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ACTE DE CONSTITUCIÓ DEL CONSELL TERRITORIAL DELS MAGRANERS 

 

CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 12 (MAGRANERS) 

Plenari de constitució celebrat el 14 de maig de 2008, al Centre Cívic dels 
Magraners 
 
Assisteixen a la reunió per les entitats: 
 
AVV dels Magraners (Sr. Lucas López, Juan Gallardo, Miguel Lupiañez, 
Dolores Zucar, Crescencio Fabra, Antonio Águila, Dolores Garzón); Llar de la 
Gent Gran (Angelina Chacón, Juana Nova, Isabel Torres); Futbol Magraners 
(José Florín); Grup de Dones (Paqui Gallardo, Mª Carmen Garulla); Parròquia 
(Angel Alegre, Paquita Alós); Serveis Personals (Rosa Villanova); Servei de 
Biblioteca (Sonia García); IES Maria Rubies (Carles  Vara); CEIP Magraners 
(Ramon Farrero, Mª Teresa Gilart); AMPA CEIP Magraners (Rafael Gallardo); 
Bressol Magraners (Susana Jimenez, Gemma Sanchez); A.Hangar (Antonia 
Chacón, Angel Moren, Máximo Rodríguez); Grup de Joves (Anabel Gonzalez, 
Pedro Santiago, Miguel A. Lupiañez, Antonio Santiago, Anabel Méndez); Club 
de Twirling (Míriam Martín, Míriam Moreno, Dolores Águila). 
 
Assisteixen a la reunió per l’administració municipal: 
 
La regidora de Zona i presidenta del CTZ12, Sra. Neus Brocal, el regidor de 
Participació Ciutadana i vicepresident del CTZ12, 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. Neus Brocal, i del regidor de 
Participació Ciutadana, Sr. Joan Gómez, s’inicia la sessió constitutiva del 
CTZ12 (Magraners). 
 
El regidor Joan Gómez explica que la constitució dels CCTT i la creació de la 
figura dels regidors de zona, són una conseqüència de l’aplicació del 
Reglament de Participació Ciutadana aprovat l’abril del 2006. 
Joan Gómez explica les utilitats d’un Consell Territorial i opina que el mateix 
propícia l’existència d’un espai nou d’interlocució entre els ciutadans i 
l’ajuntament, cosa que ha de permetre interactuar en aquells temes locals o de 
ciutat que preocupin de manera especial en aquell territori; es pretén que els 
ciutadans participin en la vida “política” de la ciutat; fer política de ciutat és viure 
amb el compromís de contribuir en la recerca de les solucions als problemes 
existents. 
 
Joan Gómez informa que la funció de bàsica del Consell Territorial, és la de 
donar suport a la figura del regidor de zona, creant un espai comú de diàleg 
amb totes les entitats de la zona. 
Joan Gómez explica també el reglament intern d’un Consell Territorial; quines 
són les regles de funcionament entre els seus membres (entitats o persones a 
nivell individual) i l’ajuntament; quins són els temes que hom pot debatre en el 
seu si, el règim de reunions anuals i la metodologia per arribar a consensos. 
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El regidor Joan Gómez diu que, com fins ara, l’entitat de referència al Barri 
continuarà sent l’AVV, però que l’organ que marcarà la dinàmica participativa 
serà el Consell Territorial on tenen cabuda totes les entitats del barri.  
 
Cap de les persones presents al plenari es manifesta en desacord amb aquest 
punt, raó per la qual hom aprova per assentiment el reglament de règim intern 
del Consell Territorial de la zona 2 
 
A continuació la Sra. Neus Brocal, com a Presidenta del CT sol·licita la 
inscripció dels representants de les entitats al plenari del CT. 
 
Abans de començar el torn de precs i preguntes, el tècnic de la regidoria de 
Participació Ciutadana, F.Mòdol, comenta que el Consell, a més d’un fòrum de 
debat, és un espai per a la formació ciutadana on tothom aprèn de tothom. 
 
En el capítol de precs i preguntes, Ramon Farrero i Antoni Àguila, expliquen 
que a resultes de la grava ficada pel miting d’en Zapatero, van quedat 
emboçades les clavegueres, degut a l’escorriment per la pendent del pavelló 
que va provocar l’aigua de la puja. 
 
El President de l’AVV, reivindica una atenció especial vers el problema de 
l’habitatge a la zona, així com a la problemàtica dels accessos i serveis del 
barri. Al respecte, altres veïns opinen que al sector privat no els interessa 
construir als Magraners; que s’hauria de permetre construccions de més 
alçada; que a la zona dels polígons podrien haver-se requalificat terrenys per a 
usos residencials... En Joan Gómez dóna resposta afirmant que les decisions 
urbanístiques futures han de recollir aquesta preocupació dels veïns dels 
Magraners. 
En Francesc  Mòdol comenta que, malgrat alguns aspectes millorables, els 
Magraners ha de sentir-se especialment satisfet de continuar sent un barri que 
ha estat capaç de conservar un alt nivell de veïnatge solidari i de cohesió social 
a l’hora de compartir projectes en comú... Arran d’aquest darrer comentari, un 
veí manifesta que per a ell això no és suficient sinó pot aconseguir que els seus 
fills puguin comprar-se un pis al barri. 
 
La regidora Neus Brocal explica que el POUM ha de permetre anar solucionant 
les mancances existents i posa com a exemple el procediment per a la 
resolució dels problemes d’accés a l’escola. 
 
