CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 03 (PARDINYES)
Plenari celebrat el dijous, 24 de novembre de 2011, a les 20.00h,
a la sala d’actes del Centre Cívic de Pardinyes

Assisteixen a la reunió
Entitats:
AVV de Pardinyes (Orvepard), Fundació Orvepard, Parròquia St. Salvador,
Associació de Comerciants (ACIP), Club Nàutic Lleida, Biblioteca Pardinyes,
Grup de Dones de Pardinyes, Ràdio Pardinyes, C.F.Pardinyes, IES Lladonosa,
Handbol Pardinyes, Associació Magrebeida, Associació Sindrome de Asperger,
Serveis Socials Pardinyes, CEIP Pardinyes, AMPA Escola Pardinyes, CEIP la
Mitjana, CEIP Riu Segre, Escola Bressol Pardinyes, CAP, Aspid, Associació
Oficina da Capoeira.
Persones:
Santi Pubill, Paco Castillo, Nacho Piñeiro, Pascale Sánchez, Xavier Fuixench,
M. Antonia Roca, M. Àngels Garcia, M. Josep Piñol, Joan Jové, Ruben Tolsa,
Ermengol Tolsa, Joan Torné Coscolla, Ramona Salla, Federico Baena, Montse
Bertran, Kiko Solsona, David Viadiu, Abdelouahed Chaibi, Abdelmoula
Elmoutaouir, Pere Górriz, Rafael Fernández Gallardo, José Martin Tello, Carme
Jové Porta, Jacinto Pernia, Joan Ribes, Luis Marco Estarreado, Maria Collado,
Montserrat Peiró, José Miguel Zubieta, Maria Escolà, Miquel Fontelles, Guillem
Cordero, Carmen Larrosa; Josep Giralt.
Assisteixen a la reunió per l’administració municipal:
El regidor de Zona i president del CTZ03, Rafael Peris; la regidora de
Participació Ciutadana i vicepresidenta del CTZ03, Dolors Arderiu; la 1a tinent
d’alcalde i regidora d’urbanisme, Marta Camps; el regidor de Coordinació de
Barris, Joan Gómez; les tècniques de la Paeria Elena Cervera, Vanesa Ortega i
Carme Sabaté; i el secretari del Consell Territorial, Francesc Mòdol.
S’inicia la sessió del plenari del Consell Territorial de la zona 03, amb la
benvinguda del president, Rafael Peris. Acte seguit, prèvia identificació de les
persones i entitats acreditades a la reunió, es dóna per constituït el plenari del
Consell Territorial de la zona 03 per a la legislatura 2011-2015.
A continuació, es consulta a les conselleres i consellers si proposen introduir
alguna esmena al Reglament de Règim Intern del Consell, que ha de regularne el funcionament durant els propers 4 anys. No en hi ha cap, en
conseqüència, s’aprova per unanimitat.
Acabat el protocol de constitució del plenari, el regidor de zona dóna la paraula
a la 1a tinent d’alcalde, Marta Camps, perquè informi sobre diverses qüestions
relacionades amb l’urbanisme de la zona.
La regidora d’urbanisme, realitza un informe descriptiu de les actuacions
urbanes més rellevants que s’han fet darrerament al barri de Pardinyes, entre

1

les quals esmenta: Palau de Congressos “la Llotja”; parc del cobriment de les
vies; obertura del nou pont de Prat de la Riba; escola Bressol municipal “la
Mitjana”; millores al Col·legi Pardinyes; reurbanització de l’avinguda de
Pearson; ampliació de l’avinguda de Tortosa; millores generals de
l’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda i de l’enllumenat de
diversos carrers; l’enjardinament dels Blocs de la Pau; nous equipaments
esportius com el Rocòdrom, la pista d’Skate, etc.
La regidora Camps, va acabar la seva intervenció fent referència a les
actuacions planificades de fer a curt i mitjà termini.
Acabada l’exposició de la regidora d’urbanisme, el regidor de zona, Rafael
Peris, fa una intervenció en la qual palesa la seva admiració per la vitalitat
del barri i per la tasca participativa que des de fa molts anys ve realitzant
el seu teixit associatiu; manifesta el seu respecte per totes les persones que
–amb el seu treball- han fet possible que Pardinyes hagi canviat tant i a millor,
durant els darrers 30 anys, i expressa el seu condol per la malaurada
desaparició de Miquel Costa, fins fa pocs mesos, president de l’AVV.
Peris, valora com a molt positiva la tasca que està realitzant l’AVV i es mostra
convençut que el nou president, Ermengol Tolsa, i el seu equip, continuaran en
la mateixa línia de bona gestió, com fins ara.
Quant al seu nomenament com a regidor d’una zona tan potent, Rafael Peris,
reconeix que aquest ha estat un motiu de satisfacció, però també de molt
respecte, a causa de la responsabilitat que això significa.
Sobre la dinàmica del Consell Territorial, exposa el convenciment que cal obrir
els debats tant com sigui possible, de manera que les persones presents al
plenari puguin expressar lliurement les seves opinions. Peris, acaba la seva
intervenció oferint-se als veïns per qualsevol aspecte que sigui propi de la seva
funció com a regidor de barri.
Abans d’iniciar-se el torn de paraules, la 1a tinent d’alcalde, Marta Camps,
informa que la Paeria ha editat un llibret de recomanacions sobre civisme i
convivència, escrit en diferents idiomes, i proposa fer-lo arribar a l’AVV i a la
resta d’entitats interessades, perquè en facin difusió.
Torn de paraules:
Paco Castillo, Fundació Orvepard. Valora l’important volum d’inversions que hi
ha hagut durant la legislatura anterior i que s’ha traduït en obres com les de
l’avinguda de Tortosa i de Pearson o l’escola de la Mitjana. Tot i això, diu,
encara hi ha reivindicacions que fa temps que esperen, com l’obertura de
Roger de Llúria fins a l’Estació.
Castillo, pregunta si al nou Pla d’Urbanisme hi ha previsió de connectar la zona
de la mitjana amb la carretera de Corbins; demana que s’estudiï la possibilitat
d’una connexió que vagi des del polígon industrial del Segre, fins a la carretera
de Corbins, per eliminar l’embús de circulació que actualment es genera al
carrer Baró de Maials. El representant de la Fundació, s’interessa també per
l’estat de la cessió dels terrenys on hi ha previst ubicar una residència per a la
gent gran, que, segons afirma, “és molt important per al barri”.
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Sobre el futur de les inversions estatals i autonòmiques, Marta Camps, respon
que, inevitablement, aquestes baixaran, i en aquest nou escenari, la tasca de
l’ajuntament es centrarà més en les millores urbanístiques de proximitat i en el
correcte manteniment de tot allò que hi ha fet.
Respecte a la pregunta de Paco Castillo, matisa que, tot i que no es podrà fer
la reforma integral -entre el camí de Corbins i la passarel·la- tal com estava
pensada inicialment, sí que es faran importants millores que afectaran la
seguretat vial i la qualitat de les voreres, en llocs puntuals dels carrers d’aquella
àrea, entre els quals, hi haurà actuacions preferents a Comtes d’Urgell i Roger
de Llúria.
Sobre les característiques del futur Pla General d’Urbanisme, la regidora
Camps, informa que no serà expansiu, perquè encara hi ha prop del 70% de
sòl lliure -del PGU anterior- que no es construirà fins que es donin les
circumstàncies favorables. Del nou pla, la regidora anticipa que estarà focalitzat
a la millora i rehabilitació del que ja tenim i, sobretot, procurarà millorar l’encaix
entre uns barris i uns altres i la millora de les infraestructures de la ciutat.
En referència als terrenys escollits per a la futura residència de la Gent Gran,
Marta Camps explica que encara no s’ha pogut fer efectiva la permuta de
terrenys amb el propietari, i atribueix aquest fet a l’aturada de l’activitat
constructora i a les dificultats de l’empresa amb la que s’havia pactat finançar el
projecte. No obstant això, la regidora afirma que la negociació està oberta i
que, entre les parts implicades, hi ha una bona predisposició per arribar a
acords.
Ermengol Tolsa, AVV Pardinyes. El president de l’AVV, utilitza la metàfora de
la “gota malaia” per explicar la funció reivindicativa –permanent- de l’associació
que ell representa i que té com a finalitat trobar les solucions que garanteixin
millorar el barri.
Sobre el tema de la residència, diu ser conscient que és un tema complex en
temps de crisi, però que és per a ells una petició irrenunciable.
Maria Antònia Roca, AVV Pardinyes. Agraeix l’eficiència amb què -des
d’urbanisme- es donen les respostes als temes plantejats pel barri; opina que
és de justícia reconèixer quan es fan les coses ben fetes.
Com a proposta de millora, Roca, sol·licita que s’estudiï una solució per millorar
l’enllumenat d’alguns carrers (posa com exemple Baró de Maials) i demana que
es contempli la conveniència d’implementar un sistema d’encesa i apagada
automàtic de llums en trams d’alguns carrers (“tele-encès”), perquè tal cosa,
segons la seva opinió, aportaria una millora funcional i d’estalvi.
Un membre del plenari –que no s’identifica- comenta que el sistema de control
de l’enllumenat de Lleida està molt ben fet; parla de l’eficiència d’un sistema
que funciona per control informatitzat i que “no totes les ciutats tenen”.
Quant a l’enllumenat, Marta Camps, es mostra especialment satisfeta del servei
“molt especialitzat” que està prestant la brigada municipal durant les 24 hores
del dia. Actualment, diu, s’està treballant en la substitució dels sistemes antics
de lluminària per altres de més moderns.
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El regidor de zona, Rafael Peris, afegeix que la renovació a la qual
anteriorment al·ludia la regidora d’urbanisme, es circumscriu en el context del
projecte de ciutats respectuoses amb el mediambient, Smart City, en el qual
Lleida hi participa amb tot un conjunt d’actuacions que cerquen l’eficiència
energètica en base a un tipus de gestió tecnològica dels sistemes de reg,
d’enllumenat, del control de la mobilitat, etc.
Un representant de l’escola la Mitjana, pregunta per una sol·licitud que van
realitzar fa un temps i que parlava de la necessitat de reordenar el trànsit als
carrers per on els nens i nenes accedeixen al centre educatiu.
En relació als entorns escolars segurs, Marta Camps, explica que, actualment,
s’està realitzant l’estudi que inclou un diagnòstic general de la situació de cada
escola de la ciutat i que té en compte totes les variables de mobilitat (accessos,
rutes, mitjans de desplaçament...); quan acabi el mateix, se’ls contactarà per
parlar-ne i es procedirà a implementar les necessitats de millora que hagin
estat detectades.
Josep M. Fransi, Club Biketrial. Com a comerciant, el preocupa la mala imatge
de la ciutat que donen les façanes brutes de grafits; pregunta quines accions
poden fer-se per minimitzar aquest problema.
Marta Camps, li respon que hi ha un servei municipal especialitat en eliminar
grafits i que aquest, realitza la feina quan se li demana. L’únic problema que pot
impedir que pugui realitzar la seva missió, té a veure amb la conservació de la
façana: no es fa en aquells casos en què treure la pintura implicaria fer malbé
l’estucat.
Rafael Peris, respon que recentment va participar en una passejada pel barri,
per llistar els problemes més importants que calia contemplar i, en relació a la
neteja, es va fer una llista d’actuacions que es va fer arribar a Ilned. El regidor
lamenta, però, l’existència d’un cert grau d’incivisme, que no sempre es fàcil
d’erradicar.
Abdul Chaibi, associació Magrebeida. Pregunta: per què un extrem o altre del
carrer Anselm Charles, no s’utilitza el mateix criteri per l’establiment dels llocs
on poder aparcar els vehicles?
La regidora Camps, li explica que el carrer és de prioritat per a vianants, per
aquesta raó, hi ha alguns llocs de restricció d’aparcament; solament pot haverhi aparcament en determinades zones quan s’ha de donar servei a necessitats
com les de càrrega i descàrrega. Sobre la causa perquè s’ha fet així, li fa saber
que és com a resultat de les peticions fetes per veïns i comerciants d’aquell
carrer.
Ruben Tolsa, Futbol Pardinyes. Demana concreció de quan s’executaran les
obres de millora dels vestidors del club. També demana si es pot fer alguna
actuació entre el camp de futbol i la mitjana, ja que la zona està abandonada,
s’hi ha fet molta vegetació, i és utilitzada per activitats humanes que donen una
mala imatge d’aquell espai urbà.
Sobre els vestidors, Marta Camps, respon que no hi ha recursos per aquest
any, però que la intenció és de fer-ho l’exercici vinent. Respecte a les
intervencions en aquell indret del barri, comenta que s’està pendent d’una
subvenció de la Generalitat per licitar les obres del Centre de Piragüisme.
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Abdelmoula Elmoutaouir, associació Magrebeida. Explica que hi ha un
problema sanitari a una plaça interior vora el carrer Vicenç Ximenis, per darrera
de l’escola la Mitjana; en aquell lloc (per les defecacions i miccions dels gossos;
perquè la gent i llença deixalles, etc.) hi proliferen les rates i aquestes s’enfilen
per les parets de les cases pròximes. Demana que es desratitzi la zona, que es
netegi i que s’hi posin papereres.
Paco Castillo, Fundació Orvepard. Pregunta si uns contenidors d’escombreries
-situats a la vora de l’IMO, on hi ha uns bancs- no podrien estar millor en un
altre lloc. Castillo, suggereix també, si no es podria reformular la circulació dels
carrers de la Pardinyes històrica (direccionalitat única o doble; aparcament,
etc.); comenta que fa temps, des de la comissió d’urbanisme de l’AVV, s’havia
demanat a l’ajuntament la realització d’un estudi detallat sobre aquest tema.
Marta Camps, explica que els contenidors són allí perquè és l’únic espai en què
ningú del carrer s’ha queixat. Sobre el pla de mobilitat urbana (que s’aprovarà
pròximament), Camps especifica que s’està estudiant per a tota la ciutat i que
es regularà “la jerarquia dels carrers” (primaris, secundaris, de vianants...);
quan aquest pla estigui aprovat es faran tots aquells canvis que siguin
pertinents.
Nacho Piñeiro, Associació de Comerciants. Denuncia que els serveis de
neteja reguen a mitja tarda, la qual cosa comporta molèsties que s’evitarien si
hom regués fora de l’horari comercial.
Marta Camps diu que el normal seria que aquest servei es realitzés de
matinada i que es parlarà amb l’empresa concessionària de la neteja.
Ramona Salla, AVV Pardinyes. Demana que la poda dels arbres de la plaça
Rosa Sensat es faci d’una altra manera; segons ella la poda no és suficient, es
deixen massa rames velles i aquestes acaben caient al carrer, amb el risc que
això suposa per a les persones i els vehicles aparcats.
Tractats tots els temes corresponents a l’ordre del dia i finalitzat el torn obert de
paraules, el president del Consell Territorial agraeix la presència i participació a
tots els assistents i dóna per acabada la reunió.
Lleida, 24 de novembre de 2011

