àrea de la Dona, 
Agrupament Escolta “lo Manaix”, Serveis Socials, Jubilats Cappont, Casa 
Andalucia, Club Bonsai. 
 
PERSONES: 
Jordi Montcusí, José A. Melgar, Francesc Castells, Ramon Salla, Juan A. Gómez, 
M. Lluïsa Pallejà, Mati Díaz, Regina Puertas, Laura Negre, Lluc Flotats, Dolors 
Capdevila, Josefina Bernal, Paquita Farré, Higinio Carmona, Vicente Estevez, Juli 
Oto, Santiago Mata, Ester Salillas, Miquel Ribelles. 
 
PER L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL:  
La regidora de Zona i presidenta del CTZ10, Sra. Dolors Arderiu, i els tècnics 
municipals, Jordi Baulenas, Josep Pons i Francesc Mòdol. 
 
Sota la presidència de la regidora de zona, Sra. Dolors Arderiu, s’inicia la sessió 
del Plenari del Consell Territorial de la Zona 10.  
Dolors Arderiu dóna la benvinguda a  tots els assistents a l’acte i expressa el desig 
que aquestes trobades resultin incentivadores de diàleg entre les diferents 
associacions i entitats del barri. Altrament, la regidora excusa l’assistència al 
plenari del regidor de Participació Ciutadana, Sr. Joan Gómez. 
 
Tal com preveu el segon punt de l’ordre del dia, la regidora demana a les 
conselleres i els consellers si tenen alguna esmena a fer sobre l’acta del plenari 
anterior; no se’n proposa cap, per tant, s’aprova per unanimitat. 
  
La regidora Arderiu, com està pautat al tercer punt de l’ordre del dia, inicia una 
intervenció en la que fa un repàs a l’actualitat de les realitzacions i previsions 
municipals al barri, així com d’altres aspectes socials d’interès general. 
 
Arderiu, fa esment a un projecte sociocultural que s’ha realitzat des de les escoles 
de Cappont, es tracta del projecte “Cappont, barri d’artistes”. Sobre el mateix, 
explica que ha estat una proposta pedagògica del professorat de les 4 escoles i 
que té com a finalitat educativa convertir els alumnes en “artistes per uns dies”. A 
partir d’aquesta proposta temàtica, el alumnes es coneixen, treballen i 
comparteixen -de manera distesa- amb altres nois i noies de les escoles del seu 
barri, valors com són aprendre a compartir coneixements, a interactuar, créixer 
com a ciutadans... Gràcies a unes activitats que anaven variant l’epicentre d’una 
escola a l’altra. 
La regidora qualifica l’experiència de “molt engrescadora”, ja que nens i grans van 
aprendre molt a partir de les experiències compartides d’aquesta proposta 
educativa de qualitat i innovadora, que diu molt a favor de la vàlua professional 
dels mestres de Cappont.. 
Aquesta experiència innovadora ha estat escollida per a ser presentada en el si de 
la Universitat d’estiu de la UdL. 
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En un altre àmbit d’actuació totalment diferent, la regidora de zona parla d’un dels 
que ha de ser un projecte emblemàtic durant els propers mesos: la reforma del 
edifici de l’antic mercat de Cappont i de la plaça annexa.  
 
Les característiques específiques de la reforma de l’edifici del mercat ja van ser 
detallades en un plenari anterior. Quant a la plaça de Cappont, la regidora 
presenta (amb el suport visual d’un Power Point) les característiques constructives 
i de disseny de la nova plaça, que, a grans trets, consistiran en un terra de 1.100 
m2 fet de lloses i llambordes de diferents colors que oferiran a l’espai un ambient 
integrador i càlid. 
El projecte de remodelació de la plaça comportarà també la renovació de 
l’enllumenat actual, que serà substituït per 26 nous punts de llum (adaptats a 
criteris de sostenibilitat  en matèria de consum i de contaminació lumínica), la 
col·locació de 16 bancs, 5 papereres, noves jardineres preparades per a les 
plantes arbustives i els arbres, que garantiran una notable presència de vegetació, 
un petit escenari que substituirà a la pèrgola actual, així com en una millora de les 
conduccions d’aigua potable i del sistema de drenatge i recollida de les aigües de 
la pluja. En conjunt, es pretén aconseguir que la plaça remodelada resulti 
acollidora i, a la vegada, plenament integrada amb l’edifici remodelat del mercat. 
 