Clos el torn de preguntes i respostes, la regidora i presidenta del Consell 
Territorial dels Magraners, Sra. Neus Brocal,  agraeix als assistents la seva 
presència i les seves aportacions i dóna per acabada la sessió extraordinària 
del plenari del Consell Territorial de la zona 12. 
 
Lleida, 14 de maig de 2008 
 
 
 
 
Cesc Mòdol    
Coordinació dels Consells Territorials 



 3 

CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 12 (MAGRANERS) 

Plenari Consell Territorial celebrat el 2 de novembre de 2009, al Centre Cívic 
dels Magraners 
 
Assisteixen a la reunió:  
 
Entitats: 
AVV dels Magraners, Llar de la Gent Gran, Vocalia de la Dona de l’AVV, 
Parròquia, Serveis Personals, Servei de Biblioteca, CEIP Magraners, AMPA 
CEIP Magraners, Escola Bressol Magraners, Club de Twirling, Club Esportiu 
Magraners. 
 
Persones: 
Mª Dolores Felipe, Antonio Àguila, Crescencio Fabra, Dolores Zúcar, Miguel 
Lupiañez, Dolores Garzón, Juan Gallardo Romero, Angelino Chacón, Paqui 
Gallardo, Angel Alegre, Dolors Capdevila, Sonia García, Ramon Farrero, Rafael 
Gallardo, Marisol Gil, Dolores Águila, M. Àngeles Bonilla. 
 
Per l’administració municipal: 
El regidor de Participació Ciutadana i vicepresident del CTZ12, Sr. Joan 
Gómez, i els tècnics municipals de la regidoria de Participació Josep Pons i 
Francesc Mòdol. 
 
Davant de la impossibilitat que la regidora de zona, Sra. Neus Brocal, pugui ser 
present al plenari del Consell, i tal com ordena el Reglament de Participació 
Ciutadana, assumeix la presidència de l’acte el vicepresident del CTZ12, Sr. 
Joan Gómez. 
 
S’inicia la sessió del plenari amb una presentació dels continguts de l’ordre del 
dia a càrrec del regidor de Participació Ciutadana, qui, tot seguit, cedeix la 
paraula al president de l’AVV del barri per a què comenti allò que consideri 
oportú. Antonio Àguila, s’adreça als assistents expressant la seva voluntat que 
la reunió sigui participativa i molt profitosa per a tothom. 
 
A continuació, el regidor demana a la tècnica de mobilitat Raquel López que 
comenci la seva explicació sobre el Pla de Mobilitat de la ciutat de Lleida. 
 
PLA DE MOBILITAT 
Raquel López, exposa detalladament les característiques del Pla de Mobilitat 
de la ciutat de Lleida, així com les diferents fases del procés de participació que 
s’ha engegat i els procediments que té la ciutadania per a dir la seva. 
El discurs de Raquel López es fonamenta a partir del fet que durant les últimes 
dècades, s’ha produït un esclat de la mobilitat en les societats avançades. 
D’altra banda, els models de mobilitat de les nostres ciutats han evolucionat 
tendint a girar principalment entorn al vehicle motoritzat privat i indubtablement 
això ha derivat en uns efectes negatius gens menyspreables. Entre d’altres, 
podem identificar les emissions de gasos i partícules dels vehicles, la 
contaminació acústica, l’ocupació indiscriminada del territori i dels espais 
ciutadans, el consum energètic no sostenible, el col·lapse d’infraestructures i 
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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 
indissolublement units al disseny i a la gestió de la xarxa viària. 
En aquest nou model de mobilitat s’introdueixen principis com la seguretat, la 
sostenibilitat, la integració social, qualitat de vida, salut i l’augment de la 
competitivitat, perquè moure’s respectant aquests principis és un dret i, a més, 
ha de tenir uns costos acceptables pels ciutadans. 
Tot això, en definitiva, suposa un canvi profund en el model de mobilitat de les 
nostres ciutats. 
Els Plans de Mobilitat Urbana (PMU) són 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). 
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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. 
 
Acabada la intervenció sobre mobilitat, un membre del plenari demana una 
valoració sobre la importància que el govern municipal dóna a la mobilitat en 
bicicleta i, concretament, pregunta sobre els criteris per a la construcció de 
nous carrils bici. Sense abandonar el tema de la mobilitat, també es palesa la 
conveniència que els horaris dels autobusos coincideixin amb les necessitats 
de desplaçament escolar, atès que la freqüència de pas és de cada 30 minuts; 
és planteja la possibilitat de reforçar la línia en moments puntuals. 
El regidor i la tècnica de mobilitat li responen que es farà arribar aquesta 
proposta a l’àmbit responsable en aquesta matèria, però que potser el tema 
podria resoldre’s tan sols amb un reajustament dels horaris de circulació dels 
autobusos, fent-los coincidir amb les necessitats horàries dels centres escolars. 
En relació al carril bici, el regidor Joan Gómez parla d’aquest com una aposta 
estratègica de futur i es mostra convençut que el seu cost es veurà compensat 
amb l’assoliment d’importants millores en mobilitat. El regidor diu que Lleida és 
una ciutat d’unes proporcions que fan molt factible els desplaçaments amb 
aquest mitjà de transport tan sostenible, per la qual cosa es mostra favorable 
perquè es realitzi una tasca continuada de sensibilització i de foment d’aquest 
transport, acompanyada de quelcom que ja s’està fent: incorporar el carril bici a 
tota obra nova. Respecte a les polítiques municipals per a fomentar la bicicleta, 
el regidor parla que cal tenir present que és tant important la realització de les 
infraestructures públiques (oferta), com la generació de la necessitat per part 
dels usuaris (demanda); opina que serà un procés lent, però no té cap dubte 
que la bicicleta a la nostra ciutat anirà a més. 
 