Cesc Mòdol
Coordinació tècnica dels Consells Territorials
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CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 03 (PARDINYES)
Plenari celebrat el dijous, 7 de maig de 2012, a les 20.00h,
a la sala d’actes del Centre Cívic de Pardinyes

Assisteixen a la reunió
Entitats:
AVV de Pardinyes (Orvepard); Fundació Orvepard; Parròquia St. Salvador; Associació de
Comerciants (ACIP); Biblioteca Pardinyes; AMPA IES Lladonosa; IES la Mitjana; AMPA IES la
Mitjana; Associació Magrebeida; Serveis Personals Pardinyes; CEIP Pardinyes; CEIP la
Mitjana; AMPA CEIP la Mitjana; CEIP Riu Segre; Escola Bressol Pardinyes; CAP; Aspid; Club
Automodelisme; Llar Jubilats; Coral Llum de Veus.
Persones:
Nacho Piñeiro, Xavier Fuixench, M. Antonia Roca, Ramona Salla, Federico Baena, Montse
Bertran, José Martin Tello, Carme Jové Porta, Jacinto Pernia, Luis Marco Estarreado, Maria
R. Escolà, Miquel Fontelles; Montse Labèrnia; Teresa Paredes; Puri Calleja; Carmen
Sánchez; Rosa Villanova; Imma Amoròs; Yolanda Santos; Yolanda Molinero; Valentín Díaz;
Beatriu Sarrat; Abderrafie Ettalydy; Rachid Lahfour; Llorenç González; Carmina Mateu.
Assisteixen a la reunió per l’administració municipal:
El regidor de Zona i president del CTZ03, Rafael Peris; la regidora de Participació Ciutadana
i vicepresidenta del CTZ03, Dolors Arderiu; la 1a tinent d’alcalde i regidora d’urbanisme,
Marta Camps; les tècniques de la Paeria Elena Cervera, Vanesa Ortega i Carme Sabaté; i el
secretari del Consell Territorial, Francesc Mòdol. S’excusa el regidor de Coordinació de
Barris, Joan Gómez.
El regidor de zona, Rafael Peris, dóna inici a la sessió plenari del Consell Territorial de la
zona 03 fent una benvinguda als assistents i demanant-los, si s’escau, l’aprovació de l’acta
de la sessió anterior. No hi ha cap objecció en contra; s’aprova l’acta.
A continuació, en compliment del 3r punt de l’ordre del dia, la 1a tinent d’alcalde i
regidora d’urbanisme, Marta Camps, inicia una exposició en què informa sobre diverses
qüestions relacionades amb l’urbanisme de la zona 03, fent un esment especial a l’acord
entre Paeria i Generalitat per finançar les obres del Centre de Piragüisme de Lleida, així
com a l’ampliació dels vestidors del Camp de Futbol. Respecte al primer tema, Camps
explica que el nou equipament dedicat al Piragüisme es distribuirà en tres espais i inclourà
edificis per a vestidors, lavabos, gimnàs, hotel de clubs, oficines i magatzems. L’adequació
urbana de l’entorn entre les diferents instal·lacions, inclourà una passarel·la que facilitarà
la mobilitat fins a l’embarcador. El cost d’aquesta obra en el seu conjunt, suposarà a la
Paeria un desembors de 390.000 euros. Referent a l’ampliació dels vestidors del CF.
Pardinyes, la regidora d’urbanisme anuncia que es farà de forma imminent i que consistirà
en la prolongació de l’edifici existent, afegint-hi dos vestidors per a jugadors i un per a
l’àrbitre. Les obres ascendiran a 100.000 euros.
Quant a altres actuacions urbanístiques recents, Camps fa referència a diverses millores al
carrers Roger de Llúria: 220 m2 de nova vorera; 2 nous passos de vianants; nous punts de
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llum i mobiliari urbà; eliminació d’infraestructures d’enllumenat velles (pals de fusta,
cables aeris, etc.); enjardinament d’un talús entre Pere Cavasèquia i l’Av. de Tortosa;
demolició de restes de la carretera antiga, etc. Camps, també fa esment de la renovació de
6 jocs esportius per a adults, a l’entrada del parc de la mitjana.
Acabada l’exposició de la regidora d’urbanisme, pren la paraula el regidor de zona, Rafael
Peris, qui fa recordatori d’un fet històric molt rellevant: la celebració del 50e aniversari de
la fundació de l’associació de veïns de Pardinyes, i comenta que amb motiu d’aquest
esdeveniment, la Paeria ha acordat concedir una placa de reconeixement a l’Orvepard i
una altra a la comissió d’esports de la mateixa associació.
Torn de paraules:
Maria Antònia Roca, Orvepard. S’interessa per saber si hi ha alguna novetat sobre el
projecte de fer una residència per a la gent gran, tema aquest que es va parlar en el darrer
plenari del Consell Territorial.
Marta Camps, respon que tot segueix igual, que –de moment- no s’ha arribat a cap acord
amb l’empresa propietària dels terrenys. La regidora, però, apunta la possibilitat
d’impulsar el projecte en un altre solar d’equipaments que es troba a no gaire distància del
que s’ha estat negociant fins ara.
Jacinto Pernia, Fundació Orvepard. Sobre el tema de la residència opina que, amb
independència que actualment no sigui el millor moment econòmic per materialitzar el
projecte, sí que s’han d’anar concretant i consolidant les bases a partir de les quals, quan
econòmicament sigui factible, es puguin executar les obres ràpidament, sense haver de
tornar a començar des de zero.
En un altre ordre de coses, Pernia pregunta si a la plaça Josep Piñol es reposarà un joc
infantil que es va treure fa un temps.
Marta Camps, aclareix que es va treure el que hi havia perquè no s’adaptava a la
normativa actual i es va voler evitar que algú pogués prendre mal; la regidora confirma
que es posarà un joc infantil nou, tan aviat com arribi el que s’ha encarregat.
Nacho Piñeiro, Associació de Comerciants. Demana un aclariment sobre el sentit que s’ha
volgut donar a la paraula “hotel” quan s’ha fet la presentació de les futures instal·lacions
del centre de piragüisme.
Sobre una petició que va plantejar en un Consell Territorial anterior (en referència a les
molèsties ocasionades pels serveis de neteja quan reguen a mitja tarda, coincidint amb
l’horari comercial de les botigues), Piñeiro diu que no s’ha solucionat res.
En referència a la primera pregunta, Marta Camps diu que el terme hotel l’ha emprat en el
sentit que es dóna al concepte tècnic “hotel de clubs” i/o “hotel d’entitats”, quan es tracta
d’un espai reservat a les associacions esportives que l’usen per a fer-hi les seves activitats.
Sobre la qüestió de la neteja, Camps informa que es realitza la neteja en horari de dia
perquè no es vol molestar els veïns a l’hora de dormir. No obstant, comenta que -per no
molestar les botigues- tal vegada seria possible traslladar la neteja a primera hora del matí
o al migdia.
Sobre el tema dels grafits, que va ser plantejat al Consell Territorial anterior, Marta Camps
diu que s’han realitzat accions de neteja en diferents llocs (zona futbol, zona piragüisme),
però que quan la superfície de la façana no és prou dura, hi ha risc de fer-la malbé.
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Un altra petició que es va fer al Consell anterior, feia referència al desbrossament de la
zona entre el camp de futbol i el riu; al respecte, la regidora Camps confirma que ja s’ha
fet una primera fase de neteja i que quan s’executi el projecte del centre de piragüisme,
s’acabarà la resta de l’actuació fins arribar al riu.
Sobre el desplaçament dels contenidors de la plaça Rosa Sensat, Camps diu que s’ha
previst de fer-ho en un termini inferior a una setmana.
Beatriu Sarrat, AMPA IES la Mitjana. Proposen que es modifiqui el sentit de circulació
d’alguns carrers de l’entorn de l’IES (Ximenis; Pallach; Alcalde Sangenís; Euskadi) per
millorar la comoditat de les persones que volen accedir al centre.
Abderrafie Ettalydy, associació Magrebeida. Opina que Pardinyes necessitaria un CAP que
donés servei específic al barri de Pardinyes.
Marta Camps, contesta que un CAP és competència de la Generalitat i que a l’ajuntament
no li consta oficialment que aquesta institució s’hagi plantejat la necessitat de fer-ho, però
que no obstant això es realitzarà la consulta.
Jacinto Pernia, Fundació Orvepard. A raó del comentari anterior, Pernia apunta com a
hipòtesi de futur la possibilitat que finalment es materialitzi la construcció d’un nou CAP,
però a Balàfia, amb la qual cosa el problema també quedaria resolt, ja que l’actual CAP
“compartit” passaria a poder oferir integrament els seus serveis a Pardinyes.
Ramona Salla, Orvepard. Demana aclariments sobre la poda dels plataners de la plaça
Rosa Sensat (vora l’IMO), diu que en hi ha que no es netegen prou -de rames velles- i això
és perillós perquè al final aquestes cauen al terra. També palesa que hi ha problema amb
el pol·len d’aquests arbres, ja que molesta els veïns pròxims que tenen les finestres
orientades a la plaça.
Marta Camps, diu que es farà revisar el protocol de manteniment dels arbres de l’àrea
afectada.
Yolanda Santos, Escola la Mitjana. Recolza la proposta feta abans per l’IES la Mitjana
(sobre la rectificació del sentit de circulació dels carrers adjacents a la zona escolar on
estan ubicats). També demanen un pas de vianants elevat davant de l’escola, per millorar
la seguretat; ara solament hi ha un pas normal i bandes rugoses de goma per reduir la
velocitat del vehicle, però això no és suficient.
La regidora d’urbanisme diu que no sempre pot aplicar-se la solució del pas elevat, que
s’intenta trobar la justa mesura de passos elevats i bandes rugoses “per millorar la
seguretat, sense arribar a convertir la ciutat en un continu d’obstacles”. Camps informa als
representants de l’escola, que s’està fent un estudi de mobilitat segura a la ciutat i que
pròximament, els professionals que el realitzen els passaran a visitar. Segons l’informe
final d’aquest estudi, l’ajuntament prendrà les solucions de millora que corresponguin.
Carme Jové, Escola Pardinyes. Demana que hagi una major vigilància per part dels Agents
Cívics o de la Guàrdia Urbana, a fi d’evitar que s’embrutin i es facin contínues destrosses
als espais públics, especialment durant el cap de setmana; planteja la possibilitat que es
dugui a terme alguna campanya de sensibilització cívica.
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Marta Camps, afirma que des de fa mesos s’està fent una campanya de sensibilització a la
ciutat -de la qual ja se’n va parlar al Consell Territorial anterior- i que aquesta inclou la
distribució a mà, per part dels agents cívics, d’un llibret -redactat en diferents idiomes- en
què es parla de quines són les normes de civisme i convivència a la ciutat. Aquest llibret,
també s’ha distribuït a través de les associacions i es pot fer arribar a qualsevol entitat que
ho demani.
Jacinto Pernia, Fundació Orvepard. Proposa com alternativa per evitar que es faci un mal
ús dels espais escolars durant els caps de setmana, que s’implementi un servei de
vigilància a càrrec de persones que hagin acceptat la prestació de serveis a la comunitat.
Pernia diu que ho varen poder provar durant gairebé 1 any i que l’experiència va funcionar
molt bé.
Marta Camps, proposa que es temporalitzi l’horari en què hi ha el problema, per estudiar
la millor manera d’intervenció.
Llorens González, Club R.C. i Automodelisme. Demana confirmació sobre si les obres del
centre de Piragüisme afectaran l’espai esportiu on ells realitzen les activitats de radio
control; necessiten saber-ho per preveure si poden tirar endavant la millora de l’asfaltat
de la pista o si aplacen aquesta actuació per a més endavant.
La regidora d’urbanisme respon que, tal com poden apreciar-se en els plànols que s’han
presentat al Consell, les obres del projecte afectaran solament els espais de piragüisme i
d’skate.
Maria T. Paredes, Llar de Jubilats. Es queixa que la pista de futbol sala que hi ha davant
del Centre Cívic té les llums enceses fins a altes hores de la matinada.
La regidora Camps li respon que es solucionarà aquest error.
Tractats tots els temes corresponents a l’ordre del dia i finalitzat el torn obert de paraules,
el president del Consell Territorial, Rafael Peris, es compromet a fer el retorn dels temes
que s’han de gestionar, agraeix la presència i participació a tots els assistents i dóna per
acabada la reunió.
Lleida, 7 de maig de 2012

Cesc Mòdol
Coordinació tècnica dels Consells Territorials
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CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 03 (PARDINYES)
Plenari celebrat el dilluns, 18 de febrer de 2013, a les 20.00h,
a la sala d’actes del Centre Cívic de Pardinyes
Assisteixen a la reunió
Entitats:
AVV de Pardinyes (Orvepard); Grup de Dones AVV; Fundació Orvepard; Associació de
Comerciants (ACIP); Biblioteca Pardinyes; AMPA IES Lladonosa; IES la Mitjana; IES Josep
Lladonosa; Associació Magrebeida; Serveis Personals Pardinyes; Escola Pardinyes; Escola la
Mitjana; Escola Bressol Pardinyes; AMPA Escola Bressol Pardinyes; CAP; Aspid; Club
Automodelisme; Coral Llum de Veus; Club Kayak Mitjana; Radio Pardinyes; Escola Bressol
Mitjana; Club de Bàsquet Pardinyes; Handbol Pardinyes; Assoc. Síndrome d’Asperger; Club de
Futbol Pardinyes; Associació Esportiva Escolar J. Lladonosa; Associación Cultural Raices.
Persones:
Nacho Piñeiro; Xavier Fuixench; Ramona Salla; Frederic Baena; Carme Jové Porta; Jacinto
Pernia; Luis Marco Estarreado; Maria R. Escolà; Maria Collado; Beatriu Sarrat; Lahfour Rachid;
Llorenç González; Carmina Mateu; Paco Castillo; Joaquin Martínez; Carles Vara; Antoni Morón;
Naïma Hoummas; Neus Pernia; Ramona Gelonch; Eva Gastón; Rafa Fernández; Joan Torné;
Pascale Sánchez; Mari Luz Pernia; Susana Jiménez; Margarida Sampietro; Jordi Mauri; Tomasa
A. Martínez; José M. Zubieta; Montserrat Peiró; Dionisio Cases; Josep R. Serredo; Nicolás
Troibe; Maria D. Iribarne; Carmen Ferrer; Antonia Cuesta; Maria P. García; Rubén Tolsa;
Abdelmoula Elmoutaouir.
Assisteixen a la reunió per l’administració municipal:
El regidor de Zona i president del CTZ03, Rafael Peris; la regidora de Participació Ciutadana i
vicepresidenta del CTZ03, Dolors Arderiu; la 1a tinent d’alcalde i regidora d’urbanisme, Marta
Camps; el regidor de Coordinació de Barris, Joan Gómez; les tècniques de la Paeria Elena
Cervera i Carme Sabaté; i el secretari del Consell Territorial, Francesc Mòdol.
El regidor de zona, Rafael Peris, dóna inici a la sessió plenari del Consell Territorial de la zona
03 fent una benvinguda als assistents i informant-los que s’ha incorporat a l’ordre del dia un
nou punt en què s’informarà sobre la Comissió de Salvaguarda de la Carta de la Ciutadania. A
continuació, el regidor Peris proposa, si s’escau, l’aprovació de l’acta de la sessió anterior. No
hi ha cap objecció en contra; s’aprova l’acta.
El regidor de Coordinació de Barris, Joan Gómez, fa l’explicació dels criteris generals perquè
s’ha creat la Comissió de Salvaguarda de la Carta de la Ciutadania i cedeix l’ús de la paraula a
Paquita Deltell, membre de l’esmentada comissió, a fi que exposi els aspectes conceptuals i
tècnics del seu funcionament.
A continuació, la 1a tinent d’alcalde i regidora d’urbanisme, Marta Camps, inicia una exposició
en què informa sobre diverses qüestions socials, econòmiques i urbanístiques d’interès per al
consell de la zona 3:




posada en marxa de l’oficina d’ajuda per a les persones amb problemes d’habitatge;
resum de les actuacions dels serveis socials de la zona;
pla extraordinari d’inspecció de comerços, per verificar que les activitats que realitzen
s’ajustin a les ordenances municipals, i a les llicències d’activitat que tenen
autoritzades;