En matèria de mobilitat i urbanisme, l’ajuntament ha realitzat millores a l’entorn del 
CEIP F. Godàs, tancant el pas de vehicles al carrer Salvador Espriu i fent un 
aparcament per a bicicletes (com havia demanat el col·legi) i implementant 158 
metres lineals de carril bici en el lloc esmentat i 221 més al carrer Riu Besòs. 
D’altra banda, està previst fer unes 146 actuacions que facin possible que el 100% 
de les voreres de Cappont siguin accessibles als vianants; s’actuarà també en 134 
guals i es repararan 3 voreres (Av. València, Av. Garrigues, Dra. Castells; és faran 
5 nous guals específics per al carril bici, passos elevats davant del CEIP de 
Cappont (C/ Dr. Trueta), CEIP dels Camps Elisis i plaça de Cappont); es 
contempla també la col·locació de 3 plataformes noves de Bus (Riu Ebre i Av. de 
les Garrigues) 
 
En l’àmbit de l’acció social, la regidora vol fer arribar a la cap de zona de Serveis 
Personals, Dolors Capdevila i a tot el seu equip, l’agraïment “per la tasca que -des 
del Centre Cívic de Cappont- estan fent per millorar el benestar de la gent del 
barri”. La regidora de zona posa en valor la quantitat i la qualitat de les 
intervencions realitzades durant el darrer termini anual,  les quals enumera amb 
detall: atencions, entrevistes, acolliment, acompanyament, reinserció, promoció 
social, tallers de formació, etc. 
 
A petició de Meritxell Guiu, la regidora va concretar els terminis previstos per a les 
obres de la plaça i de l’edifici del nou mercat. Els treballs d’enderrocament haurien 
de fer-se durant el mes de juny, per poder començar les obres, el juliol, i amb la 
previsió de poder-ho haver realitzat tot a principis de 2011. 
La valoració feta per la regidora sobre les característiques, usos i potencial 
dinamitzador del nou edifici del mercat, és decididament positiva, al considerar que 
serà un espai modern, propi del s.XXI, i que aportarà una oferta molt atractiva al 
combinar el format del mercat clàssic –visible des d’unes grans vidrieres exteriors i 
que comunicarà internament des de la plaça Blas infante fins a la plaça de 
Cappont- amb una àrea de supermercat complementària a la que s’accedirà des 
de la zona de mercat tradicional. 
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A banda dels efectes estrictament comercials de l’obra, la regidora posa de relleu 
que el nou edifici contribuirà a una millora paisatgística i integradora  de tot l’entorn 
urbà des del carrer St. Joan de Mata fins a la plaça de Blas Infante i els seu entorn, 
ja que tota aquesta àmplia zona serà intervinguda com un tot, millorant-ne motius 
de jardineria, incorporant-hi nou mobiliari urbà, redefinint els usos dels espais, 
millorant les condicions de mobilitat de persones i vehicles, etc. Però, tal com 
palesa Dolors Arderiu, el usos de l’edifici del mercat no es restringiran a finalitats 
comercials, “l’edifici del mercat aportarà un valor afegit al barri”, ja que el seu nivell 
superior acollirà un equipament per a la gent gran: un centre de dia. La regidora 
informa que seran unes instal·lacions modèliques, confortables, amb una capacitat 
per a unes 35 persones i que oferiran unes privilegiades vistes cap al riu i cap a la 
Seu Vella. 
 
La regidora Arderiu, parlar en línies generals de la gran transformació que està 
vivint darrerament el barri i esmenta la importància d’institucions com la Fira de 
Lleida o la Universitat com a motors de canvi, juntament amb la construcció de 
noves infraestructures de comunicació com el pont de Príncep de Viana, la 
transformació de l’Av. de Barcelona -antiga NII- en la qual van implementant-se 
nous espais per a l’habitatge i per a l’activitat comercial, com els 2.400 m2 que 
Decathlon està construint en aquests moments i que suposarà un exemple de com 
una marca comercial pot contribuir a crear polaritats que accelerin el creixement 
d’una zona urbana. 
 