Tancat el punt de l’ordre del dia dedicat a la mobilitat, el regidor Joan Gómez 
passa la paraula al ponent de la Carta dels drets i deures de la Ciutadania, 
Oriol Berenguer. 
 

RESUM DE LA PRESENTACIÓ DE LA CARTA DE LA CIUTADANIA 
 
La nostra societat actual es caracteritza 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. 



 6 

La redacció amb comptat amb la participació de lleidatans i lleidatanes de 
diferents àmbits i disciplines. Formen part del grup de treball Manuel Lladonosa 
Vall-llebrera, Josep Varela Serra, Francesc Pla Falip, Manuel de Sárraga 
Gómez, Núria Camps Mirabet, Ramon Mesull Salat, Salvador Escudé Baró, 
Xavier Pelegrí Viaña, Marta Feixa Pàmpols, Pilar Nadal Naval –les dos últimes 
com a tècniques municipals- Carles Alsinet com a Gerent de l’àmbit de Servei a 
les Persones i Rosa Ball Papiol, Regidora de Drets Civils Cooperació i 
Immigració. La coordinadora del procés de redacció ha estat Carmina Pardo i 
l’advocat Oriol Berenguer ha realitzat el pre-redactat de la Carta. 
 
La Carta consta de preàmbul, d’un apartat de principis i valors que la inspira, 
dels diferents Àmbits que ordena i un apartat dedicat als Mecanismes de 
Garantia. Cada Àmbit consta de drets, responsabilitats i compromisos. 
Àmbit de democràcia i participació: Conjunt de drets, responsabilitats i 
compromisos adreçats a una participació plena, plural, igualitària i inclusiva de 
la ciutadania en els afers que li afectin. 
Àmbit econòmic i social: L’educació, la salut, el treball i els serveis socials 
són drets econòmics i social bàsics. 
Àmbit de cultura i llengua: el dret a la cultura, a la preservació de l’identitat i 
les drets lingüístics en una societat marcada per la diversitat. 
Àmbit de lleure i esport: La ciutat ha de disposar dels elements necessaris 
per a un lleure de qualitat i la pràctica de l’esport accessible a tothom. 
Àmbit del medi ambient: El medi ambient es configura com un dret, però 
sobretot comporta responsabilitats per a la ciutadania i un compromís a fi de 
garantir un desenvolupament sostenible i la conservació de l’entorn. 
Àmbit de la seguretat: La ciutat com a espai humà ha de garantir la seguretat 
de la ciutadania i la llibertat de circular sense que sigui pertorbada llur 
tranquil·litat. 
Àmbit dels serveis municipals: La prestació dels serveis que siguin de 
qualitat i eficaços, amb una gestió transparent i no discriminatòria és un dret de 
la ciutadania i un compromís municipal. 
Àmbit de la informació: La ciutadania té dret a la llibertat d’opinió i a la 
llibertat de comunicar i rebre informació dels organismes públics en tot allò que 
pertoca a la vida social, econòmica cultural i administrativa local. 
 
Pel que fa als Mecanismes de Garantia se n’estableixen dos: la comissió de 
salvaguarda, que recollirà les denúncies, i el Síndic de Greuges, que formularà 
les recomanacions pertinents. 
 
Acabada l’exposició de la Carta de la ciutadania, el regidor, Joan Gómez,  
demana al cap d’acció participativa, Josep Pons, que procedeixi a exposar el 
següent punt de l’ordre del dia en el que s’han d’explicar les possibilitats d’ús 
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 



 7 

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. 
 
A pregunta d’una persona del plenari, Joan Gómez comenta que des de la 
regidoria de Participació es facilita a les entitats els mitjans per entrar i avançar 
en el tema de les tecnologies informàtiques, proporcionant-los eines de 
formació: cursos d’iniciació i de reforçament, professorat, etc. 
 
Un membre del plenari manifesta que aquesta clara voluntat d’impulsar les 
noves tecnologies, es veu limitada al Centre Cívic dels Magraners, a raó que no 
hi ha connectivitat d’Internet a totes les seves dependències. El regidor de 
Participació manifesta la seva predisposició a intentar resoldre aquesta 
necessitat tan aviat com sigui possible. 
 
Acte seguit, el vicepresident del Consell Territorial de la zona 12 realitza un 
repàs d’aquells aspectes que la regidora de zona, Neus Brocal, al no poder 
assistir a la reunió, li ha demanat que comenti als veïns. Acabada aquesta 
exposició de temes de caire urbanístic, Joan Gómez cedeix la paraula al 
president de l’AVV dels Magraners per tal que aporti les valoracions que 
consideri adients. 
Antonio Àguila, fa esment especial al problema d’una obra inacabada al carrer 
Pla de Santa Maria (vora el carrer Reial), segons el president de l’AVV, 
l’empresa hauria d’haver reparat els desperfectes del carrer i retirar una grua, 
cosa que no ha fet. D’altra banda, Antonio Àguila, proposa que a més de 
resoldre aquesta qüestió, l’ajuntament faci un projecte d’arranjament general 
d’aquest carrer del que diu que està en molt mal estat. 
Respecte la dinàmica de funcionament del Consell Territorial, demana que es 
faci arribar a la seva associació, amb prou anticipació, aquella documentació 
que hagi de ser debatuda al plenari, de tal manera que puguin preparar millor 
les seves aportacions.  
El regidor diu que es tindrà en compte aquesta petició, i afegeix que convida els 
veïns perquè també siguin ells els que proposin temes a tractar a les reunions 
de plenari. 
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Una senyora pregunta si hi ha possibilitat de gestionar que no passin els 
camions de les obres pel centre del barri. El regidor proposa la possibilitat que 
es parli amb l’empresa per tal que accedeixi a les obres des de la carretera de 
Tarragona evitant així molèsties als veïns. 
 