10








projecte d’educació mediambiental -realitzat a l’escola la Mitjana- sobre “el cultiu de
varietats tradicionals de l’horta de Lleida”;
informe de les característiques i el desenvolupament del Centre de Piragüisme “Saül
Craviotto”;
estat de les obres d’ampliació dels vestidors del club de futbol Pardinyes;
característiques i implementació del projecte “entorns escolars segurs”;
instal·lació d’ascensors socials als blocs de La Pau;
millores de la via pública a: plaça Josep Piñol; Rbla. Corregidor Escofet i carrer Roger de
Llúria. I actuacions en matèria de mobiliari urbà i voreres a: Av. Tortosa; Corregidor
Escofet; carrers Girona; Tarragona; X. Puig Andreu; Xile; Guillem Botet; Baró de Maials;
blocs Landelino Lavilla i La Pau; i a les places: Voluntariat; Josep Wehrle; i Mª Rúbies.

Acabada l’exposició de la regidora d’urbanisme, s’inicia el torn ordinari de paraules:
Joaquin Martínez, Club de Kayak Mitjana. Explica que el seu club té un problema amb la
Federació Catalana de Piragüisme, concretament afirma que tenen pendent de cobrar 14.700
euros des de la dècada dels anys 90. Atès que la Federació es beneficiarà de la utilització de les
noves instal·lacions de Pardinyes, Martínez demana que l’ajuntament faci alguna mena de
pressió per tal que la federació realitzi el pagament del deute pendent amb el club abans que
no es materialitzi la cessió d’un espai al centre de la mitjana.
El regidor de zona, Rafael Peris, confirma que abans de l’inici del Consell li ha estat lliurada una
carta del Club de Kayak en la que s’exposa el problema que acaba de plantejar el representant
del club. Al respecte, informa que serà el regidor d’esports, Txema Alonso, qui realitzi una
gestió amb la Federació Catalana. Tanmateix, el regidor Peris adverteix al representant de
l’associació esportiva, que al tractar-se d’un afer intern entre federació i club de Kayak, l’acció
de la Paeria no pot anar més enllà d’un intent de mediació entre les parts.
Paco Castillo, Orvepard. Sol·licita que es reompli de grava el carreró que hi ha entre l’escola
Riu Segre i el complex esportiu Trèvol. En aquell mateix lloc, i a efectes de seguretat dels
escolars, suggereix que es tingui en compte que allí hi ha una porta per on els infants petits
surten des del pati cap a l’exterior del recinte.
D’altra banda, Castillo reclama que ragi aigua potable a la totalitat de les fonts del barri, i no
solament a 3 o 4 com passa ara. Concretament, diu que és urgent que és solucioni aquesta
mancança a la zona d’accés principal al camp de futbol.
Eva Gastón, Aspid. Demana que se li concreti si el projecte del Centre de Piragüisme preveu
solucions que possibilitin l’accessibilitat per a tothom.
La regidora Camps i el tècnic d’urbanisme, Sergi Gimeno, confirmen que el conjunt de les
instal·lacions, inclòs l’embarcador, estaran adaptats per tal de permetre l’accessibilitat de
persones amb mobilitat reduïda.
Rubén Tolsa, Club de Futbol Pardinyes. Convida tothom a la inauguració dels nous vestidors.
Tolsa, comenta que seran uns vestidors adaptats per a persones amb discapacitat funcional. En
la mateixa línia de treballar per la inclusivitat social, el representant del club de futbol explica
que han creat una secció per al col·lectiu de joves amb discapacitat psíquica i que aquests
esportistes poden entrenar dos dies a la setmana i jugar els partits de la competició LAB el
dilluns al vespre. Tolsa convida a l’associació Aspid perquè pugui fer us de les instal·lacions del
club, si així ho creuen convenient.
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En un altre ordre de coses, Rubén Tolsa denuncia el reiterat robatori del cablejat de la torre de
llum de les instal·lacions. Con a solució al problema, proposa que es netegi la zona entre el
camp de futbol i el riu, de manera que aquell espai esdevingui un passeig amb zona de pícnic;
Tolsa considera que si en aquell espai hi ha activitat i està mínimament il·luminat, serà un
factor dissusori per als “xoriços” que vulguin entrar a robar-hi, i que en el pitjor dels cassos, si
ho fan, sempre serà molt més fàcil detectar la seva activitat i detenir-los.
Joan Torné, Orvepard. Denuncia que els vestidors del pavelló esportiu han estat l’objecte de
diversos robatoris, la qual cosa, a banda de ser un perjudici per al conjunt dels afectats, dóna
una molt mala imatge de la ciutat quan les víctimes són els esportistes d’equips que han viatjat
des d’altres poblacions del país. Demana que s’estudiï el problema i que s’adoptin les mesures
necessàries per resoldre’l.
En referència a l’ús de les instal·lacions de la petanca de la Mitjana, Torné proposa una solució
per millorar les condicions de l’enllumenat d’aquell lloc: diu que s’hi podrien traslladar quatre
dels punts de llum sobrers de les pistes -en desús- de l’avinguda de Tortosa.
La regidora Camps, diu estar d’acord en millorar les condicions de llum d’aquelles pistes, i
demana que es comuniqui a l’ajuntament el contacte de la persona del club amb qui s’haurà
de determinar en quin lloc exacte volen la ubicació dels punts suplementaris de llum.
José M. Zubieta, Handbol Pardinyes. Com a mesura de prevenció contra els robatoris, explica
que ells han hagut d’adoptar “solucions casolanes” com custodiar tot el que té valor en un
armari i/o bagul. Explica que des de les instal·lacions no és possible poder vigilar què passa a
dintre dels vestidors, ja que si els lladres aconsegueixen accedir des de la part del darrera del
poliesportiu, poden saltar d’un vestidor a l’altre sense ser vistos, perquè tots els vestidors
estan comunicats. Una solució que dificultaria l’acció dels lladres, seria tancar la part superior
que permet saltar fàcilment d’una sala de vestidor a l’altra.
El regidor Peris comenta que, amb independència que s’acabi col·locant una separació entre
un vestidor i un altre, no està de més prendre mesures d’autoprotecció, com que el delegat de
cada equip custodiï les coses de valor dels seus esportistes fins que acabi el partit. És pren nota
del tema plantejat per parlar-lo amb el regidor d’esports de la Paeria.
Nacho Piñeiro, Associació de Comerciants. Reclama que es posi fi a la molèstia que ocasionen
els serveis de neteja, quan reguen -a mitja tarda- coincidint amb l’horari comercial de les
botigues. El representant de l’associació de comerciants, parla també que s’ha creat una certa
alarma davant la possibilitat que es retiri la zona blava del carrer Roger de Llúria.
Quant a la seva participació al Consell, Piñeiro informa al plenari que aquesta serà la darrera
participació que faci al Consell com a president de l’Associació de Comerciants, per aquesta
raó, aprofita l’avinentesa per agrair la cooperació rebuda per part de totes les institucions de la
ciutat i associacions del barri, durant el seu mandat, i fa explícits els millors desitjos per a la
persona que el succeirà en el càrrec.
Camps respon que no està previst eliminar la zona blava de l’àrea del carrer Roger de Llúria, i
que allò que s’està estudiant és la introducció d’una nova modalitat d’aparcament que es
coneix com “zona blava de baixa rotació” (ja provada a Cappont i Balàfia) i que es caracteritza
per ser més barata que la zona blava del centre. D’altra banda, Camps informa que s’està
explorant també l’alternativa d’implementar nous espais d’aparcament gratuït, mitjançant
l’establiment de convenis amb propietaris de solars privats.
Respecte al relleu a la presidència de l’associació de comerciants, el plenari -a petició de la 1a
Tinent d’alcalde, Marta Camps- acorda que consti en acta l’agraïment del Consell Territorial
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per la tasca feta per Nacho Piñeiro durant els anys en què ha estat al front de l’esmentada
associació.
Josep R. Serrado, Orvepard. Denuncia que hi ha zones del barri amb un enllumenat insuficient,
atès que les copes dels arbres queden per sota dels fanals de la llum, fent de pantalla.
La regidora Camps diu estar informada de l’existència d’aquest problema, però adverteix que
no serà possible procedir a una substitució generalitzada de fanals de la llum sense abans
haver aprovat la partida pressupostària corresponent al pla d’inversions d’enllumenat, raó per
la qual, adverteix que -de moment- no es podrà fer altra cosa que podar periòdicament els
arbres.
Jordi Mauri, Club de Bàsquet Pardinyes. Demana autorització per poder posar –els dies de
partit- cartells de publicitat dels petits patrocinadors del club.
Paco Castillo, Orvepard. En referència al dèficit de l’enllumenat del carrer en alguns llocs del
barri, concreta que hi ha punts foscos al carrer Camí de Corbins (entre Baró de Maials i
Girona), i també a l’eix dels carrers García Lamolla / Antoni Blavia (entre els carrers camí de
Corbins i Pere Cavasèquia). En un altre ordre de coses, Castillo s’interessa per la causa del
tancament provisional de la passarel·la de l’estació; pregunta sobre l’estat del projecte del
cobriment de trams de via pendents; i reivindica l’habilitació d’un camí vora el riu entre les
Escoles Alba i les Pardinyes altes, que beneficiaria al conjunt dels barris nord de la ciutat.
Castillo finalitza la seva intervenció fent esment als relleus en les presidències de les
associacions de comerciants i de jubilats, i recordant a persones i entitats del barri que el 16 de
març es celebrarà una jornada de treball per reflexionar sobre com es vol que sigui Pardinyes
durant el proper bienni.
La regidora d’urbanisme respon que el tancament provisional de la passarel·la es va fer per la
necessitat de reparar les baranes, que estaven en mal estat, i informa que -per més endavantes preveu fer una remodelació integral de la mateixa. Quant a la situació de la resta del
cobriment de les vies, la regidora d’urbanisme diu que el tema està parat, pendent d’una
negociació entre Generalitat i Estat.
Acabat el torn ordinari de paraules, s’inicia la part de la reunió prevista per a l’exposició i debat
de les característiques del nou model de servei de bus de la ciutat.
Participen en aquesta fase del plenari tècnics de l’àmbit de mobilitat de l’ajuntament i el
gerent de la companyia d’autobusos.
Durant aquesta fase de la reunió s’exposa el canvi de filosofia del servei i com això comportarà
canvis en el disseny de les línies, que passaran a ser majoritàriament lineals per millorar la
interconnexió entre el centre i els barris perifèrics de la ciutat, permetent així augmentar la
freqüència de pas dels busos i la reducció de la durada dels trajectes.
Tractats tots els temes corresponents a l’ordre del dia i finalitzat el torn extraordinari de
paraules dedicat a aclarir dubtes sobre la implementació del nou servei de busos, el president
del Consell Territorial, Rafael Peris, agraeix la presència i participació a tots els assistents i dóna
per acabada la reunió.
Lleida, 18 de febrer de 2013

Cesc Mòdol
Coordinació tècnica dels Consells Territorials
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CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 03 (PARDINYES)
Plenari celebrat el dijous, 10 d’octubre de 2013, a les 20.00h,
a la sala d’actes del Centre Cívic de Pardinyes
Assisteixen a la reunió
Entitats:
AVV de Pardinyes (Orvepard); Grup de Dones AVV; Associació de Comerciants (ACIP);
Biblioteca Pardinyes; AMPA IES Lladonosa; IES Josep Lladonosa; Associació Magrebeida;
Serveis Personals Pardinyes; Escola Pardinyes; Escola la Mitjana; Escola Bressol Pardinyes;
Aspid; Coral Llum de Veus; Radio Pardinyes; Escola Bressol Mitjana; Assoc. Síndrome
d’Asperger; Club de Futbol Pardinyes; Parròquia Sant Salvador; Escola Riu Segre; Club Bike
Trial; AMPA IES la Mitjana; CUS.
Persones:
Ramona Salla; Frederic Baena; Carme Jové Porta; Maria R. Escolà; Paco Castillo; Antonio
Morón; Nieves Pernia; Ramona Gelonch; Rafa Fernández; Joan Torné; Mari Luz Pernia; Susana
Jiménez; Montserrat Peiró; Maria P. García; Rubén Tolsa; Josep M. Fransi; Francesc Soldevila;
Rosa Villanova; Abderrafie Ettalydy; Carlos Rodríguez; Elisabet Llauradó; Miquel Fontelles;
David Membrilla; Bibiana Bendicho; José Martin Tello; Mercè Ruiz; Rafa Gimena; Carmen
Sánchez; Montse Ferrer.
Assisteixen a la reunió per l’administració municipal:
El regidor de Zona i president del CTZ03, Rafael Peris; la regidora de Participació Ciutadana i
vicepresidenta del CTZ03, Dolors Arderiu; el regidor de Coordinació de Barris, Joan Gómez; i el
secretari del Consell Territorial, Francesc Mòdol.
Excusen l’assistència la regidora d’urbanisme, Marta Camps i el representant de la Fundació
Pardinyes, Jacinto Pernia.
El regidor de zona, Rafael Peris, inicia la sessió plenari del Consell Territorial de la zona 3 i dóna
una benvinguda als assistents. Acte seguit proposa, si s’escau, l’aprovació de l’acta de la sessió
anterior. No hi ha cap objecció en contra; s’aprova l’acta.
A continuació, el regidor de zona inicia una exposició en què informa sobre diverses qüestions
socials, econòmiques i urbanístiques d’interès per al consell de la zona 3. Entre altres aspectes
parla de:











centre de Piragüisme Saul Craviotto i característiques del mateix;
entrada en funcionament dels nous vestidors del club de futbol;
millora de la il·luminació de la pista de la petanca de la Mitjana;
instal·lació d’ascensors socials als blocs “la Pau”;
millores a la zona dels carrers Roger de Llúria amb Comtes d’Urgell;
millores a Roger de Llúria entre Pere Cavasèquia i l’Av. de Tortosa;
reforma de la passarel·la de l’estació de ferrocarril;
unificació de les línies de bus 4 i 11, i canvis en la prestació dels serveis;
externalització de l’enllumenat urbà per millorar infraestructures i qualitat de servei;
relat dels estadístics d’atenció dels Serveis Socials municipals.
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Acabada l’exposició del regidor de zona, s’inicia el torn de paraules:
Paco Castillo, Orvepard. Planteja els següents temes:
1. l’entrada al barri des de l’autovia, a la zona on hi ha les instal·lacions d’Ilnet, és un veritable
“punt negre” on poden veure’s abocats pel carrer estris domèstics i altres andròmines, com si
aquell lloc públic fos una deixalleria;
2. als carrers Josep Pallach i Oriol Martorell hi ha patis que s’han convertit en zona
d’aparcament;
3. a Puig i Andreu hi ha –des de fa uns mesos- una àrea de gossos que està creant problemes
de neteja i de salubritat, ja que es permet que els gossos vagin deslligats per aquell espai
públic sense que hi hagin tanques que acotin els seus marges. El representant veïnal fa
lliurament al regidor de zona d’un dossier amb imatges que fonamenten el motiu de la queixa,
acompanyat per un escrit que signen quaranta tres persones afectades;
4. s’hauria de netejar de matolls la zona dels antics horts que hi ha al final de la porta
d’entrada de la Mitjana, i caldria desmantellar les restes (ferro i murs) d’un antic parc infantil
que hi havia en aquell passeig;
5. s'informa que l’associació de jubilats està funcionant de manera provisional sota la direcció
d’una comissió gestora;
6. es fa un balanç positiu de la unificació de les antigues línies de bus quatre i onze, i es
corrobora que els retocs fets en recorregut i horari, han comportat un increment d’usuaris.
Tanmateix, es fa esment que caldria corregir alguns errors en la senyalètica de la nova L4, atès
que en algunes parades del centre els adhesius que informen de la línia contenen errors;
7. Caldria fer un reordenament del conjunt dels espais esportius de la vora del riu per
potenciar els usos i la qualitat de la zona. Són favorables perquè s’utilitzi la part de darrera del
camp de futbol com a byke parc, i proposen de fer una galeria d’entrenament d’alt rendiment
per a tir a l’arc;
8. importància de donar solució al problema de l’enllumenat de les zones fosques del barri i
acabament de la vorera de Ramon Argilés;
9. posada en funcionament d’horts familiars a Pardinyes: ja hi ha un mínim de 35 famílies que
hi estan interessades;
10. acord amb la regidoria de Participació Ciutadana sobre com tenir cura que els col·lectius
que volen utilitzar el Centre Cívic ho facin de manera responsable, i sobre la distribució dels
espais socials de l’edifici;
11. pendent de realitzar un grafit a la plaça Josep Piñol i la reparació dels petits murs que
utilitzen escolars i mares;
12. Reivindiquen que els agradaria que els límits administratius del barri que utilitza
l’ajuntament, coincidissin amb els de l’antiga zona rural de les Pardinyes altes i les baixes, és a
dir, des del riu fins a l’Av. Alcalde Recasens i pujada al Secà. Argumenten que per a ells és
important a efectes de computar un major o menor nombre de població i de comerç dintre de
la seva àrea d’influència sociocomunitària.
Ramona Gelonch, AMPA IES Josep Lladonosa. Palesa que el servei actual de bus no s’adapta
suficientment a les persones que s’han de desplaçar a l’Arnau de Vilanova des de Cappont, Av.
Segre, Balàfia, Pardinyes i Passeig de Ronda. En el cas de les persones que –com ella- treballen
a l’esmentat hospital i que per convicció tenen el costum d’utilitzar sempre transport públic, es
dóna el greuge que els festius al matí i a la nit no tenen servei, la qual cosa els suposa haver de
pagar taxi a tarifa de dia festiu.
David Membrilla, Assoc. Comerciants. Manifesta que als seus associats els preocupa de
manera especial que hagi brutícia pel terra (defecacions de gossos, deixalles, etc.) de les
voreres pròximes als comerços, perquè això, a més de perjudicar la imatge del barri, els obliga
a haver de netejar amb major freqüència l’accés i l’interior dels seus espais comercials.
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Proposen que, a més d’intensificar la vigilància de comportaments incívics, s’estudiï si el
nombre de papereres i contenidors que hi ha a les àrees més comercials és deficitari. D’altra
banda, demanen que s’adverteixi a les persones treballadores d’Ilnet que quan passen la
mànega d’aigua procurin no mullar ni fer passarrades el terra d’accés a les botigues, així com
no fer escatxigades als vidres dels aparadors.
En un altre ordre de coses, denuncien que al carrer Alguer hi ha persones que realitzen tràfic
d’estupefaents i que malgrat haver fet denúncies, el tema encara no s’ha resolt.
Montse Ferrer, Parròquia. Es queixa que a davant del Centre Cívic, al carrer Anselm Charles
està ple de brutícia, de defecacions i de miccions, motiu pel qual la fortor resulta tan
insuportable que ja no hi passa ningú si no és per autèntica necessitat. Ferrer mostra la seva
estranyesa pel fet que les brigades de neteja no actuïn en aquell espai públic.
Rubén Tolsa, Club de Futbol Pardinyes. Notifica que a la zona de passeig de davant l’accés a les
instal·lacions del futbol no es fa la neteja del terra. Tolsa pregunta si aquesta circumstància pot
ser deguda a un possible malentès competencial entre l’empresa concessionària de neteja i els
serveis municipals de jardineria.
Canviant de registre, el representant del club de futbol proposa que es canviï la senyalització
de “càrrega i descàrrega” que hi ha a Roger de Llúria, davant d’Aspid, per una altra que sigui
adient a l’ús social que se’n fa: encotxament i desencotxament de persones amb discapacitats
funcionals. També en matèria de mobilitat, Tolsa proposa que es reservi zona d’aparcament
per aquestes persones en algun espai pròxim a Aspid, ja que ara han d’anar a estacionar a
altres llocs molt més allunyats.
Mercè Ruiz, CUS. Fa arribar la queixa dels veïns del bar que hi ha al 28 de Baró de Maials, ja
que –les vigílies dels dies festius- l’activitat d’aquest establiment provoca sorolls fins a altes
hores de la matinada, cosa que impedeix el descans de la gent que viu en aquell lloc. Ruiz
informa que malgrat haver denunciat aquests fets a la Guàrdia Urbana encara no s’ha pogut
solucionar el problema. Quant a la problemàtica de l’enllumenat d’alguns carrers del barri
demana que -mentre no hi hagi una solució millor- es faci la poda regular d’aquells arbres que
impedeixen que la llum dels fanals il·lumini correctament les voravies dels carrers, i que
s’aprofiti la reforma de la passarel·la de l’estació per incrementar la intensitat lumínica de la
mateixa.
David Membrilla, Assoc. Comerciants. Exposa que -a la part final de la passarel·la del
ferrocarril- hi ha unes tanques de xapa metàl·lica que impedeixen que els automobilistes
puguin veure -amb prou anticipació- les persones que s’incorporaran al pas de zebra que creua
Roger de Llúria, la qual cosa suposa un risc per a la seguretat dels vianants.
En la seva intervenció, el representant de l’associació de comerciants valora positivament el
resultat del mercadet que han organitzat al barri, tot i que lamenta la intolerància d’alguns
veïns que -inclús- van arribar a queixar-se per la música ambient de les activitats i espectacles
que es van desenvolupar durant les hores centrals del dia.
Joan Torné, Orvepard. Segons el seu punt de vist, resoldre la baixa il·luminació d’alguns carrers
del barri no passa tant per la poda dels arbres que impedeixen que la llum dels fanals arribi a
terra, sinó en el canvi de disseny dels fanals de la llum. Per Torné, la solució passaria per
utilitzar el mateix recurs que a algunes zones de Baró de Maials, és a dir, intercalar punts de
llum de diferent alçada: els més alts per projectar la llum al centre de la via, i els més baixos
(per sota dels arbres) per enllumenar les voreres. Com a tram de carrer on la manca de llum
genera molta inseguretat, el representant veïnal parla del Carrer Camí de Corbins (entre
Girona i l’Alguer) ja que, anant cap a la passarel·la, solament hi ha fanals de llum per una
banda de carrer i la llum queda totalment esmorteïda pels arbres.
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José Martín, Escola la Mitjana. En referència a una intervenció anterior, corrobora que hi ha
molta brutícia en un solar del carrer Josep Pallach, davant de l’escola, i pregunta si hi ha alguna
actuació prevista per fer que es sanegi aquell lloc.
Sobre el resultat de la reordenació del sentit del transit dels carrers de l’entorn del col·legi, diu
que ha estat molt positiu, tot i que denuncia que alguns conductors no respecten el sentit de
circulació actual dels carrers Pallach i Ximenis, raó per la qual demana que la Guàrdia Urbana
faci controls i sancioni les persones infractores.
Abderrafie Ettalydy, Assoc. Magrebeida. Es queixa que el carrer on viu, Arnald de Solsona, té
poca intensitat lumínica i que, en més d’una ocasió, s’ha quedat totalment a les fosques.
Ettalydy denuncia també, que -en aquell carrer- és molt freqüent trobar defecacions de gos pel
terra, raó per la qual demana que s’actuï per controlar el problema.
Mari Luz Pernia, Orvepard. Considera que la superfície de la plaça Josep Piñol no hauria de ser
totalment de sorra de platja, ja que es tracta d’un material sobre el qual és molt incòmode de
caminar i que embruta les sabates. Pernia, opina que solament hi hauria d’haver un sorral a la
zona dels jocs dels nens, i que la resta hauria de ser de superfície compacta.
Josep M. Fransi, Club Bike Trial. Demana que se’ls cedeixi un terreny a la zona esportiva del
riu, vora el camp de futbol, perquè disposen de mitjans per condicionar-lo per a fer activitats
d’entrenament i d’exhibició de Bike Trial. Segons Fransi, la utilització esportiva d’aquell espai,
evitaria que en aquell indret s’hi apleguessin grupets de persones que solen realitzar activitats
incíviques.
Paco Castillo, Orvepard. Afegeix a la seva intervenció anterior:
1. al carrer Josep Pallach (tram de Prat de la Riba fins a Vidal i Codina) els veïns han demanat si
es pot canviar el sentit de circulació de vehicles, per no haver d’anar a donar el tomb fins a la
rotonda de Llívia;
2. representants de l’AMPA de l’escola de la Mitjana demanen la presència del servei de la
Guàrdia Urbana, al carrer Puig Andreu, coincidint amb la sortida dels nens del col·legi
Rafa Gimena, Orvepard. En referència al projecte de la Fundació Orvepard, que està treballant
per implementar un sistema de beques de menjador escolar, pregunta si l’ajuntament té
previst col·laborar-hi d’alguna manera, o si hauran de ser els veïns en exclusiva els qui es facin
càrrec del menjar dels infants atesos.
Rubén Tolsa, Club de Futbol Pardinyes. Complementant la intervenció del representant del
Club Bike Trial, explica que els agradaria que entre el Camp de Futbol i el riu, es fes també una
zona de pic-nic, cosa que seria un factor afegit per impulsar l’ús positiu d’aquell espai,
afavorint l’eradicació d’activitats incíviques que s’hi fan ara. Tolsa, proposa també que tota la
zona esportiva del riu quedi interconnectada per un camí natural amb el parc de la Mitjana.
Pilar García, IES Lladonosa. Planteja les següents qüestions:
1. sol·licita que es revisi la continuïtat de passos de vianants a l’entorn de l’Escola Pardinyes, ja
que diu que hi ha algun encreuament que no en té;
2. en referència als canvis de circulació derivats de la implantació de la nova xarxa de busos,
pregunta si el carrer Pardinyes Baixes, ara que no hi passarà el bus, tornarà a ser de doble
sentit com abans;
3. manifesta la seva estranyesa perquè durant la Festa Major, o altres activitats festives del
barri, no es respecten les ordenances de civisme que regulen els horaris de descans dels veïns.
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Carmen Sánchez, Parròquia. Fa arribar la queixa d’un grup de veïns que es veuen afectats per
l’incivisme d’usuaris d’un karaoke que hi ha al número 12 del carrer Puig Andreu. Sánchez
demana la intervenció efectiva de Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra per evitar que es
continuï fent malbé la propietat pública i privada d’aquell lloc.
Ramona Gelonch, AMPA IES Josep Lladonosa. Demana l’increment de la neteja de la zona de
contenidors que hi ha vora la fàbrica de galetes del carrer Camí de Corbins. Gelonch afirma que
es tracta d’un lloc que està sempre brut i que –en conseqüència- dóna molt mala imatge.
Joan Torné, Orvepard. Es queixa que hi ha gent que no s’esforça ni tan sols en introduir les
bosses de deixalles a dintre dels contenidors. Torné demana tolerància zero amb aquests
comportaments incívics.
David Membrilla, Assoc. Comerciants. Fa extensiva al Consell la preocupació del sector
comerç, davant l’onada de robatoris que estan patint i fa explícit el seu interès per coordinarse, en qüestions de seguretat, amb Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana.
Membrilla denuncia que al carrer de Sant Salvador, aprofitant que hi ha molt poca llum, hi ha
activitat relacionada amb el tràfic de droga. En aquest mateix carrer, el representant de
l’associació de comerciants demana que es prengui alguna solució per pacificar el trànsit de
vehicles, ja que es tracta d’un carrer molt estret en què la distància entre la sortida de les cases
i la via de circulació de vehicles és molt petita, raó per la qual hi ha molt perill per a les
persones vianants.
Finalment, David Membrilla comunica que a l’alçada de la cruïlla entre els carrers Sant
Salvador i Camí de Corbins, hi ha un solc enorme que, a banda d’un problema de seguretat,
suposa una important molèstia per als veïns atès que emet males olors procedents del sistema
públic de clavegueram.
Acabada la intervenció de les persones participants, el regidor de zona comenta que es farà el
tràmit del conjunt de les peticions realitzades durant la sessió i realitza diferents comentaris
sobre alguns dels afers de què s’ha parlat, entre els quals, fa esment al problema que hi ha
amb la família que viu davant d’Ilned, que acumula deixalles i andròmines de tota mena tant a
casa com a l’exterior. Peris explica que és un cas difícil i que quan els treballadors d’Ilned s’han
personat per retirar les escombraries de davant de la casa, hi ha hagut situacions de tensió fins
al punt que alguna vegada ha hagut d’intervenir la Guàrdia Urbana per preservar l’ordre
públic.
Respecte el tema del byke parc i de la galeria del tir amb arc, Rafael Peris diu que la regidoria
d’Esports està estudiant la manera com fer un conveni de col·laboració amb els clubs
interessats perquè sigui possible desenvolupar aquest projecte en els terrenys municipals de la
Mitjana. El regidor de zona afirma que si s’ha de dur endavant el projecte s’ha de fer en bones
condicions, des d’un punt de vista tècnic, i que el departament d’enginyeria de la Paeria està
fent les valoracions del que suposaria fer la infraestructura d’aquestes instal·lacions.
En referència als suggeriments sobre les propostes de millora de funcionament del servei de
bus, el regidor confirma que els traslladarà als serveis tècnics de mobilitat perquè els tinguin
en consideració.
Quant a la resta de temes, el regidor confirma: que es passarà nota a la policia perquè faci un
seguiment al problema de distribució de drogues al carrer Alguer i sobre els sorolls a l’exterior
dels bars i locals d’oci denunciats; que es verificaran les causes perquè no es fa la neteja
davant de l’accés a les instal·lacions del club de futbol; que es demanarà substituir el cartell de
càrrega i descàrrega de la zona d’encotxament d’Aspid per un altre més adient en termes de
normalització social; que es propiciarà que els comerciants puguin participar en reunions amb
Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra en què es parli de temes de seguretat a Pardinyes; que
allà on calgui, s’efectuarà la poda d’arbres tenint en compte la necessitat de no tapar la llum
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dels fanals del carrer i que, com a part del procés d’externalització del servei d’enllumenat,
s’estudiarà la necessitat de reforçar la intensitat lumínica en els punts foscos del barri. Sobre el
problema d’una apagada al carrer Arnald de Solsona, el regidor informa que aquesta va ser
ocasionada per un robatori de coure de la xarxa de llum; que es vigilarà que no hi hagi
conductors infractors a l’entorn de l’Escola la Mitjana; que s’estudiarà com pot reordenar-se la
circulació del carrer Josep Pallach; que en matèria d’ajudes de menjador escolar, l’ajuntament
actua quan té coneixement de famílies amb dificultats econòmiques, i que, sobre el projecte
de beques menjador en què treballa la Fundació Orvepard, la Paeria mirarà d’ajudar quan
s’hagi concretat el projecte; que s’estudiarà com fer possible el finançament d’una zona de picnic a la vora del camp de futbol; que es revisarà la continuïtat dels passos de vianants a
l’entorn de l’Escola Pardinyes; que el regidor de zona lamenta que la comissió de festes de
Pardinyes i l’ajuntament pactessin un horaris que finalment no van ser respectats per
l’organització, i també que hi hagi persones que aprofiten les festes per actuar de forma
incívica embrutant i malmetent els espais públics; que es farà un seguiment de la neteja de la
zona de contenidors de l’entorn de la fàbrica de galetes; i finalment que s’estudiarà la
possibilitat que les àrees de gossos tinguin una tanca perimetral i que es supervisarà el
problema de manca de neteja del carrer Anselm Charles i el de seguretat al carrer Sant
Salvador.
Tractats tots els temes corresponents a l’ordre del dia i finalitzat el torn de paraules, el
president del Consell Territorial, Rafael Peris, agraeix la presència i participació a tots els
assistents i dóna per acabada la reunió.
Lleida, 10 d’octubre de 2013