Acabada la intervenció informativa, corresponent al tercer punt de l’ordre del dia, la 
regidora passa la paraula al plenari perquè plantegi aquelles qüestions que 
consideri d’interès. 
  
Higini Camarasa, Cultural Cappont.  
Pregunta si el carrer Riu Cinca passarà a ser de vianants. La regidora Arderiu li 
respon que s’està estudiant aquesta possibilitat, però que no és decidirà res fins a 
veure com poden resoldre’s alguns inconvenients que plantejaria aquesta decisió. 
 
Regina Puertas, presidenta dels Jubilats de Cappont. 
Dóna les gràcies per les coses que s’estan fent per la gent gran i especialment per 
l’anunciat futur Centre de dia. 
 
Francesc Castells, A.VV de Cappont. Celebra l’anunci de la realització del centre 
de dia per a la gent gran, el qual afirma que responia a una antiga reivindicació del 
barri. Fet el comentari anterior, Castells planteja un greuge relacionat amb el 
cobrament pendent de la subvenció de la Festa Major de 2009 (4.400 euros), a raó 
del qual afirma que la seva associació s’ha vist en la necessitat d’aplaçar la Festa 
Major d’enguany. Quant a la subvenció que els va ser atorgada per a 2009, 
Castells lamenta que ja era inferior a la de l’any anterior, a causa que no els va ser 
possible justificar amb factura totes les despeses pressupostades prèviament.  
Sense abandonar el tema de les subvencions, Francesc Castells va demanar 
explicacions de la causa per la qual l’any 2008 la seva A.VV va signar un conveni 
amb l’ajuntament per 10.295 euros, idèntica quantitat que consta publicada al 
BOC, mentre que a la comptabilitat de l’ajuntament, segons Castells afirma, la 
quantitat que consta és 16.700 euros; hi ha, doncs, una diferència de 6.400 que no 
entén i que, en qualsevol cas, la seva associació no ha cobrat. 
 



 14 

La regidora Arderiu, contesta a Castells que la reducció de la subvenció –com ell ja 
ha admès- ha set una conseqüència de no poder justificar determinades despeses 
amb les corresponents factures. Afirma que com a regidora de barri no disposa de 
les dades que sol·licita, però s’ofereix  per acompanyar-lo a parlar amb el regidor 
de Participació Ciutadana que és la instància competent en matèria de 
subvencions a les entitats veïnals. No obstant això, Arderiu indica que, segons les 
seves informacions, li consta que la quantitat pendent que reclama ja li ha estat 
transferida. La regidora Arderiu, en base a la seva experiència a la regidoria de 
Comerç, Mercats i Consum, explica abastament la dinàmica normal entre que es 
demana una subvenció, que es concedeix i que hom liquida finalment. 
 
Castells, reitera la seva petició perquè se li aclareixi la diferència  de 6.400 euros 
apuntada anteriorment. A més, també sol·licita un aclariment sobre unes 
subvencions de 2008, que, segons li consta, s’han atorgat a CCOO (38.000 euros) 
i a UGT (47.000 euros), quantitats que diu no han estat publicades a diari oficial 
com mana la llei. 
 
La regidora de zona demana que consti en acta aquesta sol·licitud d’informació del 
Sr. Castells, amb la finalitat de poder realitzar les consultes adients a cadascuna 
de les regidories que correspongui. Arderiu, insisteix en el fet que ella solament pot 
aportar informació directa dels temes que estan sota la seva competència i 
responsabilitat.  
 