Sense cap altre tema que tractar, el vicepresident del Consell Territorial, 
agraeix als presents la seva assistència, les seves aportacions i la seva 
capacitat de diàleg i manifesta que traslladarà el contingut d’allò que s’ha parlat 
a la reunió a la regidora de zona, Neus Brocal, per a que en sigui coneixedora. 
 
S’aixeca la sessió, 

 
Lleida,  2 de novembre de 2009 
 
 
 
 
Cesc Mòdol    
Coordinació dels Consells Territorials   
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CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 12 (MAGRANERS) 

Plenari Consell Territorial celebrat el 17 de juny de 2010, al Centre Cívic dels 
Magraners 
 
 
Assisteixen a la reunió:  
 
Entitats: 
AVV dels Magraners, Llar de la Gent Gran, Vocalia de la Dona de l’AVV, 
Vocalia de Joves de l’AVV, Parròquia, Serveis Personals, Servei de Biblioteca, 
Grup Skate, Escola Bressol Magraners, Club de Twirling, Club de Futbol 
Magraners. 
 
Persones: 
Mª Dolores Felipe, Antonio Àguila, Crescencio Fabra, Dolores Garzón, Angelino 
Chacón, Paqui Gallardo, Paquita Alós, Dolors Capdevila, Sonia García, Rafael 
Rodríguez, Marisol Gil, Dolores Águila, Juan Luis Bonilla, Maria Fernández, 
Paqui Martínez, Rosa Lara, Pepe Florín, Fulgencio García, Zaida Aznarez, 
Máximo Rodríguez, Antonio Manriquez. 
 
Per l’administració municipal: 
La presidenta del Consell Territorial i regidora de la  zona 12, Sra. Neus Brocal, 
el regidor de Participació Ciutadana i vicepresident del CTZ12, Sr. Joan 
Gómez, i els tècnics municipals de la regidoria de Participació Josep Pons i 
Francesc Mòdol.  
 
S’inicia la sessió del plenari del Consell Territorial de la zona 13 amb la 
benvinguda de la presidenta, Neus Brocal, a totes les persones assistents. Acte 
seguit es demana si hi ha alguna esmena a l’acta del plenari anterior; com no 
en hi ha  cap, s’aprova per unanimitat. 
 
Tal com pauta l’ordre del dia de la reunió, la regidora de zona realitza  una 
intervenció informativa prèvia al debat del plenari.  
Neus Brocal fa un repàs a les actuacions municipals que s’han realitzat 
recentment als Magraners, entre elles fa referència a les obres del carrer Vila 
Rodona i de la pista de Petanca. 
La regidora, anuncia la proximitat de l’inici de les obres que transformaran la 
mini residència per a la gent gran en un Centre de Dia i explica detalladament 
en que consistiran aquestes obres; informa també que es realitzaran obres al 
carrer Bobadillas Altas. També fa un repàs a diferents peticions que la junta de 
l’A.VV ha presentat recentment a l’alcalde. 
Neus Brocal, anuncia que s’està procedint a la selecció del local més adequat 
on ubicar-hi el consultori mèdic del barri. 
La regidora de zona, va facilitar la xifra que l’ajuntament ha invertit en el barri 
durant el darrer any i que ascendeix a gairebé 2 milions d’euros en el global de 
les diferents actuacions que s’han realitzat. 
 
En matèria urbanística, la regidora diu que s’està acomplint una reivindicació 
antiga del barri: s’està construint molta vivenda nova de protecció oficial, tant 
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en règim de lloguer com de compra. Brocal, afirma tenir la percepció que al 
barri s’estan fent moltes coses i que va a més. 
 
Acabada la seva intervenció introductòria, la regidora dóna per iniciat el torn de 
paraules. 
 
Angelino Chacón,  Llar de Jubilats. Pregunta si la reconversió de la mini 
residència en Centre de Dia significarà que ja no hi haurà servei per a dormir. 
La regidora li respon que, efectivament, el centre solament funcionarà com a 
centre de dia, per tant no s’hi dormirà. 
 
Paquita Martínez, dones A.VV. Afirma que al carrer St. Ignasi de Loiola, hi 
viuen persones conflictives que són una molèstia per al conjunt dels veïns, ja 
que reiteradament tenen comportaments incívics i provoquen conflictes. A 
conseqüència d’aquest fet, hi ha molts veïns que es queixen “que no es fa res”.  
Quant a molèsties veïnals, Paquita Martínez afegeix que hi ha una casa al barri 
en la que s’hi fan reunions de l’església Evangelista. 
 
