CONSELL TERRITORIAL DEL SECÀ (CTZ04)
Sessió plenària celebrada el dijous, 7 de novembre de 2011 a les 20.00h
al Centre Cívic del Secà
Assisteixen a la reunió:
Entitats:
AVV del Secà, Vocalia de la dona, Servei de Biblioteca, Serveis Socials, Escola
Terres de Ponent, Club Bàsquet Secà, AMPA CEIP Ginesta, CEIP Ginesta,
Jubilats del Secà, AMPA Terres de Ponent, CAP Balàfia-Secà-Pardinyes, Down
Lleida, Club de Petanca, Parròquia Secà, Club Ornitològic.
Persones:
Julian Garrido, Fco. Craviotto, Manuel Rodriguez, Maite Torrelles, Mª Àngels
Oms, Rosa Villanova, José Escartín, Núria Llobet, Nuri Estanuy, Pilar Romero,
Encarna Zapata, Luís M. Marco, Francisco Javier López, Divina Fumanal,
Albert Aubets, Miguel López Caballero, Josep A. Jové, Encarna Morales, José
M. Castro, Alejandro Egure, Rosendo Torres Giménez.
Per l’administració municipal:
El regidor de la zona 04, Txema Alonso, la regidora de Participació Ciutadana,
Dolors Arderiu, el regidor de Coordinació de Barris, Joan Gómez, la tècnica de
Coordinació de Barris, Carme Sabaté i el Secretari del Consell Territorial,
Francesc Mòdol.
El regidor de zona, Txema Alonso, dóna la benvinguda als assistents i obre el
Plenari del Consell Territorial de la zona 04. Explica als assistents que el
mandat d’un CT, tal com marca el reglament de Participació Ciutadana, expira
amb cada legislatura municipal, motiu pel qual, és preceptiu formalitzar l’acte
de constitució del plenari per al període 2011-2015, a partir de les persones i
representants d’entitats que s’han acreditat prèviament. Sense cap objecció, es
constitueix el Plenari del CT.
Constituït el plenari, el regidor de zona pregunta als assistents si proposen
alguna modificació al redactat de Reglament de Règim Intern que se’ls fa.
Com no hi ha cap esmena, s’aprova per unanimitat.
Realitzats tots els procediments preceptius per a la posada en funcionament
del Consell, el regidor Alonso, realitza una intervenció referint-se de manera
específica als següents temes:
-Pavelló poliesportiu: informa que ja està funcionant al 100% i opina que
és motiu de satisfacció poder disposar d’aquesta obra tant esperada.
-Plaça del Secà: explica les millores que s’ha fet per corregir el problema
de rajoles trencades a conseqüència del creixement del tronc dels arbres.
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-Torre Queralt: el regidor manifesta que, amb aquest nou espai, el barri
disposa d’un lloc complementari que amplia les oportunitats de programar
activitats i usos de nou format.
Acabades les explicacions relacionades amb els diferents punts informatius de
l’ordre del dia, el regidor Alonso dóna per obert el torn d’intervencions:
Francisco Craviotto, AVV Secà. Realitza una reflexió respecte al context
socioeconòmic actual i sobre les causes de la crisi. Opina que durant la
legislatura present la gestió de problemàtiques relacionades amb la qualitat de
vida de les persones hi serà molt present. Fa esment que un dels grans
problemes actuals és l’atur i que, a conseqüència d’ell, moltes famílies no
poden afrontar les seves obligacions econòmiques (hipoteques bancàries);
observa que hi ha manca de sensibilitat per part de l’administració quant el
problema de les famílies que estan patint aquesta situació (diu que hi ha 4
famílies embargades recentment, al barri); pensa que aquest és un tema de
proximitat al qual el municipi no pot romandre aliè. Craviotto manifesta ser
conscient que l’ajuntament solament és competent per atendre des dels SS.SS,
però no obstant això, donada la gravetat de la situació, demana que
l’ajuntament es posicioni moralment a favor d’una nova regulació normativa que
eviti tant pràctiques abusives per part de les entitats bancàries, com la
permissivitat política que les fa possibles.
Respecte al moviment del 15M, Craviotto diu que al barri hi ha representants
actius d’aquest moviment, i demana que se’ls faciliti l’oportunitat de poder
expressar les seves opinions des del Plenari del Consell.
Quant al tema dels desallotjaments, Txema Alonso comenta que l’ajuntament ja
va posicionar-se en el seu moment a favor que s’articulessin nous mecanismes
legislatius que permetessin sortides socials al problema. Respecte al moviment
del 15M, el regidor de zona puntualitza que no es tracta d’una organització
legalment constituïda i, per aquesta raó, no pot ser convocada com a tal;
tanmateix, això no és motiu perquè individualment no puguin participar en el
plenari integrants d’aquesta corrent d’opinió.
José Escartín, Basquet Secà. Manifesta el seu agraïment per poder disposar,
“a la fi”, del pavelló; no obstant això, denuncia que encara hi ha algunes coses
pendents de millora, entre les quals cita que: les cistelles no estan adaptades a
l’altura dels petits de l’escola de bàsquet; que els àrbitres no tenen taula ni
penja-robes al vestidor (per tant han d’escriure les actes en públic); que
solament en un vestidor hi ha penjadors per a la roba (han de deixar la roba
sobre les banquetes); que les potes de ferro de les banquetes no porten
proteccions i són causa per fer malbé el parquet de la pista; i que el sistema de
desguàs de les aigües residuals no deu funcionar correctament, perquè
provoca males olors a la zona dels passadissos.