Quant a la mecànica de la concessió de subvencions apuntada anteriorment per la 
regidora de zona, Castells posa en entredit que les subvencions de la regidoria de 
Mercats i Consum és publiquin a diari oficial. El tècnic de Mercats i Consum, Jordi 
Baulenas, el rectifica assegurant que s’acompleixen els requisits legals en aquesta 
matèria, que les subvencions es publiquen al Butlletí Oficial de l’Ajuntament i que si 
hi ha algun dubte sobre la legalitat dels procediments, pot personar-se a l’ Institut 
de Mercats i Consum on serà informat degudament. 
 
Una dona (no s’identifica),  exposa la insuficiència de places d’escola bressol al 
barri, segons afirma, solament en hi ha dues: 1 pública i 1 privada. Demana es 
tingui en compte aquesta necessitat i que es compleixi el compromís polític 
existent de fer-ne una altra de nova. 
La regidora de zona, Dolors Arderiu, demana que consti en acta aquesta consulta 
per tal de poder facilitar la informació tan aviat quan sigui possible. 
 
Miquel Ribelles, A.VV.  Pregunta que se’n sap del projecte de nou institut i 
reivindica la implementació de servei d’autobús entre Cappont i els instituts del 
Camp Escolar, que són els que actualment donen servei al barri. 
El Sr. Ribelles, planteja també que l’obertura del nou pont de Príncep de Viana ha 
dut com a conseqüència un fort increment de trànsit a la zona del Camí de Picos, 
la qual cosa ha generat problemes de seguretat per a les persones, ja que els 
vehicles circulen molt de pressa per aquell lloc, sense respectar la senyalització. 
Demana es preguin mesures per garantir la seguretat als passos de vianants i que 
es millori l’enllumenat a l’espai del camí de Picos pròxim a la rotonda. 
 
Dolors Arderiu, respon conjuntament la bateria de preguntes i comentaris 
plantejats pel sr. Riberes. 
Sobre la construcció del nou institut a la zona annexa del Col·legi Frederic Godàs, 
diu que el tema està en procés i que es farà tal com ja estava previst. 
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Sobre el servei de bus als instituts del Camp Escolar, diu que li consta que ja s’ha 
formulat aquesta petició, però que en farà el seguiment. 
Sobre els canvis de mobilitat derivats per la posada en servei del pont de Príncep 
de Viana, la regidora comenta que és normal que calgui un cert temps per fer 
correccions derivats dels nous usos d’aquells carrers i que no té cap dubte que 
s’aniran corregint les disfuncions que han aparegut darrerament. 
 
Mati Díaz, Ass. dones de Cappont. 
S’interessa per saber quina marca comercial obtindrà la concessió del supermercat 
de Cappont. La regidora li respon que serà Mercadona.  
 
Francesc Castells, A.VV de Cappont. En relació a un aspecte apuntat per la 
regidora en el seu informe, pregunta que vol dir amb l’expressió “actuarem en 134 
guals”. També pregunta, referent als guals per a vehicles, si tots els que el tenen 
paguen 
La regidora li contesta que es refereix a que hi haurà 134 rebaixos fets a les 
voravies o guals, per facilitar la mobilitat de persones minusvàlides. 
Quant als guals per a vehicles, la regidora contesta que al seu entendre, sí que 
paguen tots, però que consultarà per conèixer si hi ha algun cas en que no sigui 
així, per qualsevol circumstància. 
 
Un home (no s’identifica) corrobora, en base a la seva experiència personal, que 
quan el propietari d’un gual demana de retirar un cotxe mal aparcat, la Guàrdia 
Urbana verifica si està al corrent de pagament.  
Una senyora (no s’identifica) afirma: “no sempre”. 
Arran d’aquestes dues opinions contraposades es produeix una certa controvèrsia 
respecte al grau de coordinació que hi ha entre la Guàrdia Urbana i la grua, en el 
moment d’actuar quan es produeix una denúncia per ocupació d’un gual. 
La regidora de zona opina que intervenen molts factors que condicionen el temps 
de prestació d’un d’aquests serveis, no obstant això, demana que consti en acta 
aquesta preocupació i que es facin les consultes pertinents per aclarir els dubtes 
que s’han plantejat. 
 