Marisol Gil, de l’escola Bressol. Comenta que li agrada molt com ha quedat el 
passeig de Vila Rodona, però que lamentablement aquest sempre està ple de 
caques de gos i de burilles de cigarreta. Pregunta de quina manera es podria 
incidir en les persones per a fer possible un canvi de comportament; demana 
tant solucions en el camp de la sensibilització positiva (informació) com en el de 
la implementació de  mitjans (papereres, cendrers...) a les proximitats d’entrada 
de l’escola. 
  
Crescencio Fabra, A.VV. Es queixa que hi ha poca presència dels “urbanos”, 
raó aquesta que facilita que es produeixin comportaments incívics diversos, 
entre ells els que fan referència a les deposicions dels gossos. Manifesta que 
no és labor de l’Associació de Veïns “fer de policia”; demana que l’ajuntament 
implementi papereres amb bossetes per a la recollida d’excrements i que 
recuperi els guàrdies de barri, ja que les funcions que realitzaven ara no es fan. 
Quant a les patrulles que actualment realitza la Guàrdia Urbana, critica que els 
agents sovint són massa condescendents amb els infractors. 
Opina que hi ha gent poc cívica i que davant d’això cal actuar amb més 
vigilància policial per incomodar els infractors i propiciar bones conductes.  
 
Rosa Lara, Grup Dones AVV. Pregunta si hi haurà canvis en el servei 
d’autobusos que hi ha al barri dels Magraners, en concret pregunta si és cert 
que aquests canvis afectaran a la línia que  va als polígons i de quina manera 
això pot afectar la qualitat de servei al barri. 
Es queixa que la Feria de la Casa d’Andalucia coincideix amb la Festa Major 
del barri dels Magraners i considera que això no hauria d’ésser així, ja que la 
festa dels Magraners és més antiga que la feria. Adverteix que estan disposats 
a fer una protesta pública. 
El regidor de Participació Ciutadana, Joan Gómez, intervé per comentar que en 
el cas que es faci un canvi en el recorregut dels autobusos dels polígons, 
aquest no hauria de rebaixar ni la qualitat ni la quantitat del servei actual.  
Sobre la Casa d’Andalucia, diu que qualsevol entitat privada pot decidir en 
quina data vol realitzar una activitat i davant d’això l’administració no hi pot fer 
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res; al seu entendre caldria arribar a un acord privat entre les parts per pactar 
unes dates que no perjudiquin a ningú. 
Joan Gómez, informa que la regidoria de Participació Ciutadana va intentar una 
mediació, però que no va ser possible arribar a un acord, tot i això, pensa que 
caldrà continuar negociant per trobar una solució de consens. El regidor 
Gómez, adverteix que l’ajuntament no pot interferir en el funcionament 
d’associacions privades, motiu pel que recomana que siguin les mateixes parts 
afectades les que prengui la iniciativa per acostar posicions sobre aquells 
aspectes relacionats amb la  Feria de Abril, el Rocio i la Festa Major del Barri.  
 
Altres persones es manifesten en el mateix sentit de Rosa Lara, consideren 
que s’hauria de fer possible que la Feria no perjudiqués la Festa major del 
Barri, entre altres motius, perquè no troben lògic que “la Feria d’Abril” es celebri 
el més de maig i que, a sobre, ho faci sobreposant-se a les dates de la Festa 
Major dels Magraners. 
 
Antonio Águila, president de l’AVV. Descriu les negociacions de l’any passat 
amb la Casa d’Andalucia, parla de l’acord que es va assolir i com posteriorment 
aquest no va respectar-se, per part d’ells.  
D’altra banda, el Sr. Àguila esmenta que (al marge del suposat interès que la 
Casa d’Andalucia té per aprofitar les infraestructures de la Festa Major de 
Lleida) no té coneixement de les raons per les que la Casa d’Andalucia ha 
variat el format i el lloc de la celebració del Rocio, que abans es feia a la 
col·laboració de l’A.VV dels Magraners (amb molta participació). Afirma que no 
s’ha actuat èticament en aquest tema, al no informar com calia l’A.VV. Per tot 
plegat, vol que consti en acta la següent petició: 
   

“ya que ellos no respetan las fechas en las cuales deberian hacer-se la 
Feria de Abril, i que las hacen en mayo; puesto que las hacen en mayo... Que 
seria completament igual hacerlas el dia 1 que el dia 14 (hay siempre una 
semana libre entre la Festa Major i l’Aplec del  Caragol)...Que traspasen esta 
semana ellos, que tengan ahí una semana libre para hacer una fiesta en la 
cual, seguro, que la participación de los del barrio va a ser importante y que 
dejemos ya de coincidir”. 
 
Sobre la conveniència de fer reunions amb els responsables de la Casa de 
Andalucia, Águila és molt crític: “no sirve para nada; ya se ha hecho y no 
respetan los acuerdos”. 
 
Si certament la raó del trasllat de les dates de la Feria és degut a l’aprofitament 
de les infraestructures de la Festa Major de maig, el president de l’A.VV 
demana que facin el canvi a la setmana posterior i no a la d’abans, que 
coincideix amb la festa dels Magraners. Águila, afirma que estaria doblement 
agraït si l’ajuntament intercedís en aquest sentit: perquè es solucionaria el 
solapament de dates i perquè hi ha molta gent al barri, que com ell, són d’arrels 
andaluses i que mai no han pogut anar a la Feria per aquesta raó. 
 