D’altra banda, opina que l’orientació al sol del pavelló, i el fet que les seves
parets estiguin acristallades, comporta situacions d’enlluernament per als
usuaris; posa com exemple la queixa expressada per alguns arbitres davant del
fet que, en determinats moments, no poden mantenir contacte visual entre ells,
com tampoc amb la taula de control. Escartín, sol·licita que s’estudiï la
conveniència d’implementar cortines de protecció solar.
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El representant del Club de Bàsquet, demana, de cara a la temporada vinent,
que es tinguin més en compte els interessos preferencials del club del barri, en
allò que fa referència a disponibilitat de pistes d’entrenament i a la coordinació
dels horaris amb els altres equips que utilitzen el pavelló. Escartín, es queixa
que, en la pràctica, solament poden utilitzar dues pistes per entrenar, quan
inicialment es contava que ho podrien fer en tres.
El representant del Bàsquet Secà, finalitza la seva intervenció agraint a
l’ajuntament que els hagi cedit l’explotació del bar del pavelló, perquè -en major
o menor mesura- suposarà una ajuda per a l’economia del club.
El regidor de zona, Txema Alonso, valora diferents aspectes tractats durant la
intervenció anterior del president del club de bàsquet; sobre el problema dels
reflexes que produeix el sol a l’incidir sobre les parets acristallades del
poliesportiu, diu que es tracta d’un fet puntual que es dóna de manera especial
durant algunes hores del dia i que varia en intensitat segons l’estació de l’any;
suggereix que es programin els partits tenint en compte aquesta contingència
natural.
Sobre el perill de fer malbé el parquet de la zona tècnica, dóna el seu vist i plau
a la proposta del responsables del club, consistent en incorporar unes bases
protectores de cautxú a les potes de les banquetes.
Txema Alonso, expressa la seva predisposició a considerar una modificació
dels horaris que s’ajustin millor a les necessitats del club. Sobre les petites
mancances detectades posteriorment al lliurament del pavelló, diu que seran
reclamades a l’empresa responsable de l’obra, perquè se’n faci càrrec.
José Escartín, Basquet Secà. Exposa que es va canviar la direcció de carrers
que hi ha entre el Centre Cívic i el carrer dels Erals, i que es dóna la
circumstància que alguns d’aquests carrers (la Cort; Fontanelles; i Picabaix)
tenen el mateix sentit de circulació. Escartín, es queixa que viu al carrer de la
Cort i que per poder sortir cap al carrer del Camí de Marimunt, ha de donar la
volta quatre carrers més amunt; proposa que es faciliti la mobilitat interna del
barri fent que els carrers, alternativament, siguin d’entrada o de sortida.
El regidor Alonso, diu que ho comentarà amb els tècnics per veure si hi ha
alguna solució millor a l’actual.
Núria Llobet, Escola Ginesta. Demana que es revisi el sentit de circulació
actual del carrer Casagualda, ja que donada la seva orientació (d’Est a Oest),
al mati el sol ve de cara als conductors, amb el perill que això implica per a la
seguretat dels nens del col·legi. Llobet, també constata que és perillós l’accés
al carrer Llibertat quan s’hi arriba des dels carrers que venen de l’escola; diu
que hi ha un problema de visibilitat molt greu quan es tracta de fer girs cap a
l’esquerra; suggereix la possibilitat que els esmentats girs siguin prohibits per
evitar mals majors.
Respecte a la seguretat del recinte de l’escola, comenta que seria aconsellable
la vigilància de la Guàrdia Urbana, especialment els caps de setmana, perquè
hi ha gent que salta i fa destrosses al pati.
El regidor Alonso, diu que es tindrà en compte la situació denunciada per la
representant de l’escola. En referència a l’ús del pati de l’escola, opina que la
solució ideal seria que el cap de setmana aquest pogués utilitzar-se com una
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plaça pública, però que, per fer viable aquesta possibilitat, caldria un
compromís per part de persones interessades.
Encarna Morales, veïna. Troba bé la sortida nova que s’ha fet des del Secà
cap a Lleida, però opina que s’ha de millorar la seguretat de la gent que va a
peu.
Maite Torrelles, Escola Terres de Ponent. Es mostra d’acord en millorar les
condicions per al vianants que pugen des del carrer del poliesportiu; també
proposa moure el contenidor del mateix carrer, atès que tapa la visibilitat dels
cotxes. En relació al pavelló, constata que als nens de 6e els va molt bé poder
usar-lo per a les activitats esportives del centre, però també com a recurs
docent per practicar els hàbits de mobilitat.
Manolo Rodríguez, AVV Secà. Denuncia que al final del carrer Jaén, en una
planta baixa, hi ha “una palometa” de la llum que suposa un perill per a la
seguretat, perquè queda a l’alçada del cap de la gent. Altrament, Rodríguez,
qüestiona la situació dels contenidors de vora l’església, diu que estan davant
d’un pas de zebra i que tapen la visibilitat dels menors quan han de creuar.
Diàleg obert: per comentar alguns dels factors que expliquen l’estructura
urbana actual del Secà, especialment en allò que fa referència a l’alineació
d’edificis i de carrers, s’enceta –espontàniament- un col·loqui en el qual es
valoren les seqüeles del fenomen de l’autoconstrucció que tant es va donar
durant les dècades dels seixanta i setanta del segle passat, i que va tenir com a
factor d’impuls la permissivitat urbanística que va imperar fins que no es va
aprovar el Pla General d’Urbanisme de 1979.
Julian Garrido, AVV Secà. Comenta que caldria una neteja integral de canyes
i matolls dels espais i carrers de les rodalies del poliesportiu, per no donar una
mala imatge. També es queixa que els contenidors del carrer camí de Marimunt
no són accessibles quan hi ha pluja.