Francesc Castells, AVV de Cappont. Demana si es poden col·locar més bancs al 
parc de la zona propera a la rotonda de l’Av .de les Garrigues. 
Un membre del plenari intervé per constatar que fer el que demana el Sr. Castells, 
podria incentivar encara més “els botellons” que es fan en aquell lloc. 
 
Varies persones es queixen d’actes de vandalisme respecte el mobiliari urbà 
d’aquell lloc del barri, i també que hi ha algun grupet de magrebís que ocupen 
determinats espais públics del barri i que tendeixen a monopolitzar-ne l’ús (posen 
com exemple els bancs, la pista poliesportiva...) 
 
La regidora de zona admet que aquella zona és especialment sensible, raó per la 
qual s’hi està fent un seguiment continuat en matèria de vigilància. Altrament, en 
qüestió de convivència, suggereix que -tot i que no és fàcil- cal actuar 
educadament, però de manera activa, per no permetre que ningú s’apropiï d’allò 
que és de tothom. La passivitat, la renuncia a fer prevaler els drets propis, facilita 
certs comportaments abusius per part d’alguns grupets d’immigrants als que cal 
anar educant en els valors de la urbanitat i civisme propis d’aquí. 
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Una dona (no s’identifica) es manifesta molt favorable a la implementació de carrils 
bici, planteja però, un problema de compatibilitat entre el pas de vianants, de 
persones amb mobilitat reduïda i de bicicletes a la vorera del Col·legi dels Camps 
Elisis (vora el semàfor de l’Av. de les Garrigues), en un punt en el que l’existència 
d’uns grans arbres ocasiona un embut que provoca que tothom acabi transitant per 
damunt del carril bici, molestant-se els uns amb els altres. Planteja si no seria 
possible reformar la vorera per resoldre aquest punt de congestió.  
Aquesta mateixa senyora, pregunta pels usos futurs de l’antiga piscina coberta 
municipal i reivindica el col·legi dels Camps Elisis, del quan pensa que està molt 
oblidat en manteniment de la façana i de les seves infraestructures i serveis i fa 
una crida perquè els veïns també el sentin com a propi... “els nostres  fills també hi 
poden anar”.  
 
Francesc Castells, adverteix sobre la possibilitat de treure algun arbre si això 
facilita la reforma de l’espai i facilita la mobilitat. Arran d’aquesta opinió, es genera 
una certa controvèrsia en la que intervenen vàries persones sobre la conveniència 
o no de respectar aquells arbres, en base al seu valor patrimonial.  
 
La regidora de zona, exposa que està prevista la reforma de la vorera del costat 
del col·legi Camps Elisis, per tal de poder resoldre les molèsties mútues que 
s’ocasionen ciclistes i vianants, però que encara no disposa de l’informe tècnic 
definitiu. Arderiu, també detalla que aquell és un dels punts previstos per 
incorporar-hi un dels passos elevats anunciats abans. 
Sobre el col·legi, la regidora exposa que la Generalitat ha previst fer-hi reformes 
aviat, però adverteix que les actuacions en aquell centre estan condicionades pel 
fet que es tracta d’un edifici catalogat. 
Respecte la piscina, comenta que ben bé no es sap que passarà, amb tot, està clar 
que recuperar la piscina plantejaria molts problemes. De moment aquell edifici està 
sent utilitzat per activitats del Centre Excursionista. 
 
Un senyor (no s’identifica), pregunta si hi ha alguna previsió de rehabilitar el 
pavelló “Antorcha” dels Camps Elisis. Un membre del plenari li respon que li consta 
que ja hi ha un pressupost per a tal fi. 
 
 
Tanca l’acte la regidora i presidenta del Consell Territorial de la zona 10, Sra. 
Dolors Arderiu, qui agraeix als assistents la seva presència i dedicació. 
 
 
Lleida, 31 de maig de 2010 

 
 
 
 
 
Cesc Mòdol    
Coordinació dels Consells Territorials  
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CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 10 (Cappont) 

Plenari celebrat el dilluns, 10 de gener de 2011 a les 20.00h. al Centre Cívic de Cappont 
 

Assisteixen a la reunió:  
 
ENTITATS: 
Unitat Pastoral de Cappont, A.VV Cappont, C.Cultural Cappont, Àrea de la Dona, 
Agrupament Escolta “lo Manaix”, Serveis Socials, Jubilats Cappont, Casa 
Andalucia, Club Atlètic Segre, Centre de Formació d’Adults Segrià, Bressol 
Cappont, Ass. Nigeriana Home Boys . 
 