En matèria de seguretat, Águila diu que preocupa la falta de vigilància que hi ha 
al barri i demana una presència continuada de la Guàrdia Urbana. Afirma que 
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no en hi ha prou amb les patrulles  que es fan puntualment amb un vehicle 
mòbil. 
Sobre els Magraners, Águila afirma que és un barri tranquil, que no té 
excessius problemes, però ara, amb el bon temps, i a partir de les 18.00h (quan 
hi ha més gent al carrer), es produeixen situacions de perill a causa de cotxes 
que circulen a grans velocitats per alguns carrers del barri. 
 
Sobre l’església Evangèlica de la que s’ha parlat en una intervenció anterior 
(Paquita Martínez), Antonio Águila diu que estan creant molts problemes que 
no s’haurien produït si la Guàrdia Urbana estès allí per controlar. 
Sobre el Guàrdia, opina que seria millor que anés en parella per evitar la 
possibilitat de rebre intimidacions. 
 
El president del’A.VV de Magraners, comenta que els problemes que s’estan 
plantejant en la reunió d’avui són els principals que té el barri i no veu que sigui 
tan complicar aconseguir les solucions d’una vegada ara que som a temps. 
Águila, manifesta el seu temor perquè -si no es resolen ara- no puguin acabar 
afectant la convivència del barri o sent un factor que perjudiqui la imatge dels 
Magraners, fins el punt que condicioni que la gent vulgui anar-hi a viure i fins i 
tot que la gent que hi viu decideixi de marxar. Águila, adverteix que no està 
disposat a admetre que tants anys d’esforç de l’A.VV per a garantir un bon 
clima de convivència al barri, se’n vagi en orris per problemes puntuals com els 
abans esmentats.  
 
En un altre ordre de coses, Águila fa un repàs a petits temes de caire urbà; 
suggereix que la utilització de la moto “recollidora d’excrements” aniria bé per 
millorar el problema de la brutícia dels carrers. Sobre la retirada de la grua del 
carrer Pla de Santa Maria, dóna les gràcies, però adverteix que encara no s’ha 
retirat la llosa de formigó de la base i que per tant es mantenen la major part de 
molèsties que en el seu moment havien ocasionat la denúncia dels veïns 
(neteja, salubritat, mobilitat..). Finalment, afirma voler acabar amb un 
reconeixement exprés de les moltes coses que l’ajuntament ha anat millorant 
durant els darrers anys, la qual cosa, diu,  no exclou la necessitat de continuar 
treballant decididament per la resolució d’aquelles coses que encara hi ha 
pendents. 
 
El regidor, Joan Gómez, manifesta que ell és el primer sorprès per la falta 
d’acord amb la Casa d’Andalucia. Afirma que les infraestructures municipals 
per a la feria es cedirien igualment encara que les dates no fossin coincidents 
amb la Festa Major de maig, per tant, considera que aquests factor no hauria 
de ser l’element fonamental per la presa d’una decisió. El regidor insisteix en el 
fet que no hi ha cap mena de tracte de favor amb la Casa d’Andalucia. 
 
Antonio Manrique, A.VV; Grup Skate. Pregunta si el local de culte del que s’ha 
parlat abans té els permisos i compleix la normativa vigent. Afirma que el local 
és molt petit i que li consta que s’hi concentra molta més gent de la que seria 
raonable; en aquest sentit reclama que no hi hagi un doble raser i que es facin 
complir les normes a tothom per un igual. 
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Manrique, recorda que al Centre Cívic cal afegir, com a mínim, dos punts de 
connexió a Internet. Demana una solució a aquesta demanda que ja 
s’arrossega des de fa molts mesos. 
Sobre el tema de la seguretat ciutadana, corrobora que hi ha gent que fa molt 
soroll a les nits i que, al seu entendre, els veïns no són qui per cridar l’atenció a 
ningú... Els agents responsables de vetllar per la seguretat i el civisme haurien 
d’anar a fer una inspecció a partir de les 00h i entendrien millor la raó les 
queixes dels veïns. 
 
El regidor de Participació Ciutadana, Joan Gómez, diu que encarregaran que 
es revisi la situació legal de l’espai de culte a què fan referència els veïns, així 
com les activitats que poden fer-s’hi. 
 
Veïns i veïnes de manera espontània, intercanvien punts de vista sobre les 
circumstàncies relacionades amb el funcionament de l’espai de culte objecte de 
la controvèrsia (aforament, activitats no adequades per a l’espai com per 
exemple fer-lo servir de vetllatori per als morts etc.). 
Quant a la manera que tenen d’esquivar la legalitat, algú afirma que tenen 
orquestrat un sistema d’avís que els permet anticipar-se a les inspeccions. 
També surt a col·lació que hi ha nois que toquen la guitarra al carrer per les nits 
i la Guàrdia Urbana no intervé i que una senyora abusa de les persones velles. 
 
Antonio Águila, president de l’AVV. A raó dels aspectes que s’han anat 
exposant durant la reunió, considera oportú fer un recordatori de com van 
començar els fets que són la base principal del conflicte de convivència que 
plantegen els veïns. Diu que fa uns 14 anys, va instal·lar-se una família al 
carrer Ntra Sra de los Àngeles i que la mateixa ha estat la inductora que 
anessin arribant altres membres del seu clan, que són gent conflictiva. Águila, 
denuncia que un noi, que es desplaça en cadira de rodes, i els seus oncles, es 
dediquen a vendre droga; diu que tothom ho sap, que hi ha indicis suficients, 
però que ni la Guàrdia Urbana, ni els Mossos d’Esquadra encara no han actuat. 
Águila, exigeix que s’actuï per acabar amb les pràctiques d’aquest grup familiar 
o que se’ls faci fora del barri. Antonio Águila, vol deixar clar que no es tracta 
d’una expressió de racisme, que al barri s’accepta qualsevol persona –sense 
distincions- amb la única condició que no trenquin la convivència. 
 