En general, Garrido, es manifesta satisfet pel progrés que ha experimentat el
barri durant els darrers anys.
Núria Estanuy, Jubilats del Secà. Es queixa de la manca de civisme d’algunes
persones que aboquen deixalles al carrer, amb el que això comporta
d’insalubritat i de males olors per als veïns afectats.
Acabat el torn de paraules, el regidor de zona agraeix a tots els assistents la
seva presència i dóna per finalitzada la reunió plenària del Consell Territorial.

Lleida, 7 de novembre de 2011

Cesc Mòdol
Coordinació tècnica dels Consells Territorials

4

CONSELL TERRITORIAL DEL SECÀ (CTZ04)
Sessió plenària celebrada el dijous, 21 de maig de 2012 a les 20.00h
al Centre Cívic del Secà
Assisteixen a la reunió:
Entitats:
AVV del Secà; Vocalia de la dona; Servei de Biblioteca; Serveis Personals;
Escola Terres de Ponent; Club Bàsquet Secà; AMPA Escola Ginesta; Escola
Ginesta; Jubilats del Secà; CAP Balàfia-Secà-Pardinyes; Assoc. Down Lleida;
Parròquia Secà, Club Ornitològic.
Persones:
Julian Garrido; Fco. Craviotto; Manuel Rodriguez; Maite Torrelles; Mª Àngels
Oms; José Escartín; Núria Llobet; Encarna Zapata; Luís M. Marco; Miguel
López Caballero; Josep A. Jové; José M. Castro; Eva Betbesé; M.Teresa
Montagut; Pepi Guzman; José López; Fco. Jiménez; Antoni Plana; Pau
Asensio; Dolores Montes; Maria Collado; Tomàs Borbon.
Per l’administració municipal:
El regidor de la zona 04, Txema Alonso; 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’excusen el regidor de Coordinació de Barris, Joan Gómez i la regidora de
Participació Ciutadana, Dolors Arderiu.

El regidor de zona, Txema Alonso, dóna la benvinguda als assistents i obre el
Plenari del Consell Territorial de la zona 04.
En el punt on es proposa l’aprovació de l’acta anterior, Pepe Escartín, demana
que es canviï el comentari “en un dels els vestidors no hi ha penjadors per a la
roba” per “solament en un vestidor hi ha penjadors per a la roba”.
S’aprova l’acta amb la correcció anterior.
A continuació, la regidora d’urbanisme, Marta Camps, fa un recordatori de les
realitzacions que s’han fet en els darrers 2 anys:
Nous Equipaments:
-Pavelló olímpics de Lleida
-Vial Jordi Solé Tura
-Cessió de l’ús de Torre Queralt.
Millora d’equipaments escolars:
-Escola Bressol Secà.
-Escola Terres de Ponent.
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Millores d’espais públics i de la via pública:
-Espai lúdic i de salut.
-Plaça Emili Subias.
-Paviment de la plaça de Sant Pere.
-Paviment de l’avinguda de Sant Pere.
-Paviment de la plaça de la Rioja.
-Paviment del carrer Sant Pascual Bailón.
-Renovació de la xarxa d’aigua potable de diversos carrers.
-Arranjament de voreres de l’Av. i plaça St. Pere i carrers Concòrdia i Escoles.
-Neteja de d’una desena de col·lectors.
-Substitució de tapes i boques de reg.
-Projecte Entorns Escolars Segurs a les escoles Ginesta i Terres de Ponent.
-Desplegament de contenidors de recollida selectiva amb càrrega lateral.
Acabada l’exposició de la regidora d’urbanisme, el president del Consell,
Txema Alonso, dóna per obert el torn de paraules:
Manolo Rodríguez, AVV Secà. Demana si es pot instal·lar al barri un recollidor
de piles usades de les característiques que ha vist als barris de Pardinyes,
Bordeta o a la Plaça de Ricard Viñes.
Se li respon que mentre això no sigui possible, poden dipositar-se les piles
usades al contenidor que hi ha al centre cívic.
M. Àngels Oms, Vocalia de la Dona. Confirma que estan a l’espera de rebre el
contenidor de plàstic que han demanat per a les piles usades (a Medi Ambient
de la Paeria), ja que el de cartró que hi ha al centre cívic es trenca sovint.
Pau Asensio, AVV Secà. Pregunta si es sap quina serà la ubicació definitiva
dels contenidors que hi ha al camí de Marimunt.
Marta Camps diu que s’està pendent de poder aconseguir els permís dels
propietaris dels llocs on s’ha previst situar-los, ja que prèviament s’ha de posar
una base de formigó al terra. El que si està en vies de resoldre’s, diu la
regidora, és el trasllat d’un quadre elèctric que actualment obstaculitza el pas
en un tram del Camí de Marimunt.
Francisco Jiménez, AVV Secà. Informa que ha fet arribar a Urbanisme de la
Paeria, fotos de la plaça Rioja on poden observar-se les obres de millora que
afecten a l’escomesa elèctrica i telefònica d’aquell lloc.
La regidora d’urbanisme li dóna les gràcies per la interactivitat de la seva
participació.
Maite Torrelles, Escola Terres de Ponent. Realitza una reflexió sobre que està
passant al barri en matèria d’inscripció escolar, perquè molts nois i noies que
viuen al barri siguin escolaritzats a centres de fora del barri. Creu que és un
contrasentit que havent una bona oferta d’escola pública al barri i un bon
professorat, molta gent estigui portant els seus fills a altres escoles de la ciutat.
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La representant de l’escola Terres de Ponent, pensa que alguna cosa està
fallant i que tal vegada s’estigui estigmatitzant els centres escolars del barri.