Cesc Mòdol
Coordinació tècnica dels Consells Territorials
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CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 03 (PARDINYES)
Plenari celebrat el dijous, 24 d’abril de 2014, a les 20.00h,
a la sala d’actes del Centre Cívic de Pardinyes
Assisteixen a la reunió
Entitats:
AVV de Pardinyes (Orvepard); Grup de Dones AVV; Associació de Comerciants (ACIP); AMPA IES
Lladonosa; IES Josep Lladonosa; Serveis Socials; Escola Pardinyes; Escola la Mitjana; Escola Bressol
Pardinyes; Coral Llum de Veus; Radio Pardinyes; Assoc. Síndrome d’Asperger; Parròquia Sant Salvador;
Club Bike Trial; AMPA IES la Mitjana; CUS; Fundació Barri de Pardinyes; Assoc. de Jubilats; CAP; Shalom.
Persones:
Ramona Salla; Carme Jové; Maria Roser Escolà; Paco Castillo; Antonio Morón; Neus Pernia; Ramona
Gelonch; Rafael Fernández; Joan Torné; Montserrat Peiró; Maria P. García; Josep M. Fransi; Rosa
Villanova; Elisabet Llauradó; David Membrilla; José Ignacio Martin; Mercè Ruiz; Carmen Sánchez; Joan
Jové; Xavier Fuixench; Jacinto Pernia; Olga Teixidó; Teresa Benet.
Assisteixen a la reunió per l’administració municipal:
El regidor de Zona i president del CTZ03, Rafael Peris; la regidora de Participació Ciutadana i
vicepresidenta del CTZ03, Dolors Arderiu; el regidor de Coordinació de Barris, Joan Gómez; i el secretari
del Consell Territorial, Francesc Mòdol.

El regidor de zona, Rafael Peris, inicia la sessió plenari del Consell Territorial de la zona 03 i
dóna la benvinguda als assistents. Acte seguit proposa, si s’escau, l’aprovació de l’acta de la
sessió anterior. La membre del plenari, Pilar García, objecta que no es va interpretar
correctament un dels punts de la seva intervenció a la reunió anterior i que allò que s’hagués
hagut de transcriure no era que preguntava per si el carrer Pardinyes Baixes tornaria “a ser de
doble sentit com abans”, sinó que volia saber si l’esmentat carrer tornaria “a ser de sentit únic
com abans” (1).
Anotat l’anterior aclariment s’aprova l’acta de la sessió anterior del Consell Territorial.
A continuació, el regidor Peris procedeix a desenvolupar el 3r punt de l’ordre del dia, explicant
la gestió dels Serveis Socials a la zona. Rafael Peris posa en valor el treball que realitzen els /
les professionals que treballen en els àmbits de promoció de la salut; infància en risc; inclusió
social i pobresa; persones amb discapacitat; dinamització comunitària; promoció social; i
serveis socials bàsics. Com a dades objectivables del treball dels Serveis Socials a la zona 03, el
regidor posa en relleu que –durant 2013- s’han ajudat a 855 famílies, o el que és equivalent en
termes d’individus: 2.333 persones ateses. Com a informació complementària, el regidor Peris
concreta que s’han atès de manera específica a 351 persones grans; 176 persones amb
dependència; que 152 famílies s’estan beneficiant del servei de Teleassistència, i que altres 25
reben ajuda domiciliària.
Tancat el punt anterior de l’ordre del dia, el regidor de zona realitza un repàs a diferents
aspectes de la gestió municipal a la zona 03 de Lleida. Entre altres aspectes fa referència a:







acabament de la reforma de la passarel·la sobre el ferrocarril;
realització de millores a diferents punts del carrer Roger de Llúria;
estrena del centre de Piragüisme Saul Craviotto;
concessió de l’enllumenat per millorar infraestructures i serveis;
terminis per fer sol·licituds d’horts urbans a Pardinyes;
arranjament d’espais públics a la plaça de M. Rúbies i a la Mitjana;
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actuacions relacionades amb la millora de la seguretat viària i el civisme;
adequació de solars com a pàrquing a Rambla/Camí de Corbins i a la Plaça Josep Piñol;
implementació, durant setembre, de la campanya “fem dissabte al barri”.

Acabada l’exposició del regidor de zona, s’inicia el torn de paraules:
Teresa Benet, Shalom. S’interessa per saber si les condicions de la concessió dels horts de
Pardinyes seran idèntiques a les dels horts de Rufea.
El regidor Peris explica que les condicions dels horts destinats al lleure i l’autoconsum de
persones particulars són equivalents a Rufea i a Pardinyes. Tanmateix, aclareix que a Rufea
també hi ha horts destinats a joves emprenedors agrícoles, que funcionen en base a unes
altres normes de concessió.
Mercè Ruiz, Salut, Consum i Alimentació (CUS). Demana les següents qüestions:
1. que a la passarel·la del ferrocarril es pinti una franja de pintura a cada graó, per reduir el risc
que la gent entrepussi al baixar les escales;
2. que als solars reconvertits en pàrquing, es delimiti on no es pot estacionar, per evitar que
hagi gent que aparqui cotxes obstruint la sortida als vehicles de les persones que volen marxar.
3. que durant la campanya “fem dissabte” es procedeixi a la desinfecció de llocs on hi hagi
plagues d’escarabats.
El regidor Peris pren nota de les peticions anteriors i afirma que es tindran en consideració.
Ramona Gelonch, AMPA IES Josep Lladonosa. Expressa la seva preocupació per la seguretat
viària al barri; posa com a exemple que els vehicles circulen a gran velocitat per Vidal i Codina.
Suggereix que s’incorporin bandes rugoses a les zones de major risc.
Quant al servei d’autobusos de que va parlar en Consells anteriors, confirma que aquest ha
millorat. No obstant això, diu que encara hi ha autobusos que no estan prou adaptats a les
necessitats de les persones que tenen discapacitats funcionals
Respecte a les característiques d’accessibilitat dels busos, el regidor de zona aclareix que els
pocs busos que no estan adaptats per a persones amb diferències funcionals, solament
s’utilitzen en casos d’excepcional necessitat.
Paco Castillo, Orvepard. Es queixa que moltes de les propostes recollides en acta de les
sessions anterior del Consell, no s’han arribat a materialitzar. Cita com exemple els següents
aspectes recollits a l’acta de 10/10/2013, a la pàgina 2:
a. Punt 1, referent a l’entrada al barri des de l’autovia: hi ha famílies que continuen utilitzant
aquell lloc com una deixalleria en plena via pública.
b. Punt 3, referent a l’àrea de gossos de Xavier Puig Andreu: persisteixen els problemes de
neteja i de salubritat que es van denunciar i no se’ls ha dit res de posar una tanca al recinte.
c. Punt 4, referent a la neteja i retirada de restes a la zona dels antics horts de vora la glorieta
de Font i Quer, a l’entrada de la Mitjana: encara no s’ha atès la seva petició.
e. Punt 7, referent al reordenament dels espais de vora del riu (zona de Bike, pícnic, etcètera).
d. Punt 8, referent a la solució dels problemes d’enllumenat a les zones fosques del barri.
e. Punt 11, referent a realitzar un grafit a la plaça Josep Piñol i la reparació dels petits murs que
utilitzen escolars i mares: està pendent de fer.
f. Punt 12, referent a la unificació administrativa dels límits territorials del barri.
Castillo, prossegueix el detall d’altres temes pendents fent referència a:
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1. que no s’ha fet la reunió prevista –amb l’Orvepard- per fer el balanç de 6 mesos de la
implantació de les noves línies 4 i 5 de bus; i que no tenen notícies de les 3 marquesines
demanades per a les parades de: Recorrido (darrera Shalom); Escola Pardinyes; i a la Rambla
de Corregidor Escofet;
2. que l’ajuntament no els ha contestat a l’informe que l’AVV va fer sobre el “mapa dels punts
foscos del barri”;
3. que cal tenir més cura de netejar de matolls l’entorn del Pavelló Saül Craviotto, i que el nom
de Pardinyes hauria de figurar com a part de la identificació de la façana de l’esmentat pavelló;
4. que es faci un pla global, que determini i unifiqui criteris quant a mobilitat de vehicles i
busos, aparcaments, senyalètica, sentit dels carrers, etcètera;
5. que se’ls doni resposta a les preguntes realitzades en el seu moment, respecte a com es
garantirà el descans dels veïns del barri en aplicació de les ordenances municipals de civisme;
6. que se’ls informi sobre les previsions d’un pla de neteja al Camí de Corbins i altres llocs del
barri;
7. que es respongui un escrit en què es proposa al regidor de zona la possibilitat de crear una
zona d’art efímer al mur del riu;
8. que estan disconformes amb la manera com s’ha gestionat la concessió dels horts familiars,
ja que opinen que s’ha aplicat el projecte de manera poc consensuada, amb l’AVV; al seu
entendre, caldria disminuir la permeabilitat per la part de sota de les tanques i garantir la
vigilància de les parcel·les. Quant als preus del lloguer dels horts i de la superfície que s’ofereix,
manifesten el seu desacord;
9- que estan esperant una resposta a la petició de canviar la direcció del carrer Josep Pallach.
Com aspectes positius de la gestió que la Paeria ha fet al barri, Paco Castillo parla de les
actuacions de manteniment i millora del Centre Cívic i dels seus equipaments, tot i que
reivindica la necessitat de preveure noves mesures que millorin la sostenibilitat energètica del
mateix.
Castillo, finalitza la seva intervenció sol·licitant que els serveis de neteja de la ciutat es facin
càrrec de recollir –a l’Av de Pearson- les restes de la pedalada que organitza l’AVV.
Relatiu a la intervenció anterior, el regidor de zona concreta diversos aspectes:
1. es convocarà una reunió amb l’AVV, per fer el balanç de la implantació de la nova xarxa
d’autobusos, quan els serveis tècnics acabin de fer unes enquestes sobre la satisfacció dels
usuaris i realitzin un informe;
2. confirma que s’està treballant per fer possible una millora de l’enllumenat al barri,
tanmateix, fa palès que –per la seva complexitat- es una qüestió que no es podrà resoldre a
molt curt termini;
3. pren nota perquè es gestioni la neteja al voltant del centre de piragüisme;
4. puntualitza que la raó perquè el projecte de la zona de Bike Trial avança molt lentament, es
a causa del cost pressupostari que té el condicionament de la finca: tanca, xarxa de llum i
aigua, pas de seguretat, etcètera.
5. sobre la zona d’art efímer al costat del riu, el regidor explica que encara no s’ha pogut
estudiar aquesta proposta, atès que ha entrat a la seva regidoria fa escassament una setmana;
6. quant els suggeriments realitzats respecte els horts familiars, el regidor diu que els faran
arribar a l’empresa concessionària que els gestiona; i, respecte la neteja de l’Av. de Pearson,
després de la pedalada, diu que es comunicarà la petició a l’empresa de neteja;
7. respecte a la demanda de millorar l’eficiència energètica de l’edifici del Centre Cívic, diu que
hi ha consciència del problema, però que s’haurà d’actuar en la mesura dels recursos
econòmics que hom disposi.
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En referència a la qüestió de l’eficiència energètica del Centre Cívic, la regidora de Participació
Ciutadana, Dolors Arderiu, fa palès que en l’època en què es va construir el Centre Cívic de
Pardinyes, els estudis d’enginyeria obligatoris no responien als standards de qualitat que es
segueixen actualment en la construcció d’edificis, i que canviar tot el que està fet té un cost
molt elevat.
David Membrilla, Assoc. Comerciants. Intervé per fer els següents comentaris:
1. agraeix la retirada de les tanques metàl·liques que hi havia vora la passarel·la del ferrocarril i
opina que fer-ho ha contribuït a millorar l’estètica i la mobilitat segura de la zona;
2. recorda que va demanar que es pacifiqués el trànsit de vehicles al carrer St. Salvador i que
es resolguessin les causes per les quals el sistema de clavegueram públic deixa anar molt males
olors, a l’alçada de la cruïlla entre els carrers Sant Salvador i Camí de Corbins. Cap dels dos
temes s’ha resolt.
Josep M. Fransi, Club Bike Trial, ACIP. Sobre la marxa del projecte de zona d’activitats de Bike
Trial -que volen fer en un terreny a la zona esportiva del riu, vora el camp de futbol- comenta
que l’expedient es troba a l’Àrea municipal de Projectes i Obres, i que estan pendents d’una
resposta per part del tècnic Fernando Cequier.
En referència a la neteja de l’espai on es faran les activitats de la pedalada, apunta que –a més
de l’Av. de Pearson- caldria netejar també la part de baix de les comportes, atès que en aquell
lloc també s’hi faran coses.
Canviant de registre, Fransi manifesta ser partidari que hagi una major presència de cossos de
seguretat al barri, i demana que es faci manteniment del sistema d’enllumenat al xamfrà de
l’Av. de Pearson amb Pere Claver, ja que des que es van fer malbé els fanals que hi havia,
aquell lloc ha esdevingut una zona fosca.
Ramona Salla, Orvepard. Explica que el servei de bus ha guanyat molt des que el recorregut
passa per Font i Riquer. Tanmateix, opina que encara hi ha aspectes a millorar, com el servei
en dies festius, ja que afirma que és escàs, raó per la qual s’allarga molt els temps d’espera.
Quant a seguretat i civisme, Salla demana que hagi actuacions dissuasives a la zona on viu ella
(carrer Tarragona), atès que hi ha dos bars on hi ha moviment de droga i el comportament
d’algunes persones que freqüenten aquell lloc és perillós per als veïns. Segons explica ella, per
poc no va ser agredida al portal de casa seva.
El regidor Peris comenta, que el tema de seguretat a què fa esment la veïna hauria de ser
tractat a les reunions de coordinació que fan periòdicament l’AVV, la Guàrdia Urbana i el
Mossos d’Esquadra.
Olga Teixidó, CAP. Demana que es millori la neteja a l’entorn de les instal·lacions del CAP, ja
que aquell espai s’embruta molt, especialment durant els dies que hi ha mercat a la vora del
pavelló Barris Nord.
Joan Torné, Orvepard. Fa esment als següents aspectes:
1. demana que vora el rocòdrom, on s’ha de fer la festa del riu, s’habiliti una presa de llum que
permeti endollar un equip de megafonia;
2. manifesta no entendre perquè, al carrer Girona, hi ha gent incívica que no es pren ni la
molèstia d’introduir les bosses de rebuig al contenidor corresponent. Diu que li agradaria que
es fes alguna cosa per aturar aquesta situació;
3. corrobora que a la part posterior del CAP no hi ha prou llum i afirma que passar per aquell
lloc fa respecte;
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4. sol·licita aclariment sobre el perímetre de les zones en què es durà a terme la campanya
“Fem Dissabte al teu barri”.
El regidor de Coord de Barris, Joan Gómez, especifica que les zones acotades en el plànol que
surt en el Power Point responen estrictament a criteris administratius i que solament serveixen
per determinar les diferents fases d’implementació del projecte “Fem Dissabte al teu barri”. En
qualsevol cas, diu, no necessàriament han de coincidir les esmentades àrees de treball, amb
les demarcacions històriques dels diferents barris de la ciutat.
Quant a la controvèrsia sobre si els límits del territori de Pardinyes haurien de ser uns o altres,
el regidor Gómez opina que és perfectament compatible que l’ajuntament treballi en base als
criteris de territorialitat que consideri adients a cada projecte concret d’actuació, sense que
això posi en entredit la capacitat de l’AVV per determinar -en funció de paràmetres històrics o
altres- quina ha de ser la seva àrea territorial d’actuació.
Pilar García, IES Lladonosa. Realitza les següents peticions:
1. que l’actuació a la plaça M. Rúbies, prevegi la neteja i restauració del mobiliari malmès;
2. que es revisi la ubicació dels pals verds que hi ha (a l’IES) per limitar l’aparcament de motos,
atès que suposen un risc d’accident per als automòbils que -sortint del pàrquing- han de girar a
la dreta. El problema rau en el fet que són poc visibles i provoquen ratllades a la carrosseria.
3. que s’estudiï una solució per evitar que les bosses de les papereres escampin la brossa que
contenen, quan fa vent.
La representant de l’IES Lladonosa, acaba la seva intervenció interessant-se per saber si la
xarxa de fibra òptica arribarà a tots els carrers de Pardinyes. Sobre aquesta qüestió, el regidor
Peris li respon que, gràcies al conveni amb dues operadores de telefonia, serà tecnològicament
possible donar servei al 95% de les zones de la ciutat.
Paco Castillo, Orvepard. Planteja els següents temes:
1. Creu necessari que els diferents departaments municipals unifiquin l’acotació dels límits
administratius del barri de Pardinyes, i demana que aquests corresponguin amb el territori de
l’antiga zona rural de les Pardinyes altes i les baixes, és a dir, des del riu fins a l’Av. Alcalde
Recasens. Argumenta que per a ells és important a efectes de computar un major o menor
nombre de població i de comerç dintre de la seva àrea d’influència sociocomunitària;
2. informa que a la zona Roger Llúria /Camí de Corbins –davant de la passarel·la del ferrocarrilhi ha dos passos de vianants a molt poca distància, la qual cosa, sembla ser que és un factor
que despista els conductors i que ha estat la causa d’algun accident.
3. Demana que l’equip tècnic que l’AVV de Pardinyes ha posat en marxa per aportar propostes
al nou POUM, pugui accedir a la informació municipal que necessita per a fer la seva feina.
Referent al procés de participació del POUM, el regidor Peris, diu que s’aniran fent reunions
informatives, i de treball, durant l’actual fase d’elaboració. Tanmateix, puntualitza que
l’aprovació del POUM no es farà fins la propera legislatura municipal.
Tractats tots els temes corresponents a l’ordre del dia i finalitzat el torn de paraules, el
president del Consell Territorial, Rafael Peris, agraeix la presència i participació a tots els
assistents i dóna per acabada la reunió.
Lleida, 24 d’abril de 2014