Crescencio Fabra, A.VV. Reincidint en el problema dels gitanos, es queixa 
que fan el que els dóna la gana, que al Centre Cívic provoquen problemes i 
molèsties a la gent, que compliquen la vida a Sònia, la bibliotecària. 
Crescencio, lamenta que ells –l’A.VV- no poden fer-hi res, a banda de deixar de 
prestar els serveis que estiguin afectats pels comportaments incívics i les 
provocacions d’aquesta minoria de persones; Crescencio, insisteix que si algú 
ha d’actuar en matèria d’ordre i seguretat no és l’A.VV. 
 
El regidor, Joan Gómez, explica que s’ha d’actuar, però sempre dintre de la 
més estricta legalitat; la Guàrdia Urbana no pot abordar una persona sense 
indicis clars de conducta delictiva. Planteja la conveniència de muntar una 
reunió en la que es tracti aquest tema de manera central, amb l’objectiu de 
poder donar-li solució. Quan al problema del incivisme, el regidor afirma que és 
una responsabilitat col·lectiva: família, escola i administració... Per tant, la 
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solució no pot ser solament repressiva, ha de passar també per l’educació i cal 
admetre, diu, que quan les solucions han d’arribar per diferents bandes la cosa 
no és fàcil. Respecte al tractament de l’incivisme (que hom presenta en 
diferents graus), el regidor aconsella no magnificar el problema; en referència a 
una afirmació anterior d’Antonio Águila, el regidor de Participació Ciutadana 
diu: “els problemes del barri són puntuals, vosaltres mateixos ho heu 
reconegut”. Respecte a la manera d’actuar que té la policia, cal entendre que 
sovint no actua davant del primer indici, justament per cercar objectius que 
vagin més enllà del petit delinqüent que fa de pantalla. 
 
Diversos membres de la l’A.VV de Magraners, atesa la demora del procediment 
tècnic-administratiu per dotar de més punts de connexió a Internet al Centre 
Cívic,  pregunten si hi ha la possibilitat que s’autoritzi que siguin ells mateixos 
els que realitzin l’extensió de la línia a les dependències del Centre Cívic on no 
en hi ha. El regidor pren nota de la petició i es compromet a buscar la fórmula 
de resoldre el problema amb la màxima immediatesa. 
També, en matèria d’Internet, asseguren que el servei que hi ha al barri és 
insuficient. La regidora, Neus Brocal, els suggereix que es posin en contacte 
amb la principal operadora de telefonia per fer-li arribar les queixes. 
 
Com no hi ha cap altra pregunta ni tema per tractar al l’ordre del dia, la regidora 
de zona, Neus Brocal, dóna per acabada la sessió plenària del Consell 
Territorial. 
 
Lleida,  17 de juny de 2010 
 
 
 
 
Cesc Mòdol    
Coordinació dels Consells Territorials   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15 

 

CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 12 (MAGRANERS) 

Plenari Consell Territorial celebrat el 14 de febrer de 2011, al Centre Cívic dels 
Magraners 
 
 
Assisteixen a la reunió:  
 
Entitats: 
AVV dels Magraners, Assoc. Ecológico cultural el Hangar, Vocalia de la Dona 
de l’AVV, Parròquia, Servei de Biblioteca, Club de Twirling, Club de Futbol 
Magraners, CEIP Magraners, AMPA CEIP Magraners. 
 
Persones: 
Mª Dolores Felipe, Antonio Águila, Crescencio Fabra, Paqui Gallardo, Sonia 
García, Dolores Águila, Juan Luis Bonilla, Paqui Martínez, Antonio Manrique, 
Mª Ángeles Bonilla, Ángel Alegre, Ramon Farrero, José L. Ramírez, Rafael 
Gallardo, Miguel Lupiañez. 
 
Per l’administració municipal: 
el regidor de Participació Ciutadana i vicepresident del CTZ12, Sr. Joan 
Gómez, i els tècnics municipals de la regidoria de Participació Josep Pons i 
Francesc Mòdol.  
 
S’inicia la sessió del plenari del Consell Territorial de la zona 13 amb la 
benvinguda de Joan Gómez que excusa l’assistència de la regidora Neus 
Brocal per raons de salut. El regidor de Participació Ciutadana avança que amb 
tota seguretat aquest Consell serà el darrer de la present legislatura. 
A continuació, el vicepresident del Consell Territorial realitza un repàs a les 
coses que s’han anat fent al  barri durant els darrers mesos: entre altres coses, 
parla del consultori, del centre de Dia, d’obres de millora a la via  pública, 
d’algunes de les principals zones d’equipaments, etc. Quant al problema 
d’habitatge que era una antiga reivindicació del barri, diu que finalment s’han 
pogut construir vivendes per a joves, la qual cosa garantirà el rejoveniment 
futur del barri. 
Respecte a la prestació de serveis al barri, Gómez posa èmfasi en el paper 
clau dels Serveis Socials en la seva tasca per minimitzar les conseqüències de 
la crisi sobre aquells sectors socials de risc. 
 