Torrelles apunta que si hom vol que el Secà sigui un barri viu, s’han de posar
els mitjans perquè els nens utilitzin els seus centres escolars, raó per la qual
proposa que es facin actuacions que potenciïn la imatge i el coneixement de la
qualitat de les seves escoles. La representant de l’escola Terres de Ponent,
demana que a banda de treballar en el projecte dels entorns escolars segurs,
es tingui en compte la conveniència de netejar la cara exterior de l’escola i de
millorar el pati interior (amb més arbres, més jocs, millors equipaments, etc.) a
fi de donar un impuls que faci possible que la gent es vulgui quedar més.
La regidora Camps entén que tal vegada no siguin suficients les obres de
millora que ja s’han fet fins ara i que caldrà reflexionar sobre les accions a fer
per trencar l’actual cercle viciós.
Núria Llobet, Escola Ginesta. Manifesta estar d’acord amb les línies generals
de la intervenció de la directora del centre Terres de Ponent. Afegeix que tot i
que els edificis de les escoles “són bonics”, caldria tenir major cura del seu
manteniment exterior i també fer-los més atractius incrementant zona verda i
espais d’ombra en els seus patis.
Sobre la captació d’alumnes del Secà, per part d’escoles de fora del barri,
considera que és una tendència que s’explica en part per l’atractiu que suposa
portar els fills a unes instal·lacions recent construïdes, per tant més modernes;
però que en cap cas pot parlar-se d’una millor qualitat de serveis i de docència.
Llobet demana que es tingui en compte la conveniència de publicitar millor els
avantatges de portar els fills a les escoles del barri i que es planifiqui una
estratègia per evitar que aquestes siguin estigmatitzades com passa ara.
Sobre l’orientació dels carrers del voltant de l’escola, la representant de l’Escola
Ginesta demana que es tingui en compte el comentari que va fer el Consell
Territorial anterior i que ja va quedar enregistrat en l’acta de 7 de novembre de
2011.
Eva Betbesé, Associació Síndrome de Down. Planteja un problema de civisme
per part d’uns escolars que van a jugar a la plaça on hi ha la seu de la seva
associació. Betbesé es queixa que varies persones usuàries del centre i/o els
seus familiars, han rebut l’impacte de pilotades i que a banda d’això, fins a
quatre vegades s’han trencat vidres de la porta d’accés al local de l’associació.
Demanen col·laboració per fer possible que els nois es desplacin a jugar uns
metres mes enllà, on no molestin; els responsables de Down Lleida asseguren
que els ho han demanat, però que aquests no han fet cas a la petició.
Pregunten si seria possible una intervenció dels agents cívics.
Julian Garrido, AVV Secà. En referència al tema denunciat per Down Lleida,
Garrido comenta que ha estat parlant amb els pares dels nois perquè no juguin
a la pilota allí, però que aquests no col·laboren ja que no tenen la percepció
que allò que fan els seus fills estigui malament. Considera que és necessari
que hi hagi una acció coactiva per part dels agents cívics o de la Guàrdia
Urbana.
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De manera solidària, les persones representants de les escoles del barri
presents, s’ofereixen a fer de mitjanceres en la resolució del problema, a tal fi,
demanen que se’ls comuniqui el nom dels escolars que es comporten
inadequadament.
Marta Camps, hi està d’acord i opina que serà bo insistir des de totes les vies
possibles per facilitar el canvi d’hàbits d’aquests nois que comenten actes
incívics.
José Escartín, Basquet Secà. Es mostra favorable a que es faci una actuació
per canviar la mentalitat que tenen algunes persones respecte a la qualitat de
les escoles del seu barri. Escartín opina que “hi ha un gran professorat” a les
mateixes. Escartín s’interessa per la normativa que regula en quins centres
educatius, i en quins no, poden escolaritzar-se els nois i les noies.
La regidora Camps, explica el mecanisme de matriculació a les escoles depèn
d’ensenyament i que el que està passant és a causa que Secà i Balàfia
pertanyen a una mateixa zona escolar, per tant, a efectes del valor de la
puntuació que s’atorga per poder matricular un escolar al Secà o al barri veí de
Balàfia, no hi ha cap diferència.
Les representants de la direcció dels centres escolars del barri confirmen que
és així i que han plantejant a ensenyament la conveniència de canviar l’actual
sistema de puntuació per accedir a les escoles d’aquests dos barris.
Manolo Rodríguez, AVV Secà. Opina que és urgent que el Secà tingui noves
vies d’entrada i sortida, a banda de les dues actuals.
La regidora d’urbanisme respon que això no és tant una decisió tècnica, com el
resultat del propi desenvolupament urbanístic d’una zona i que en el moment
actual d’alentiment de la construcció, és fa difícil preveure quan podrà acomplirse aquesta demanda.
Pau Asensio, AVV Secà. Relaciona la ubicació geogràfica del Secà a la
perifèria de la ciutat, i els condicionants de comunicació que es deriven
d’aquest darrer fet, amb un endarreriment econòmic (segons ell, el Secà ha
evolucionat a un ritme inferior al de la resta de la ciutat) que en part han estat
una de les causes que ha facilitat la conformació d’una nova realitat humana en
què es determinant la presència cada vegada més gran dels nous immigrants
que han arribat des de la darrera dècada del s.XX.