PERSONES: 
José A. Melgar, M. Lluïsa Pallejà, Mati Díaz, Regina Puertas, Laura Negre, Lluc 
Flotats, Dolors Capdevila, Miquel Ribelles, Jordi Camins, Júlia Acidre, José Andrés 
de la Fuente, Vicent Morea, Higini Camarasa, Albert Dago, Àngels Rosell, Imma 
Carné, Meritxell Feliu, David Perpinyà, Amparo Expósito, Àngels Pons, Appostle 
Dicson, A. Ogbomo, E. Mocent . 
 
PER L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL:  
La regidora de Zona i presidenta del CTZ10, Dolors Arderiu, els tècnics municipals, 
Jordi Baulenas, Josep Pons i Francesc Mòdol, i els representants de la Guàrdia 
Urbana Joan Carles Moreno, Miguel Tallajo. 
 
Sota la presidència de la regidora de zona, Dolors Arderiu, s’inicia la sessió del 
Plenari del Consell Territorial de la Zona 10.  
Dolors Arderiu dóna la benvinguda a  tots els assistents a l’acte i els anima perquè 
facin possible que la sessió resulti altament dinàmica. 
 
Tal com preveu el segon punt de l’ordre del dia, la regidora demana a les 
conselleres i consellers si tenen alguna esmena a fer sobre l’acta del plenari 
anterior. Sobre aquest punt el Sr. Miquel Ribelles demana que és rectifiqui el seu 
cognom -a l’acta anterior- ja que no es va transcriure correctament; també fa 
constar que quan parlava d’un mal enllumenat, no es referia a la rotonda 
pròpiament, sinó a la continuació de la mateixa pel camí de Picos. 
Fetes aquestes precisions, s’aprova l’acta per unanimitat. 
 
L’informe de gestió de la regidora Dolors Arderiu fa referència als projectes que 
s’han dut a terme a la zona 10: 
 
-remodelació total de la plaça de Cappont i el seu entorn; detalls de les 
intervencions urbanístiques i de les implicacions socioculturals i paisatgístiques 
d’aquesta actuació. 
-les característiques de la reforma del mercat municipal i del nou centre de dia per 
a la gent gran ubicat a la part superior de l’edifici. 
-la significació i efectes per a Cappont de la realització del pont de  Príncep de 
Viana i de la passarel·la dels Maristes. 
-Millores realitzades a l’entrada de Lleida entre la zona de l’hotel Condes i la 
rotonda. 
-l’impuls comercial derivat de la implantació d’empreses com  Decathlon. 
-treballs d’accessibilitat que s’han fet al barri: plataformes per al bus; pas elevat 
davant del col·legi de Cappont; rebaixos per al carril bici; rebaixos i ampliacions de 
vorera a diferents llocs del barri.  
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-procés de creació d’un nou centre de Salut mental i de la Clínica de l’Aliança a la 
zona d’eixample pròxima a l’avinguda de Barcelona. 
 
La regidora de zona fa un esment especial a les activitats que realitzen els Serveis 
Socials, i que, segons ella, resulten de gran importància pel benestar de la gent del 
barri. Quantifica els serveis oferts durant el darrer període: tallers de promoció per 
a gent en risc social; projectes de reallotjament (de persones que estaven en 
assentaments); acompanyament i reforç escolar d’infants, etc. 
Finalitza la seva intervenció, agraint les aportacions de totes les Associacions del 
barri per les moltes activitats que realitzen i per la contribució que això significa 
cara a la vitalitat de la zona. 
 