A continuació el regidor cedeix l’ús de la paraula al president de l’A.VV. del 
barri. Antonio Àguila valora positivament les millores urbanístiques que s’han 
fet al barri, en part gràcies a les reivindicacions que la seva associació ha fet, i 
manifesta que moltes de les coses que avui ja són una realitat eren 
reivindicacions històriques de l’A.VV. Àguila fa una retrospectiva històrica i 
recorda que tenien un barri molt deixat, que quan el seu equip va entrar a 
l’A.VV estaven indignats per totes les mancances que hi havia. Àguila diu estar 
especialment satisfet d’haver aconseguit un espai d’assistència sanitària de 
proximitat, així com un Centre de Dia. Acaba dient que per a ell el repte es 
continuar treballant per les coses que encara hi ha pendents de fer al barri, una 
de les quals reivindica de manera singular quan diu que li agradaria una solució 
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per tal que l’antic cinema Goya pogués ser usat de nou com un espai cívic del 
barri. Àguila anima els assistents al plenari perquè manifestin les seves 
opinions. 
 
Mari Carmen Rueda i Dolores Zucar, A.VV. Demanen explicacions sobre els 
motius pels quals encara no s’han acabat les tasques d’enjardinament de la 
rotonda de davant del poliesportiu; es queixen que en el moment actual la 
mateixa està plena de males herbes. 
El regidor, Joan Gómez, els respon que consultarà als serveis tècnics 
municipals com està aquest projecte i en quin termini podrà ser implementat. 
 
Miguel Lupiañez, A.VV. 
Pregunta per quines raons l’espai de l’ambulatori queda tancat mentre els seus 
4 treballadors surten a esmorzar; diu si no és possible que estableixin torns de 
sortida perquè els usuaris no hagin de quedar-se mai esperant al carrer. 
 
Ramon Farrero,  CEIP Magraners. Opina que urbanísticament s’han fet moltes 
coses a la zona escolar; es queixa, però, de la poca sensibilitat d’alguns veïns 
al llençar coses al terra i/o permetre que els seus gossos embrutin els carrers, 
de manera que, amb aquest contraexemple, dificulten la tasca de sensibilització 
cívica que els mestres realitzen a l’escola. 
El regidor Gómez diu que això respon a un problema general de civisme la 
solució del qual requereix temps, constància, i molt treball per sensibilitzar  el 
conjunt de la ciutadania. 
 
Crescencio Fabra, A.VV. Exposa que no està bé l’acabat de la pintura 
d’alguns dels elements i/o espais del mobiliari del Centre Cívic dels Magraners; 
demana que es revisi. El regidor es compromet a passat avís als responsables 
tècnics competents perquè prenguin nota de solucionar els aspectes de 
manteniment denunciats pels veïns.  
 
Loli Felipe, A.VV. Proposa que la parada del Carrer Mossèn Salvador es canviï 
a la plaça Joan XXIII. 
 
Ramon Farrero, CEIP Magraners. Informa que des de la retirada de les 
subvencions de lME en matèria de transports, utilitzen la línia 6 del bus per a 
les sortides organitzades a espais de la ciutat com l’Auditori, l’Escorxador, etc. i 
que això els suposa molts problemes de logística al haver de desplaçar-se fent 
ús del servei regular de la línia. Demana la manera de poder implementar 
servei públic addicional davant de demandes puntuals dels centres escolars del 
barri. 
 
Mª Ángeles Bonilla, Club Deportivo Magraners. 
Pregunta quan es farà efectiva la concessió de la plaça de conserge del Centre 
Cívic dels Magraners que està vacant. El regidor Joan Gómez li respon que és 
previst que quedi resolt abans d’acabar maig. 
Es comenta la necessitat de controlar que solament tinguin claus per entrar i 
sortir del local persones responsables i convenientment autoritzades. 
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Diverses persones del plenari del Consell, manifesten el seu malestar pel fet 
que, malgrat les peticions de l’A.VV. dels Magraners, la Casa de Andalucía 
continua programant la seva feria coincidint amb la Festa Major dels 
Magraners. 
 
Antonio Águila, AVV. Suggereix la necessitat de canviar de posició alguns 
contenidors de deixalles, segons ell, mal col·locats. Joan Gómez li demana que 
realitzin una llista dels canvis que demanen i que li facin arribar al regidor de 
mediambient, Josep Barberà. 
Águila demana que es tingui en compte la necessitat de reforçar les tasques de 
neteja de Santiago Sánchez, “el barrendero del barrio”, ja que ell sol no pot 
amb tota la feina que hi ha. En matèria de civisme, Águila parla de la necessitat 
de millorar la sensibilització de la gent; critica als incívics, però constata que 
l’A.VV no té els recursos, ni és la seva competència fer-ho. 
 
Rafael Gallardo, AMPA CEIP dels Magraners. 
Demana que es reposin unes reixes del clavegueram que falten a la vora del 
col·legi i que poden ser causa d’algun accident. 
 
Acabades totes les intervencions, Joan Gómez es compromet de fer arribar les 
propostes de la reunió a la regidora de zona. Com no hi ha cap altra pregunta 
ni tema per tractar al l’ordre del dia, es dóna per acabada la sessió plenària del 
Consell Territorial. 
 
Lleida,  14 de febrer de 2011 
 
 
 
 
Cesc Mòdol    
Coordinació dels Consells Territorials   
 