Asensio, considera que una part important dels veïns es sent incòmoda amb la
nova immigració, perquè veu aquesta com un factor afegit que determina el
descens de la qualitat de vida de la comunitat. Segons Asensio, aquest seria un
dels motius perquè hi ha gent que no veu bé portar els seus fills a escoles on hi
ha un índex molt elevat de fills dels immigrants de “nova fornada” i que
prefereixen fer anar els seus fills a escoles del barri veí de Balàfia, on -sembla
ser- hi ha menys immigració. En opinió seva, si Educació varia els criteris de
puntuació de manera que es dificulti matricular els fills a un altre centre públic
que no sigui del Secà, està segur que molts pares optaran per escolaritzar els
seus fills a l’escola privada.

8

Asensio, defensa la tesi que una millora de les comunicacions del barri es
fonamental per impulsar una millora del context socioeconòmic del Secà.
Camps, argumenta que el planejament teòric de les comunicacions del barri
amb la ciutat està ben fet, i que donarà resposta a les necessitats de futur del
Secà, Amb tot, la regidora adverteix que el seu desenvolupament integral està
supeditat a l’activació del creixement urbanístic (en base a inversions públiques
i privades) que, superada la situació actual de recessió de l’economia, ha de
permetre encadellar la trama urbana del Secà amb la de Balàfia.
Sobre una referència anterior en què es parlava d’una hipotètica situació en la
qual podria haver un transvasament d’alumnes de l’escola pública a la privada
a raó de no voler escolaritzar els fills en una escola on la ràtio d’alumnes fills
d’immigrants de recent arribada fos molt elevada, la regidora Camps opina que
és una possibilitat poc probable, si més no en temps de crisi. En els moments
actuals, diu, més aviat s’observa una tendència a què alumnes de la privada
facin el transvasament a la pública.
La regidora Camps es mostra favorable per treballar en contra de
l’estigmatització que hi ha sobre els col·lectius d’immigrants; a raó d’això,
pensa que l’escola pública té una oportunitat d’atraure més usuaris que abans
de la crisi.
Maite Torrelles, Escola Terres de Ponent. Sobre la intervenció anterior
d’Asensio, opina que és molt perillós fer distincions entre “els nens d’aquí i els
d’allà”. Cal tenir ben present que la diversitat enriqueix i aporta més qualitat a
l’ensenyament i que en cap s’ha de menystenir l’aportació dels fills dels nous
emigrants, atès que aquests, entre altres capacitats, demostren tenir un major
domini de les habilitats socials “que els nois i noies d’aquí”.
Quant a la idea de l’estigmatització de les escoles del Secà, creu adient aclarir
que es tracta d’una situació general a la ciutat, que de fet és extensible al 50%
de les escoles públiques de Lleida.
Torrelles, confirma l’apreciació de la regidora Camps, en el sentit que es
confirma que hi ha una major demanda de preinscripció a l’escola pública, la
qual cosa al seu entendre facilitarà que hom tendeixi a una normalització.
Torrelles, acaba la seva intervenció afirmant que es sent orgullosa dels
alumnes de l’escola i dels seus pares, tant dels que procedeixen de les
immigracions dels anys 50 / 60 del s.XX, com dels que han arribat de les noves
immigracions a cavall del s.XX i principis del s.XXI.
Respecte als resultats escolars dels seus alumnes, vol posar de relleu que –en
general- els resultats educatius són força bons.
Julian Garrido, AVV Secà. Afirma que els col·legis del barri fan una molt bona
tasca docent, però que malgrat això, hi ha gent que no acaba d’entendre la
situació de multiculturalitat resultant de les recents immigracions. Garrido veu
imprescindible fomentar una actitud cívica basada en la comprensió i el
respecte a la interculturalitat, i amb aquest propòsit l’AVV del barri continuarà
col·laborant amb els col·legis per fer possible superar les reticències d’algunes
famílies a matricular els seus fills al barri.
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Marta Camps diu que des de l’ajuntament es farà força perquè el departament
d’educació prengui mesures que afavoreixin la matriculació a les escoles del
Secà.
Maite Torrelles, Escola Terres de Ponent. Fa esment a les accions que les
escoles realitzen perquè al barri es conegui el funcionament i les activitats
socioculturals que fan, però malgrat això, la representant de l’escola afirma que
continuen existint, per part d’algunes famílies, moltes reticències per matricular
els seus fills.
Torrelles, estableix una relació causa efecte entre escola i barri, segons ella, un
barri vital i amb una alta qualitat convivencial, requereix una forta presència de
la institució escolar. Torrelles diu:“si els nens marxen del barri, el barri perdrà
cada vegada més força; per normalitzar l’escola cal un treball educatiu orientat
a pares i veïns”. La representant de l’Escola Terres de Ponent és partidària de
fer alguna acció urgent per acabar amb l’estigmatització que s’està fent dels
immigrants al barri i opina que una actitud de rebuig a la immigració fa molt mal
a l’escola, car posa en entredit l’excel·lent tasca educativa dels mestres dels
centres.
Àngels Oms, Vocalia de la Dona. Dóna les gràcies perquè ha estat atesa la
petició de fer la neteja dels vorals de l’Av. de Torre Vicens i opina que gràcies a
aquesta acció s’ha millorat la imatge d’arribada al barri des d’aquella banda de
la ciutat. Homs, a continuació, proposa les noves demandes: 1. aplanar i posar
grava a una explanada del carrer Llibertat, pròxima a l’església, perquè segons
el seu criteri, amb aquesta intervenció i amb la implementació complementària
de mobiliari urbà, el barri gaudiria d’un espai que faria les funcions de passeig;
2. més arbres per fer ombra al recinte de les piscines, diu que la gent gran ho
agrairia especialment; 3. reforçar la freqüència de pas del servei de bus, els
dissabtes, d’una banda, i, de l’altra, que la companyia concessionària informi
adequadament els usuaris, sobre les variacions del servei que es produeixin
amb motiu de les festes més assenyalades (festa major, reis, etc.).