Cesc Mòdol
Coordinació tècnica dels Consells Territorials
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CONSELL TERRITORIAL DE ZONA
Reunió conjunta dels Consells de les zones 03; 04; i 05.
Sessió plenària celebrada el dimarts, 23 de setembre de 2014, a les 19.00h,
al Centre Cívic de Balàfia.
Assisteixen a la reunió:
Entitats:
AVV. Balàfia; AVV. Pardinyes; AVV. Secà; Secció Esportiva AEM; Ludoteca; Magrebeida; Kina Kreu; AMPA
Escola Pinyana; AMPA Escola Països Catalans; Escola Ginesta; Club Ciclista Terraferma; Unió Esportiva
Balàfia; Serveis Socials; Biblioteca Municipal Pardinyes; Club Escacs Balàfia; Assoc. Dona Balàfia;
Associació Diabètics de Catalunya; Down Lleida; Coral Llum de Veus; Llar de Jubilats i Pensionistes de
Balàfia; Assoc. Aluma; Lliga Contra el Càncer; CAP Balàfia, Secà, Pardinyes.
Persones:
Raquel Martínez; Antoni Plana; M. Elena Travé; Ramon Ricart; Sara Lladonosa; Carmina Estudillo;
Montserrat Ginesta; Miquel Mallol; Juan Torrecillas; Josep M. Salvia; Isabel Sáez; Lluís Marco Estarreado;
M. Ángela Amador; Ismael Alfaro; M. Àngels Albendea; Pau Asensio; Frederic Baena; Antoni Baró; Jordi
Borràs; Francesc Caballero; M. Teresa Camarasa; Esther Campalans; Paco Castillo; Maria Collado; Josep
M. Fernández; Francesc Fernández Vera; Divina Fumanal; Julián Garrido; Sergio González; Núria Llobet;
manolo López Terrados; Manuel Lorite; Beatriz Martínez; Encarna Morales; Andreu Muñoz; Ramona
Salla; Carlos Sisteré; Joan Torné; Josep Torres; Alonso Franch; Agustín Freire; Jos Farreny; Abderrafie
Ettalydy; Mohammed Kharbuch; Josefa Mata; Carme Bautista; Ramon M. Giné; Alba Royes; Ceila Costa;
Mireia Bertral; Elmoutaouin.
Per l’administració municipal:
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros; el regidor de la zona 03, Rafael Peris; el regidor de la zona 04, Txema
Alonso; el regidor de la zona 05, Joan Gómez; la regidora d’Urbanisme, Marta Camps; la directora de
Serveis d’Urbanisme, Teresa Serentill; el Coordinador Tècnic d’Urbanisme, Joan Blanch; la secretària de
Coordinació de Barris, Carme Sabaté; i el secretari dels Consells Territorials, Francesc Mòdol.