Acte seguit, la regidora de zona presenta al representant de la Guàrdia Urbana, 
Joan Carles Moreno, i li demana que faci un informe sobre les dinàmiques de 
treball d’aquest cos policial al barri. Moreno, aporta dades sobre l’actuació de la 
policia local i realitza una comparativa entre els anys 2009 i 2010 en matèria de 
prevenció, civisme i resolució de conflictes. Segons Moreno, el barri pot 
considerar-se com un dels més tranquils, ja que només s’hi comptabilitza el 7% de 
les incidències totals de la ciutat; d’altra banda, afirma que la major part de les 
peticions que se’ls demana són de caràcter preventiu i molt concretament tenen a 
veure amb el civisme. 
Moreno, concreta que a Cappont no hi ha gaires robatoris i furts, i que darrerament 
han disminuït les detencions;  diu que això ha estat conseqüència d’una major 
presència al barri, i de l’augment de les tasques de prevenció. 
Joan Carlos Moreno, presenta el seu company, Miguel Tallajo, que és un dels 
agents de la Guàrdia Urbana que realitza tasques de proximitat a Cappont. 
Moreno, acaba la seva intervenció afirmant la seva percepció que la gent a 
Cappont confia amb la seva policia 
 
La regidora Arderiu, agraeix la informació facilitada pels agents de la Guàrdia 
Urbana i afegeix la important funció d’aquest cos com a col·laborador en matèria 
de seguretat amb les intervencions de suport als Mossos d’Esquadra. 
 
Sobre les intervencions policials conjuntes, una assistent al plenari –que no 
s’identifica- manifesta la seva satisfacció per una actuació preventiva de gran abast 
en la que varen intervenir més d’un centenar d’agents per realitzar un control a la 
zona de la discoteca Chics. Aquesta veïna argumenta que considera 
imprescindible que hi hagi un control continuat i dissuasori sobre les activitats 
incíviques que es realitzen en aquella zona, ja que les mateixes suposen una gran 
molèstia per a les persones que viuen en les proximitats d’aquella àrea d’oci. 
 
Meritxell Feliu, AVV de Cappont. Pregunta si la policia ha detectat algun incident 
en una casa desocupada que hi ha al carrer del Bruc. Els representants policials 
responen que no. 
 
Higini Camarasa, Cultural de Cappont. Denuncia que les voreres del carrer del 
Bruc es troben en molt mal estat i que suposen un perill per als vianants. Diu que 
el constructor que va fer unes obres en un edifici no va fer les reparacions que 
calia quan va acabar el seu treball. 
 
Josep Torres, Cultural de Cappont. Demana que s’implementin espais on les 
entitats sense ànim de lucre puguin penjar cartells informatius de les seves 
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activitats, i, cas que no sigui possible, que continuï el grau de tolerància actual per 
part de la Guàrdia Urbana, en matèria de sancions per infringir les ordenances 
municipals que regulen la col·locació de publicitat en espais públics. 
 
Meritxell Feliu, AVV de Cappont. S’interessa per saber si hi ha un projecte 
d’alineació del carrer del Bruc; opina que aquesta intervenció urbanística 
solucionaria el problema actual de voreres estretes. 
Es queixa que als carrers Dra. Castells, Av. de València i adjacents, hi ha molt 
perill per la seguretat de les persones, a causa que els vehicles hi circulen massa 
de pressa i no es respecten els passos de zebra. 
Proposa implementar algun pas elevat nou a la zona de major perill (per exemple 
en el tram entre l’Av. de les Garrigues i el Mercat). 
Pregunta pels protocols de control i manteniment d’alguns solars privats, en els 
quals hi entra gent conflictiva, per fer-ne ús; posa com exemple el solar de davant 
de l’església. Demana explicacions sobre quines són les responsabilitats de 
manteniment per part dels seus propietaris.  
 
Miquel Ribelles, AVV de Cappont. Fa referència a les mancances de la zona entre 
la rotonda de l’avinguda d’Alacant i el camí de Picos; manifesta que és un espai en 
el qual es dóna la circumstància que la circulació és molt ràpida i que hi passa 
molta gent, factors aquests que es veuen agreujats per causes associades com: 
que l’enllumenat no és bo, que el pas de vianants es troba en una zona de poca 
visibilitat i que la senyalització vertical és escassa. 
 