Marta Camps, respon que es veurà com millorar el procediment comunicatiu de
la companyia d’autobusos amb els usuaris. En relació a l’augment de
freqüència de pas, la regidora opina que serà difícil d’implementar a causa de
la baixa ocupació que hom preveu que hi hauria i per la situació de
racionalització del conjunt dels serveis municipals.
Julian Garrido, AVV Secà. Palesa el seu desacord amb la previsió d’ocupació
d’un servei de bus que no s’ha arribat a provar.
La regidora Camps argumenta que en el moment actual es tendeix més a
racionalitzar el servei d’autobús a tota la ciutat -fins i tot s’han arribat a suprimir
3 línies- i que en aquest context és poc plausible considerar la posada en
funcionament d’un nou servei que hom preveu deficitari d’entrada.
Camps diu, però, que es tindrà en compte la proposta i que en el moment que
sigui possible es mirarà d’atendre-la.
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José Escartín, Basquet Secà. Demana una concreció respecte els terminis en
què es resoldran les mancances observades una vegada el poliesportiu ha
entrat en funcionament. Escartín en cita una relació.
El regidor Txema Alonso, confirma que té constància de les demandes que
s’exposen i que en la mesura que es disposi dels recursos econòmics s’aniran
aplicant les solucions que pertoquin.
Francisco Jiménez, AVV Secà. Planteja que s’ha produït un problema de
convivència entre veïns als blocs del carrer Cuenca, fins al punt que en alguna
baralla s’han arribat a produir desperfectes del mobiliari de l’escala. Jiménez
demana que es realitzi una mediació per evitar que la cosa vagi a pitjor.
La regidora Camps comunica que es realitzaran dues accions: 1. es passarà la
nota dels desperfectes a la EMU; 2. Es demanarà als serveis socials que
intervinguin per veure la manera com resoldre el problema de convivència.
Francisco Craviotto, AVV Secà. A mode de conclusions de tot allò que ha
anat escoltant, fa el seu resum d’allò que demana el plenari: que hi hagi un
manteniment general del barri; neteja, ordre, compliment de les ordenances
municipals i que es tingui en compte la demanda de millorar el servei de bus.
Com aspecte puntual, Craviotto es queixa que s’ha hagut de tallar el trànsit de
vehicles vàries vegades, perquè el ferm del carrer Llibertat, quan hi ha pluges
importants, s’afona a causa de filtracions que val al subsòl. Craviotto demana
una solució definitiva perquè aquesta situació no es vagi repetint de manera
cíclica. D’altra banda, el representant de l’associació veïnal recorda que encara
no estan resoltes les filtracions de la canonada d’aigua del carrer Torres de
Segre, i també manifesta preocupació per l’afectació que la retallada de
subvenció a les escoles bressol tindrà en el preu de les matrícules que hauran
de pagar els usuaris.
Marta Camps posa en coneixement del plenari la greu afectació econòmica que
per a les bressol ha suposat la retallada de les subvencions de la Generalitat,
tant en allò que afecta la seva construcció com al manteniment ordinari.
Com a conseqüència de tot plegat, Malgrat que inicialment la Paeria ha
absorbit la part més important del sobrecost ocasionat per la disminució dels
ingressos, a mig termini no es podrà elidir haver-ne de repercutir una part
raonable als pares. Amb tot, Camps es referma en el criteri que les escoles
bressol són una prioritat municipal i que es farà tot el que calgui per garantir la
seva viabilitat.
Julian Garrido, AVV Secà. Efectua les següents propostes: 1. que no es situïn
contenidors a les entrades dels carrers que conflueixen amb el camí de
Marimón; 2. que es revisi el criteri de l’aparcament des de l’església fins al final
de l’avinguda de Sant Pere: perquè la circulació sigui més fluïda, suggereix la
possibilitat que solament s’aparqui a un costat del carrer i -amb la mateixa
finalitat- que la parada de descans del conductor del bus, ara on hi ha el col·legi
Terres de Ponent, es traslladi a un lloc menys congestionat com ho és la
parada de vora les piscines; 3. que s’asfalti el carrer Concòrdia des de la plaça
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de Sant Pere fins al carrer Oliver; 4. conèixer qui serà el titular de Torre Vicens,
a fi de negociar-ne usos com la possible ubicació en aquell lloc d’un Centre de
Dia; 5. arranjament des de les piscines fins al carrer Teresa de Jesús, amb la
finalitat que aquell espai esdevingui un nou passeig.
Garrido, acaba la seva intervenció posant en valor que la predisposició a
col·laborar per l’interès general que manifesta el conjunt de les associacions i
institucions presents al Consell Territorial, fa que aquest sigui un barri modèlic.
Marta Camps i Txema Alonso agraeixen la presència dels participants i es
comprometen a anar donant retorn a les peticions i propostes que s’han anat
realitzant durant la sessió.
Txema Alonso, expressa la seva satisfacció pel to constructiu de totes les
intervencions; realitza una valoració positiva de les coses que s’han anat fent al
barri, i manifesta la seva convicció que actualment els veïns del Secà poden
gaudir d’un alt nivell de qualitat tant en el que fa referència a equipaments com
a serveis.
Acabades totes les intervencions, es dóna per finalitzada la reunió plenària del
Consell Territorial.