Presideix la reunió l’alcalde, Àngel Ros, qui intervé per presentar els aspectes generals de l’Avanç
del Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) previst per al període 2015-2030.
En referència al procés que haurà de seguir el projecte de POUM fins a la seva aprovació definitiva,
Ros explica que s’obrirà una fase –d’octubre a gener- en què la ciutadania podrà fer propostes i
al·legacions.
Respecte a l’elaboració dels continguts de l’Avanç de POUM que avui es presenta, l’alcalde agraeix
tant la tasca realitzada pels serveis tècnics de la Paeria, com la col·laboració per part de la
Universitat de Lleida, que ha realitzat diversos estudis.
Quant als criteris inspiradors de l’Avanç del nou POUM, l’alcalde fa esment que s’ha treballat des
del paradigma que Lleida forma part d’una xarxa de ciutats de l’àrea mediterrània, i que lidera un
important espai metropolità i regional al seu entorn. En base als anteriors paràmetres, diu Ros, es
considera que el nou POUM ha de permetre respondre a reptes com: apostar per la qualitat de vida
i la cohesió social; oferir equipaments, serveis i oportunitats per al desenvolupament humà i
econòmic; aconseguir que el seu disseny urbà de Lleida contribueixi també a la funció de “Ciutat
Educadora”; i integrar de manera harmònica el món urbà i l’entorn rural que caracteritza la ciutat.
Per complir els reptes anteriorment enunciats, l’alcalde afirma que serà necessari l’assoliment
d’objectius com:
-Assegurar el creixement ordenat, programat i sostenible, garantint la integració de l’espai urbà
amb l’horta i amb els espais verds interns de la ciutat. Sobre aquest punt, el Paer en Cap fa esment
a la creació i/o potenciació de nous eixos viaris (continuació d’11 de Setembre, completar rondes
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de la ciutat, nous vials a l’interior del Centre Històric...), així com al manteniment de l’alt nivell –
quantitatiu i qualitatiu- d’equipaments i espais verds de la ciutat.
-Acabar la connexió dels barris de la ciutat amb la xarxa urbana i recuperació integral del Centre
Històric.
-Garantir la qualitat de vida de la ciutadania pel que fa referència a l’habitatge, la mobilitat i l’accés
als serveis i a l’espai públic.
-Promoure el creixement econòmic en base a models empresarials del s.XXI.
L’alcalde prossegueix el relat d’objectius del nou POUM, apuntant que és fonamental garantir que
hagi disponible prou territori com perquè el desenvolupament econòmic es pugui fer en tots els
àmbits: l’agrari, l’industrial, el del coneixement, i el terciari (comerç i logística).
Quant al creixement residencial de la ciutat, Ros explica que -ateses les previsions demogràfiques
de què hom disposa per al període 2015-2030- no caldrà ampliar terrenys perifèrics destinats al
creixement urbà, ja que amb l’estoc d’habitatge disponible ara, i amb els que es podrien construir a
l’espai programat del POUM vigent, es poden garantir les necessitats del creixement residencial i
d’espai comercial per als propers 15 anys.
Per la raó anterior, Ros diu: el nou POUM cercarà afavorir els projectes urbanístics de rehabilitació i
optimització dels espais delimitats (1) a l’interior de Lleida, que seran considerats prioritaris, en
detriment dels projectes que es vulguin desenvolupar en terrenys no-delimitats de les àrees
perimetrals de la ciutat.
Sobre la manera com s’actuarà perquè pugui reeixir l’estratègia de concentrar els esforços
urbanístics vers el desenvolupament dels espais interiors de la ciutat, el nou POUM establirà
mecanismes perquè el permís d’urbanització en els espais no-delimitats de la perifèria de la ciutat,
vagi condicionat a l’obligació d’invertir en la realització d’alguna de les actuacions urbanístiques
estratègiques –d’interès social- dissenyades per a la regeneració de la part central de la ciutat i/o
dels nuclis antics dels seus barris.
Per finalitzar la seva part de la presentació, l’alcalde fa esment a propostes especialment rellevants
del POUM com:
1. que s’introdueix una nova tipologia de “sòl d’especial activitat agrícola” on fomentar i
posar en valor les activitats associades al món agrari de proximitat, i es contempla la
possibilitat de creació d’un Parc Agrari;
2. que s’atorga al riu Segre la funció d’eix troncal i paisatgístic de la ciutat, i es proposa
potenciar el curs del riu com a lligam de vertebració amb el sistema general de
comunicacions i d’espais lliures, esportius, de lleure i mediambientals del territori.
3. que defineix una “ronda verda” de la ciutat perquè actuï com a interfície entre l’espai urbà
i l’horta;
4. que potencia la xarxa de camins i de regs com a estructura bàsica territorial, pel
desenvolupament de les activitats i com a lligam dels àmbits d’interès;
5. que integra els turons de la Seu Vella, Gardeny i la Caparrella, definint per a cadascun les
seves respectives funcions: motor del Centre Històric, espai per a l’activitat tecnològica i
del desenvolupament, i àrea per a equipaments especialitzats en l’àmbit socioeducatius.
6. que proposa desenvolupar i consolidar els sectors de Les Basses i el Pla de l’Estació.
Acabada l’exposició de l’alcalde, pren la paraula la regidora d’urbanisme, Marta Camps, per
concretar que la informació que s’aporta en l’actual “fase d’Avanç del POUM” és encara molt
genèrica i que en la mesura que vagin progressant els treballs d’elaboració d’aquest s’incrementarà
el nivell de detall de les diverses actuacions previstes de fer.
Per cloure, Camps afirma que el nou POUM (el 6e Pla Urbanístic modern de la ciutat des de 1865)
no és “expansionista”, sinó “revisionista”, ja que comporta repensar la ciutat aprofitant els espais
que el POUM vigent no ha utilitzat.
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Acte seguit, a fi d’ampliar la informació tècnica sobre les línies estratègiques del POUM 2015-2030,
la regidora d’urbanisme cedeix la paraula al Coordinador Tècnic d’Urbanisme, Joan Blanch.
Joan Blanch, realitza un relat exhaustiu de les principals intervencions proposades a l’Avanç del Pla,
i de les variables tècniques associades a cadascuna d’elles, concretant en detall les línies
estratègiques apuntades per l’alcalde durant la seva intervenció.
Respecte al concepte de ciutat, Blanch afirma que es continua defensant un model de ciutat
compacta, complexa i cohesionada, en la qual es barregin amb normalitat els usos residencials,
comercials i terciaris.
Del POUM actual, Blanch afirma que ha estat positiu perquè ha servit per endreçar bé la ciutat i
que s’han assolit quasi plenament els objectius previstos quant a vials, carrers, espais verds i zones
per activitat econòmica. Tanmateix, diu: com el creixement demogràfic ha estat molt per sota de
les previsions per a 2015 (140.000 habitants enlloc de 190.000), s’ha donat el fet que hores d’ara
queda molt més espai residencial lliure -tant a les zones centrals de la ciutat, com a les àrees més
perimetrals- del que hom va calcular en el seu dia. Atesa l’anterior circumstància, el nou
planejament urbanístic apostarà decididament per potenciar les actuacions en els espais lliures de
la trama urbana actual, enlloc d’afavorir l’expansió cap a la perifèria, amb la qual cosa, en sortiran
beneficiats tant el Centre Històric, com els barris més antics de la ciutat.
Sobre les necessitats futures d’espai residencial, el Coordinador Tècnic d’Urbanisme apunta que
solament amb el sòl urbà de què es disposa a l’interior de la ciutat, podrien fer-se fins a 22.000
habitatges nous, amb la qual cosa es calcula que en hi haurà suficient per atendre les necessitats
d’una població que es preveu que a 2030 es situï -com a molt- entre 160.000 i 180.000 habitants.
En el camp de la mobilitat general a la ciutat, Joan Blanch explica que el POUM proposa millores
tant en benefici de la circulació rodada (vehicles privats i transport públic) com de la mobilitat dels
vianants. Quant a la circulació rodada, diu que s’aposta per completar les rondes de circumval·lació
existents a l’interior de la trama urbana, i per crear-ne de noves cap a l’extraradi. Blanch, justifica
fer aquestes rondes perquè disminuirien la densitat del trànsit pel centre i l’eixample del casc urbà,
la qual cosa permetria una progressiva vianalització dels carrers i, en conseqüència, que la mobilitat
per l’interior de la ciutat pogués esdevenir més amable per a les persones que volguessin
desplaçar-se en bicicleta o a peu.
Relatiu a les millores de l’àmbit de la mobilitat i de l’accessibilitat que es circumscriuen
específicament al perímetre del Centre Històric de la ciutat, Blanch concreta que el POUM proposa
dues grans operacions:
1. a nivell de la circulació rodada es planteja obrir un nou eix viari que prolongui el carrer
Canyeret des de la zona dels antics blocs del seminari cap a la costa del Jan, per girar cap al darrera
de l’església dels Dolors, travessar el carrer Cavallers (a l’alçada del Roser), fins a connectar amb la
zona de la plaça Sant Antoni Maria Claret i Rambla d’Aragó. Seria per tant un vial longitudinal que
travessaria el Centre Històric des de l’eixample nord a l’eixample sud-oest de la ciutat;
2. a nivell de vianants es preveu un nou eix que potenciaria els valors patrimonials del
centre i que transcorreria des de Governador Montcada, passant per l’antic Mercat de Sta. Teresa,
Hort de Sta. Clara, i darrera catedral, fins a la zona del Roser, amb la qual cosa esdevindria un nou
accés transversal per accedir cap al Turó de la Seu Vella.
Sobre la utilitat de les anteriors actuacions en matèria d’accessibilitat, mobilitat i esponjament
urbanístic del Centre Històric, Blanch afirma que aquestes permetran equiparar la qualitat de vida
de les persones que visquin i/o treballin en aquell districte de la ciutat (quant a serveis, possibilitats
econòmiques, socioculturals, etcètera), amb les de la resta de persones que viuen i/o treballen a la
resta de barris de la capital.
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En la mateixa línia conceptual de millorar la mobilitat sostenible per la ciutat i el seu entorn, Blanch
explica que el POUM també contempla connectar la zona urbana amb la xarxa de camins i el traçat
dels sistemes de reg històrics del territori, de manera que es faciliti -tant com es pugui- la
connectivitat amb les àrees d’interès ambiental i paisatgístic de la l’entorn rural. Entre les
intervencions que es preveuen per complementar aquest propòsit estratègic, hi ha la realització
d’una “ronda verda” -d’uns 18 Km. exempts de circulació de vehicles motoritzats- que relligarà els
barris, els punts d’interès ambiental i paisatgístic de l’entorn de Lleida ciutat i de l’horta, i que, a la
vegada, farà la funció de camí per accedir de manera sostenible –a peu o en bicicleta- als nous
equipaments municipals que en un futur es situïn a la vora del seu traçat.
Referent a operacions urbanístiques adreçades a la regeneració de la trama urbana del casc antic
de la ciutat, Blanch concreta que es plantegen diferents categories d’actuació en funció de la seva
intensitat. Les operacions més intenses -de reestructuració urbana- es farien al darrera dels carrers
Major i Cavallers, fins al Turó de la Seu i el Mercat del Pla. La resta d’operacions correspondrien a
actuacions de renovació interior en 10 indrets (per millorar la qualitat edificatòria; reestructurar
algun carrer o alguna plaça; obrir espais; millorar la part central d’alguna illa interior, etcètera.) i a
la rehabilitació intensa d’habitatges dels carrers Major i Sant Antoni.
Relatiu als espais on s’han de desenvolupar sectors d’activitat econòmica i logística de la ciutat,
Blanch amplia que el nou POUM proposa:
1. La implementació de 700 Ha de sòl a Torreblanca (entre la carretera de Tarragona i la via
de ferrocarril) on és previst poder desenvolupar activitats productives d’abast nacional i
internacional.
2. El creixement de 80 Ha del polígon del Segre (fins al terme d’Alcoletge) a fi d’encabir
activitats econòmiques d’àmbit local.
En un altre ordre de coses, el Coordinador Tècnic d’Urbanisme subratlla la importància que l’Avanç
de POUM determini l’existència d’un nou tipus de sòl agrícola -a la corona perimetral de la ciutat i
de Sucs/Raimat-, amb la qual cosa les activitats que s’hi desenvoluparan hauran de ser
prioritàriament de caràcter agroramaderes, les de primera transformació de les mateixes , i les de
comercialització de productes de proximitat (en la línia dels Parcs Agraris) i, a la vegada, aquest
territori esdevindrà un espai que la ciutat podrà gaudir per a usos de caràcter ambiental i per a
usos de lleure sociocultural.
El Coordinador Tècnic d’Urbanisme finalitza la seva exposició, recordant que tota la informació de
l’Avanç del POUM 2015-30 pot ser consultada abastament en el Web de la Paeria.
Acabades les intervencions de les persones ponents, es dóna per obert un torn de paraules:
Toni Baró, AVV. Balàfia. Pregunta si estan planificats espais per equipaments lúdicofamiliars o
d’equipaments cívics al polígon sud 19.
Joan Blanch informa que el nou POUM consolidarà les zones per als equipaments previstos però no
materialitzats, la qual cosa no exclou la possibilitat de redistribuir-los en el territori en benefici
d’una millor i més equilibrada oferta.
Julián Garrido, AVV Secà. Reivindica que el nou POUM inclogui un nou vial que envolti el barri per
la cara nord, des de la banda del carrer Arbeca, fins als terrenys esportius de l’AEM.
El Coordinador Tècnic d’Urbanisme confirma l’existència d’una previsió urbanística per crear un
nou carrer que anellaria el barri per la part del darrera, des de la prolongació de l’avinguda de Torre
Vicens fins al camí de Marimunt, a les rodalies de la zona esportiva de l’AEM.
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Paco Castillo, AVV Pardinyes (ORVEPARD). Manifesta que al seu col·lectiu els preocupa molt el
desenvolupament del Pla de l’Estació i demana que se’ls concreti què preveu -al respecte- l’Avanç
del POUM.
Quant a l’anella verda, Castillo recorda que hi ha pendent de materialitzar una reivindicació
històrica de la seva associació: connectar el camí natural del riu des de Pardinyes fins a les Escoles
Alba, per –des d’allí – obrir una ruta que permeti tornar a Pardinyes fent via per Llívia, el Secà i
Balàfia.
Finalment, el representant d’ORVEPARD s’interessa per saber “com quedarà” la circulació pel
carrer Baró de Maials i per conèixer si hi haurà alguna línia d’ajudes per a la rehabilitació d’edificis
vells als nuclis antics dels barris.
Respecte el Pla de l’Estació, Blanch contesta que hom preveu mantenir les previsions del
planejament urbanístic vigent, tot i la dificultat que hi ha per trobar agents inversors en un moment
econòmic difícil com l’actual.
Sobre la petició de donar continuïtat al Camí del Riu, Blanch diu que encara no s’ha determinar una
proposta de traçat definitiva.
Quant a la circulació del carrer Baró de Maials, Joan Blanch esbossa com a hipòtesi que aquest
carrer podria esdevenir de sentit únic, sempre i quant funcionés de manera sincronitzada amb el
carrer Príncep de Viana, per on s’hauria de circular en sentit oposat a l’anterior.
Relacionat amb la pregunta sobre ajudes per a la rehabilitació d’edificis vells, la regidora Camps,
informa que la Generalitat actualment no ofereix línies de suport econòmic a tal fi, tret que siguin
per al Centre Històric.
Josep Torres, Llar de Jubilats i Pensionistes de Balàfia. Opina que el Turó de la Seu necessita
urgentment que es duguin a terme les actuacions urbanístiques de què es parla en l’Avanç del
POUM.
Sobre el comentari anterior, Joan Blanch concreta que el nou POUM revisarà el Pla especial del
Turó de la Seu, per adequar-lo a les noves demandes de la ciutadania que vol que es millori i posi
en valor tot aquell conjunt monumental.
Manolo López Terrados, AVV. Balàfia. Reivindica que es tingui en compte que és fonamental
rehabilitar els habitatges més vells dels barris, atès que alguns d’ells estan molt degradats i el perfil
econòmic de les persones que hi viuen fa improbable que -sense ajuda social- puguin fer-se càrrec
del cost de les obres imprescindibles per evitar situacions de ruïna i la generació d’edificis gueto.
Jordi Borràs, Club Escacs Balàfia. Incidint en el significat de ciutat educadora demana que es
clarifiquin les normes reguladores de la mobilitat en bicicleta.

Finalitzat el torn d’intervencions, es dóna per acabada la reunió.

Lleida, 23 de setembre de 2014

Cesc Mòdol
Coordinació tècnica dels Consells Territorials
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CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 03 (PARDINYES)
Plenari realitzat el dijous, 13 de novembre de 2014, a les 20.00h,
a la sala d’actes del Centre Cívic de Pardinyes
Assisteixen a la reunió
Entitats:
AVV de Pardinyes (Orvepard); AMPA INS Lladonosa; INS Josep Lladonosa; Serveis Socials;
Escola Pardinyes; Escola la Mitjana; Escola Bressol Pardinyes; Escola Bressol La Mitjana; Coral
Llum de Veus; Radio Pardinyes; Assoc. Síndrome d’Asperger; Parròquia Sant Salvador; CUS;
Fundació Barri de Pardinyes; Assoc. de Jubilats; CAP; Club Escalada; Biblioteca; Club de Futbol;
Club Kayak.
Persones:
Ramona Salla; Carme Jové; Paco Castillo; Antonio Morón; Ramona Gelonch; Rafael Fernández;
Joan Torné; Montserrat Peiró; Maria P. García; Mercè Ruiz; Carmen Sánchez; Joan Jové; Jacinto
Pernia; Àngels Albendea; Luis M. Marco; Anna Piñol; Joan R. Cuesta; M. Carme Vila; Margarida
Sampietro; Luisa Alonso; Frederic Baena; Rubén Tolsa; Joaquin Martínez; Susana Jiménez.
Assisteixen a la reunió per l’administració municipal:
El regidor de Zona i president del CTZ03, Rafael Peris; el regidor de Coordinació de Barris, Joan
Gómez; i el secretari del Consell Territorial, Francesc Mòdol.
Excusa l’assistència la regidora de Participació Ciutadana, Dolors Arderiu.
El regidor de zona, Rafael Peris, inicia la sessió plenari del Consell Territorial de la zona 03 i dóna la
benvinguda als assistents. Acte seguit proposa, si s’escau, l’aprovació de l’acta de la sessió anterior.
No hi ha cap objecció: s’aprova.
A continuació, el regidor Peris procedeix a desenvolupar el 3r punt de l’ordre del dia, explicant la
gestió dels Serveis Socials a la zona. Rafael Peris posa en valor el treball que realitzen els / les
professionals que treballen en els àmbits de promoció de la salut; infància en risc; inclusió social i
pobresa; persones amb discapacitat; dinamització comunitària; promoció social; i serveis socials
bàsics. Com a dades objectivables del treball dels Serveis Socials a la zona 03, el regidor posa en
relleu que –durant 2014- s’han ajudat a 714 famílies, o el que és equivalent en termes d’individus:
2.027 persones ateses. Com a informació complementària, el regidor Peris concreta que s’han atès
de manera específica a 326 persones grans; 150 persones amb dependència; que 220 famílies
s’estan beneficiant del servei de Teleassistència, i que altres 22 reben ajuda domiciliària.
Tancat el punt anterior de l’ordre del dia, el regidor de zona realitza un repàs a diferents aspectes
de la gestió municipal a la zona 03 de Lleida. Entre altres aspectes fa referència a:
o

la implementació del nou sistema d’enllumenat al barri. Rafael Peris explica que
recentment es va fer una visita nocturna per detectar aspectes a millorar, i que es va
concloure que algunes zones –especialment els carrers Camí de Corbins i Jeroni Pujadesnecessiten que es faci una esporga selectiva dels arbres i/o la incorporació de llums de
suport per veure-hi millor a les voreres.
Sobre les raons que han dut l’ajuntament a disminuir la intensitat de la llum de la ciutat en
el seu conjunt, el regidor de zona explica que s’ha fet d’una banda per ajustar-se als límits
de les normatives de la UE (sobre medi ambient i contaminació lumínica) i per l’altra per
estalviar diners, atès el fort increment de la tarifa fixa de la compra de la llum;
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o

i als darrers ajustaments que s’han introduït per millorar el servei de les noves línies de
bus. Sobre aquesta qüestió, el regidor afirma que -en base als ímputs rebuts dels usuariss’ha constatat que ha augmentat el grau de satisfacció de la ciutadania.