Vicent Morea, C.A. Segre. Manifesta l’agraïment per la col·laboració de la Guàrdia 
Urbana en les activitats que el seu club organitza. També mostra l’agraïment a 
l’Ajuntament per l’acció de netejar la parcel·la que hi ha darrera dels marcadors i 
per haver solucionat un problema d’enllumenat que molestava a un grup de veïns. 
 
Imma Carné, AVV de Cappont.  
Diu que hi ha algunes petites obres -a diferents carrers del barri- que fa mesos que 
es van començar i encara estant pendents d’acabar; pregunta per què tarden tant 
en finalitzar-se. 
Demana que a l’hora d’implementar el nom del barri, en els diversos espais 
públics, es tingui en compte d’utilitzar sempre la forma correcta, és a dir, Cappont 
junt i no separat (Cap Pont). 
 
Jordi Camins, Casa de Andalucia. Comenta que són  nous al barri i que de 
moment no tenen queixes. 
Informen a les entitats que pròximament celebraran les Jornades Culturals i que hi 
seran convidats; altrament, posen a disposició de qui ho necessiti les seves 
instal·lacions. Camins es pronuncia en el sentit que volen integrar-se plenament al 
barri. 
 
Miquel Ribelles, AVV de Cappont. Demana si s’ha fet algun estudi sobre les 
necessitats d’enllumenat del barri; es queixa que en molts llocs és insuficient. 
 
Higini Camarasa, Cultural de Cappont. Pregunta per què el manteniment de les 
llums no es fa a la nit, enlloc de fer-ho de dia; opina que això significaria un estalvi 
energètic. També interroga sobre les causes per les quals el recinte de l’hípica –on 
hi havia el campament gitano-  està enllumenat tota la nit. 
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El regidor de Participació Ciutadana, addueix com a causa per fer-ho d’aquesta 
manera, a raons estratègiques internes de l’empresa que exerceix aquesta tasca 
de manteniment: disponibilitat de personal que fa torns de nit, cost de les hores 
extra, etc. Quant al manteniment de l’enllumenat del recinte de l’hípica, Joan 
Gómez raona que és així per raons preventives, la llum és un factor de dissuasió 
que evita que en aquell espai s’hi realitzin “determinades activitats nocturnes”. 
 
Es produeix una tertúlia no-formal sobre la importància d’estalviar energia i sobre 
la percepció de major seguretat que dóna passar per un lloc ben enllumenat.  
 
Una membre del plenari que no s’identifica, demana que se li confirmi si la plaga 
“de mosquitets” que va haver-hi l’estiu anterior és va solucionar per si sola –amb 
l’arribada de l’hivern- o si va ser per una intervenció municipal. 
D’altra banda es queixa que al passeig central de l’Av. Dra. Castells hi aparquen 
moltes motos i considera que s’haurien d’adoptar mesures per evitar-ho. 
 
El regidor, Joan Gómez, explica que l’actuació que va fer-se per eliminar els 
mosquits va consistir en un tractament ecològic, que si bé no és tan contundent a 
curt termini, el resultat final és altament eficient. 
Joan Gómez, explica, que en aquesta sessió se’ls ha fet lliurament de la memòria 
de totes les reunions i persones que han participat en el Consell Territorial durant 
la legislatura 2007-2011. 
Per acabar, Joan Gómez, diu que li hagués agradat donar resposta a F.Castells 
sobre els interrogants que va plantejar en el seu moment (sobre el tema de les 
subvencions), però davant la seva no-assistència a la reunió considera que no és 
necessari fer-ho. 
 
Tanca l’acte, la regidora i presidenta del Consell Territorial de la zona 10, Dolors 
Arderiu, qui agraeix als assistents la seva presència i dedicació; dóna les gràcies 
als agents de la Guàrdia Urbana que han participat en la reunió, i manifesta el seu 
compromís de gestionar els temes que se li han plantejat. 
 
 
Lleida, 10 de gener 2011 

 
 
 
 
 
Cesc Mòdol    
Coordinació dels Consells Territorials        