Lleida, 21 de maig de 2012

Cesc Mòdol
Coordinació tècnica dels Consells Territorials
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CONSELL TERRITORIAL DEL SECÀ (CTZ04)
Sessió plenària celebrada el dijous, 7 de març de 2013 a les 20.00h
al Centre Cívic del Secà
Assisteixen a la reunió:
Entitats:
AVV del Secà; Vocalia de la dona; Servei de Biblioteca; Serveis Personals; Escola Terres
de Ponent; AMPA Escola terres de Ponent; Club Bàsquet Secà; Escola Ginesta; Jubilats
del Secà; CAP Balàfia-Secà-Pardinyes; Assoc. Down Lleida; Parròquia Secà; Petanca
Secà; Assoc.Esportiva AEM; Associació de Comerciants; Grup de Teatre la Zambra;
AMPA IES Torrevicens.
Persones:
Julian Garrido; Fco. Craviotto; Manuel Rodriguez; Maite Torrelles; Mª Àngels Oms; José
Escartín; Núria Llobet; Encarna Zapata; Luís M. Marco; Josep A. Jové; Divina Fumanal;
M.Teresa Montagut; Pepi Guzman; Fco. Jiménez; Antoni Plana; Pau Asensio; Dolores
Montes; Sergio Diez; Carles Sisteré; Fco. Javier López; Carmen Zambrana; Rosa
Vilanova; Núria Estanuy; Pilar Romero; Sergio González; Xavier Baró; José M. Serrano;
Encarna Morales; Robert Cabasés; Albert Audets.
Per l’administració municipal:
El regidor de la zona 04, Txema Alonso; la 1a tinent d’alcalde i regidora d’urbanisme,
Marta Camps; la regidora de Participació Ciutadana, Dolors Arderiu; 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, Txema Alonso, dóna la benvinguda als assistents i obre el Plenari
del Consell Territorial de la zona 04.
Acte seguit, es posa a consideració del plenari l’aprovació de l’acta del plenari anterior.
No hi ha cap objecció: s’aprova.
El regidor de Coordinació de barris, Joan Gómez, exposa els criteris generals perquè
s’ha creat la Comissió de Salvaguarda de la Carta de la Ciutadania i precisa que “és el
mecanisme de garantia per tal de fer efectius els drets dels ciutadans i les ciutadanes i,
a la vegada, una eina de divulgació pedagògica, de promoció i defensa dels drets i
deures dels ciutadans i ciutadanes, i dels compromisos municipals, eixos que
fonamenten la convivència i la cohesió social”. La seva funció consisteix en realitzar la
instrucció de les queixes i/o suggeriments que se li remetin, i l’ obertura d’ofici
d’expedients quan es consideri que s’ha vulnerat alguna disposició de la Carta.
Aquest organisme el formen cinc persones, nomenades per l’Alcalde a proposta de la
Regidoria de Drets Civils. Els membres actuals de la Comissió de Salvaguarda són:
Manuel Lladonosa i Vall-llebrera; Salvadó Escudé i Baró; Teresa Minguella i Bertran;
Paquita Deltell i Gros; i Rafael Pujol i Solanes.
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Finalitzada la intervenció del regidor Joan Gómez, pren la paraula la regidora
d’urbanisme, Marta Camps, per fer un repàs a les realitzacions més recents, i a les
prestacions de serveis que el municipi ofereix al barri. Entre altres coses, parla de:
Millores a la via pública:
















realització del vial Jordi Solé Tura;
millora de l’accés al pavelló poliesportiu;
millora de les voreres i el ferm dels carrers Passadores i Oliver;
plataformes per a contenidors al carrer Camí de Marimunt;
substitució del paviment de formigó i els bancs de davant de l’església;
substitució del paviment de llambordes d’una part de la plaça del Secà;
reparació del paviment de la calçada del carrer St. Pasqual Bailón;
reparació del paviment davant del Centre Cívic, i a les avingudes de Sant Pere,
Marimunt, Llibertat i Torre Vicens;
substitució del sauló del terra dels jocs infantils de la plaça Rioja;
col·locació de papereres a l’Av. del Secà;
reposició de tapes de clavegueram en mal estat;
retirada d’un pal de la llum situat a la vorera del carrer Apòstol St. Jaume;
implementació del projecte Entorns Escolars Segurs a les escoles Ginesta i
Terres de Ponent;
arranjament de les instal·lacions del Club de Petanca;
actuacions per a la millora de l’accessibilitat al barri.

Atenció social:
 repàs als serveis d’atenció a les persones prestats per l’ajuntament;
 oficina d’assessorament i ajuda per a persones amb dificultat per poder pagar
les hipoteques d’habitatge, o en situació de desnonament.
Implementació de la nova xarxa urbana de transport de bus:
 línies, parades, freqüència de pas, transbordaments, etc.
Acabada l’exposició de la regidora d’urbanisme, el president del Consell, Txema
Alonso, dóna per obert el torn ordinari de paraules:
Francisco Jiménez, AVV Secà. Fent referència a un document electrònic -amb imatgesque va enviar a urbanisme, demana que es realitzin unes reparacions al ferm del carrer
Torres de Segre.
Francisco Javier López, Petanca Secà. Demana que es fumiguin els arbres de la placeta
de vora de la petanca, perquè s’hi fan molts mosquits.
Carles Sisteré, Assoc. esportiva AEM. Pregunta si hi ha alguna previsió de fer un camí
per a vianants que millori la seguretat de l’accés a les instal·lacions del camp Recasens.
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La regidora d’urbanisme respon que, hores d’ara, no hi ha previsió, atès que per fer el
camí que es demana caldrà negociar amb la propietat de les finques afectades al camí
de Marimunt. Proposa que seria una alternativa més fàcil fer un camí d’accés per la
part posterior del Recasens, atès que la propietat del terreny no és privada.