Acabada l’exposició del regidor de zona, s’inicia el torn de paraules:
Ramona Gelonch, AMPA INS Josep Lladonosa. Expressa la seva preocupació per la seguretat viària
al barri; posa com a exemple que els vehicles circulen a gran velocitat per Vidal i Codina. Suggereix
que s’incorporin bandes rugoses a les zones de major risc.
Referent a la mobilitat a peu, la representant de l’AMPA comenta que fa falta que hi hagi una millor
senyalització en alguns carrers i demana que s’augmenti el nombre de passos de zebra a la zona de
l’Institut Lladonosa.
En referència a altres temes, Gelonch manifesta:
1. que tot i que entén la necessitat d’estalviar consum de llum i reduir la contaminació, la seva
percepció és que la ciutat està quedant massa fosca i que quan comenci l’hivern la visibilitat encara
serà menor;
2. que com a usuària habitual de bus, confirma que el servei ha millorat, tot i que encara hi ha
aspectes que podrien perfeccionar-se;
3. que considera improcedent que la companyia Jazztel estigui passant cablejat per les façanes de
les cases sense demanar permís als veïns i, a sobre, fent-ho malament.
Sobre la qüestió de la col·locació del cablejat de la fibra òptica, el regidor Joan Gómez respon que la
companyia té l’obligació de demanar el consentiment als veïns i que en el cas concret de la queixa
presentada per la Sra. Gelonch, s’ha instat a la companyia perquè li doni explicacions.
Referent a la implementació del nou sistema d’enllumenat, el regidor de Coordinació de Barris
explica que s’ha actuat amb prioritat màxima ja que la factura que estava pagant la ciutat era
exageradament alta (uns 2,3M d’euros/any) i que, per tant, calia racionalitzar el consum rebaixant
la quota fixa de contractació elèctrica, especialment ara, que aquesta s’ha incrementat fins a un
140%.
Respecte a quin ha estat l’operatiu que ha triat l’ajuntament per rebaixar el cost del sistema urbà
d’enllumenat i simultàniament fer possible la modernització de la xarxa d’enllumenat de Lleida, el
regidor Gómez explica que s’ha optat per fer un concurs, mitjançant el qual s’ha triat l’empresa
adjudicatària que s’encarregarà de prestar els serveis i que garantirà la inversió immediata que es
necessita per modernitzar la xarxa (uns 12M d’euros), substituint de manera gradual les lluminàries
antigues de sodi, per les noves i més eficients de leds, amb la qual cosa s’assolirà el doble propòsit
de reduir la contaminació lumínica de la ciutat i d’ajustar-se a l’ordre de la Generalitat perquè tots
els municipis redueixin el consum elèctric en un 40%.
Tanmateix, la reducció de la llum a tota la ciutat, ha ocasionat que en aquells punts crítics on ja en
hi havia poca, ara aquesta sigui manifestament insuficient, sobretot en aquells indrets on hi ha
arbres grans i espessos que no deixen que la llum direccional dels leds arribi fins al terra. Com a
solució al problema anteriorment plantejat, el regidor Gómez anuncia que es procedirà a fer
esporgues selectives i a suplementar fanals amb braços lumínics d’acompanyament quan la
visibilitat a les voreres no sigui la òptima.
Quant al criteri sobre quan determinar la suficiència o insuficiència de llum, el regidor de
Coordinador de Barris, explica que no pot obviar-se la importància d’entendre que el ull humà és
molt adaptable a una baixa intensitat lumínica i que si s’aconsegueix que la llum de tots els carrers
sigui prou uniforme, la percepció de falta de llum desapareix, raó per la qual, s’està treballant per
corregir els punts on la llum sigui excessiva, o, al contrari, massa fluixa. Amb tot, el regidor Gómez
puntualitza que, tot i que és cerca la màxima homogeneïtat de la llum, l’índex lumínic entre uns
carrers i altres pot variar lleugerament en funció de paràmetres de mobilitat, comercials o
sociològics, és a dir, es té en compte on cal més llum en funció de l’existència de major mobilitat de
persones i vehicles, on hi ha comerç, i on per raons preventives es vol incrementar la percepció de
seguretat ciutadana.
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Finalment, el regidor Joan Gómez expressa que l’equip de govern és conscient que els canvis que
s’estan introduint no sempre són populars, però apel·la al realisme i manifesta el seu convenciment
que –acabat tot el procés- el resultat serà satisfactori per a tothom en termes de qualitat de vida i
de sostenibilitat econòmica i medi ambiental.
Jacinto Pernia, Orvepard. Es suma a una queixa feta anteriorment sobre les companyies que fan el
cablejat de la fibra òptica i que no demanen autorització als propietaris dels immobles. També
expressa malestar per l’existència de grups organitzats que enganyen persones grans fent-les
creure que són revisors autoritzats de serveis comunitaris com són la llum, el gas, etcètera. Sobre
aquesta qüestió, demana a l’ajuntament que informi la gent gran -de manera preventiva- perquè
no caiguin en aquesta mena d’estafes.
El regidor Rafael Peris, afirma que Guàrdia Urbana i Mossos d’esquadra ja realitzen una tasca
d’informació adreçada a fer prevenció entre els col·lectius de Gent Gran, i, que pel que fa
referència a l’ajuntament, pren nota del suggeriment per veure si hi ha possibilitar de fer alguna
actuació complementària.
Paco Castillo, Orvepard. En relació al procés de revisió de la qualitat de l’enllumenat al barri, la
seva associació ha fet arribar a l’ajuntament un informe on es precisaven els 20 carrers on s’han
detectat deficiències, i els llocs on -segons el seu parer- caldria incrementar la llum actual com a
element dissuasori contra els comportaments incívics. Castillo es mostra satisfet de com s’està
actuant en el tema de la llum, però puntualitza que en el cas d’alguns carrers –com J. Pujades,
Girona, o Camí de Corbins- no es podrà treure conclusions definitives fins que no es faci una poda
selectiva dels arbres que permeti quantificar de manera objectiva que la llum és l’adequada. Sobre
la tipologia de la llum, expressa que seria desitjable que la llum blanca -que ara sols arriba fins a
Baró de Maials- s’estengués a la resta del barri, quan abans.
Altrament, el representant de la organització veïnal valora positivament les més de 100 actuacions
urbanes (voreres, paviments, neteja grafits, clavegueram senyalització electricitat etc...) que s’han
realitzat dins de la campanya “Fem Dissabte al Barri”. No obstant això, Castillo demana que es
continuï actuant per millorar aspectes relacionats amb la mobilitat i l’accessibilitat als espais
comunitaris de les persones amb discapacitats funcionals i que s’atenguin demandes ja realitzades
com, per exemple, la neteja de males herbes al Camí de Corbins i a la zona d’entrada de la mitjana;
que es respongui sobre la proposta de crear una zona d’art efímer al mur del riu, vora les
comportes i a la proposta de la prolongació del Camí del Riu direcció cap a les Escoles Alba; la
dignificació de l’accés al barri arribant des de Corbins: pati ple d’andròmines municipals, zona de
runes i abocador, aparcament de camions; reforçament de la seguretat a l’entorn de Trèvol; i el
tema dels okupes a Miquel de Cortiada i a Sant Climent; la solució a la manca d’eficiència del
sistema de climatització del Centre Cívic; l’adequació de l’espai d’escalada i la zona de Grafits a l’Av
Pearson /Av Tortosa; .
Joan Torné, Orvepard. Corrobora que l’informe que l’AVV va passar als serveis tècnics municipals
sobre les millores que calia introduir al sistema d’enllumenat era molt minuciós i que precisava en
quins casos calia que s’esporguessin arbres perquè deixessin passar la llum o, en el seu defecte on
calia incorporar llums de suport per sota dels arbres fi que les voreres estiguessin correctament
enllumenades. Sobre els carrers amb problemes de llum, Torné puntualitza que en alguns casos hi
ha l’agreujant que solament hi ha fanals en un dels costats i/o que la distància entre fanals és
excessiva tenint en compte la intensitat actual de les lluminàries.
El referència a l’àmbit de l’esport, el representant veïnal planteja al regidor de zona:
1. que voldrien que la nau on abans es guardaven les piragües s’habilités per allotjar-hi dintre un
rocòdrom d’escalada i a fora un espai per a grafiters; 2. que els cablejat de l’enllumenat de la zona
d’escalada està molt a la vista i que hi ha risc que el tornin a robar; 3. que a les instal·lacions del
camp de futbol hi ha deficiències que l’ajuntament encara no ha resolt.
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Rubén Tolsa, Club de Futbol Pardinyes. Afegeix a la intervenció anterior que a l’estiu hi hagut una
plaga de mosquits que ha durat de maig a octubre i es queixa que Medi Ambient no ha actuat, raó
per la qual hi han hagut moltes queixes (per part dels pares) per picades que fins i tot han fet
necessari recórrer als serveis mèdics.
Sobre les inundacions que afecten la zona de bar i magatzem del Club de Futbol, Tolsa proposa com
a solució que hom faci desguassar cap al riu l’aigua que s’acumula a l’Av. de Pearson.
Quant al preu de la llum, opina que l’import dels impostos que ha de pagar la ciutadania no van en
consonància amb la qualitat de l’enllumenat rebuda.
En referència al cost del subministrament de la llum a la ciutat, el regidor Peris puntualitza que no
és l’ajuntament qui el fixa, i, respecte a les inundacions que es produeixen a les instal·lacions del
camp de futbol, constata que Aigües de Lleida està revisant els col·lectors per veure la manera com
es pot resoldre el problema tant al camp de futbol i altres instal·lacions esportives pròximes, com
també a altres espais de les Pardinyes baixes, també afectats.
Sobre les petites deficiències detectades al camp de futbol i les seves instal·lacions, el regidor de
zona expressa el seu compromís per poder solucionar-les amb la màxima brevetat possible.
Mercè Ruiz, Assoc. Salut, Consum i Alimentació (CUS). Sobre les qüestions de què s’ha parlat
durant la reunió, realitza els següents comentaris: 1. Està d’acord que es facin podes selectives per
evitar que els arbres tapin la llum que emeten els fanals, i proposa que -quan calgui- es situïn fanals
per sota de les copes dels arbres; 2. Que a la zona de càrrega i descàrrega de la indústria Galletas
Virginias (Carrer Pintor García Lamolla) hi ha problemes de mobilitat per culpa de l’estacionament
de camions; 3. Es mostra favorable que l’ajuntament impulsi (anualment) una campanya
informativa adreçada a evitar que falsos revisors de companyies de serveis domèstics estafin a la
gent gran; 4. demana que s’estudiï el cas d’una senyora que no pot acollir-se al servei municipal de
Teleassistència per no tenir la seva residència permanent a Lleida ciutat. Segons explica la
representant de CUS, aquesta senyora no està empadronada a Lleida perquè solament hi resideix
durant els mesos d’hivern.
Ramona Gelonch, AMPA INS Josep Lladonosa. Demana que s’incrementi la intensitat lumínica a la
plaça Maria Rúbies i s’interessa per conèixer si el municipi ofereix servei d’alberg a la gent sense
llar. Sobre el servei de recollida de les escombraries, Gelonch opina que és massa sorollós durant la
nit.
En referència al servei d’alberg a persones sense llar, Rafael Peris respon que el Serveis Socials de
Lleida acullen cada nit s’allotja a una mitjana d’unes 50 persones.
Paco Castillo, Orvepard. A la seva intervenció precedent, afegeix una petició perquè s’acosti el
recorregut de la L5 del bus al col·legi públic de Pardinyes, i demana que s’atengui la petició de 3
marquesines (davant de Shalom, davant del Col·legi Públic Pardinyes i a la rambla). Altrament,
Castillo valora positivament que -a partir de desembre- la gent de més de 65 anys passi a gaudir la
tarja bus de franc.
Referent al control d’usuaris de les línies de bus de Pardinyes, el representant d’Orvepard, demana
que se li facilitin les dades posteriors a la darrera reestructuració del servei per poder-ne verificar
l’evolució.
El regidor Peris confirma que el lliurament de les marquesines està en llista d’espera, i que pren
nota de demanar les xifres d’utilització de les línies de bus de Pardinyes per facilitar-les a l’AVV.
Ramona Salla, Orvepard. Subscriu la necessitat que la línia 5 de bus arribi prop del col·legi Públic de
Pardinyes i es queixa d’alguns casos puntuals de manca de neteja als autobusos. Sobre aquest
darrer aspecte, fa referència al cas d’un bus de la línia 4 que circulava brut i amb els seients
trencats.
En referència al cost del menjar social, pregunta si el preu de 5 euros d’aquest servei és per tothom
o si varia en funció del nivell d’ingressos de cada persona.
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Se li respon que és un servei universal per a qui tingui la necessitat, i que es cobra cost.
Rafael Fernández, Radio Pardinyes. Denuncia que a Xavier Puig Andreu hi ha un pipican que
provoca molts problemes higiènics. Demana mesures.
Sobre la recollida i el reciclatge de les deixalles del mercat dels dissabtes, és queixa que la plaça
sempre queda plena de brutícia i bosses de plàstic escampades, i que s’utilitzen els contenidors
sense tenir en compte criteris de separació selectiva: orgànica, envasos, paper, i rebuig. Al respecte
demana que l’ajuntament treballi per crear consciència cívica tant amb paradistes com amb
compradors.
El regidor de zona explica que resulta molt difícil conscienciar que -paradistes i usuaris- no llencin
coses per terra durant el mercat i que –fins ara- no han fet efecte ni les amenaces ni les sancions.
En referència al reciclatge, Peris admet que encara hi ha molta feina a fer en matèria d’educació
cívica i medi ambiental.
Joaquin Martínez, Kayak la Mitjana. Proposa que, a la Mitjana, es faci pujar la làmina d’aigua una
mica per sobre del nivell de la presa, de manera que l’aigua vessi per sobre. Martínez justifica que
d’aquesta manera es milloraria l’estètica del barri, s’evitarien les males olors, es guanyaria
mediambientalment, i es practicaria millor el piragüisme.
El regidor Peris afirma que en el moment actual ja s’ha triplicat el cabal ecològic del riu i que
qualsevol nova proposta que s’hauria de renegociar amb els agents responsables de la regulació del
riu
Pilar Garcia, INS Josep Lladonosa. Es queixa que el mur de la comporta -entre la zona dels
magatzems de piragüisme i fins al aparcament- no té cap barana, la qual cosa suposa un perill per
als menors. Demana una solució.
Anna Piñol, Serveis Socials. Com a veïna, pregunta si hi ha prevista una rotonda davant de l’EOI, ja
que considera que amb ella la circulació seria més fluida i segura.
Paco Castillo, Orvepard. Sobre la petició d’una rotonda davant de l’EOI, puntualitza que ja en hi ha
una altra demanada més amunt per enllaçar corregidor Escofet amb Josep Pallach (a la zona dels
horts) i, com tampoc té sentit posar massa rotondes en una mateixa zona, suggereix que urbanisme
hauria d’estudiar en qui lloc seria més adient posar-la.
Tractats tots els temes corresponents a l’ordre del dia i finalitzat el torn de paraules, el president
del Consell Territorial, Rafael Peris, agraeix la presència i participació a tots els assistents i dóna per
acabada la reunió.

Lleida, 13 de novembre de 2014

Cesc Mòdol
Coordinació tècnica dels Consells Territorials

34