Julian Garrido, AVV Secà. Es mostra favorable a l’opció de fer un accés de vianants pel
darrera del camp Recasens, sempre que aquesta solució fos compatible amb l’arribada
del servei de bus fins aquell lloc.
Sergio González, Secció esportiva AEM. Diu que la solució que es planteja per accedir a
les instal·lacions des de darrera, tot i no ser la ideal, també serviria, però adverteix que
caldria fer importants actuacions de millora i de sanejament, ja que es tracta d’un
espai molt degradat per causa d’abocaments de runa i de deixalles. Altrament,
González afirma que seria imprescindible resoldre l’arribada de l’autobús fins aquell
lloc, ja que sense autobús no es podria garantir als pares la mobilitat segura dels seus
fills.
José Escartín, Basquet Secà. Fa recordatori d’una llista d’aspectes concrets que cal
millorar al poliesportiu del Secà i que ja van ser recollits en una acta anterior del
Consell. Afegeix, a més, la petició que s’incrementi la neteja i el manteniment de
l’entorn del pavelló, i sol·licita formalment que el seu club pugui fixar –de manera
estable- la seva seu social a un espai de Torre Queralt.
El regidor Alonso opina que -en línies generals- el pavelló del Secà està molt bé, i que,
a banda d’alguns petits problemes estructurals de l’obra (que hauran de ser resolts per
la UTE encarregada de realitzar-la), no està justificat que es dramatitzi la situació de
manera tan exagerada.
El regidor es referma en la idea que els serveis bàsics del poliesportiu estan funcionant
bé, i que l’actitud de l’ajuntament respon a una voluntat d’anar resolent de manera
progressiva les demandes de millora que s’han plantejat.
Julian Garrido, AVV Secà. Sobre la petició que el club de Bàsquet utilitzi un espai de
Torre Queralt com a seu social, manifesta que per l’AVV no hi haurà cap problema,
perquè el que cal és afavorir que s’utilitzi més aquell lloc.
Carmen Zambrana, Grup de Teatre. Vol saber si l’ajuntament té previst arreglar les
voreres del carrer de l’Assumpció, ja que diu que estan en molt mal estat i que
l’accessibilitat al seu habitatge és perillós.
Marta Camps, li respon que el Pla municipal d’accessibilitat contempla fer accessibles
els baixants de les voreres, i que es tindrà en compte el problema que ha plantejat.
Francisco Craviotto, AVV Secà. Exposa el seu posicionament contrari als criteris que
segueix el govern municipal quant a l’estratègia d’externalització de serveis municipals,
ja que –segons el seu punt de vista- això acaba comportant càrregues impositives
superiors per a la ciutadania.
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D’altra banda, Craviotto demana que l’ajuntament realitzi un major control sobre la
prestació dels serveis que realitzen les empreses adjudicatàries de les concessions
administratives.
La regidora d’urbanismes, Marta Camps, discrepa sobre el diagnòstic fet anteriorment i
afirma que l’externalització és un recurs que funciona en la majoria de municipis, ja
que –al seu parer- permet controlar millor la despesa pública i garanteix una major
eficiència i flexibilitat en els serveis prestats als usuaris.
D’altra banda, Camps explica els criteris impositius que s’apliquen, i la manera com es
redistribueixen els ingressos per atendre el conjunt dels serveis de què gaudeix la
ciutadania, i que solen tenir un cost superior al preu finalista que paguen els usuaris.
Manuel Rodríguez, AVV Secà. Es mostra favorable a promocionar que es facin més
activitats a Torre Queralt. També demana: 1. que s’incorporin baldadors a la zona de
jocs infantils de la Plaça Francesc Solana; 2. Que s’instal·li un contenidor de reciclatge
de piles usades i un altre de residus domèstics d’oli en algun carrer o plaça cèntrica del
barri; 3. mesures per evitar que continuïn els robatoris de les papereres i reposició de
les que han desaparegut.
Sergio Diez, AVV. Exposa el cas d’un grup de joves del barri que practiquen esport
sense estar federats i que fins ara utilitzaven la pista poliesportiva -a l’aire lliure- que hi
ha a la zona de Plaça Andalucía / Carrer Arbeca. Ateses les males condicions del
sistema d’enllumenat, d’aigua i dels equipaments esportius de les instal·lacions
esmentades, varen demanar de poder entrenar al poliesportiu; tanmateix, la taxa que
se’ls demanà els resultà suficientment elevada com perquè els sortís més a compte
desplaçar-se a entrenar al poliesportiu del poble de Torrefarrera. Díez, demana si és
pot trobar una solució perquè aquests joves no hagin de desplaçar-se a entrenar fora
del barri.
El regidor Txema Alonso pren nota de la denúncia del deteriorament que –per
comportaments incívics- ha sofert l’espai poliesportiu de què és parla, i afirma que és
mirarà de solucionar els problemes existents en matèria de llum i d’aigua. Quant al
pagament d’una taxa per usar el pavelló, diu que no és possible cedir de manera
gratuïta les instal·lacions a persones que no estiguin federades en un club.
M. Àngels Oms, Vocalia de la Dona. Proposa que es tingui en compte la millora de la
imatge urbana de l’accés al barri per l’avinguda Torrevicens. Oms, pregunta també
sobre el grau de compliment de l’ordenança urbana que prohibeix estendre la roba als
balcons de les cases.
La regidora d’urbanisme diu que hi ha alguns projectes urbanístics que, de concretarse, millorarien molt la qualitat del paisatge urbà de l’accés al barri per l’Av.
Torrevicens. Respecte a fer el seguiment del compliment de l’ordenança que prohibeix
estendre la roba a les façanes principals de les cases, la regidora admet que en aquest
moment les prioritats de la Guàrdia Urbana són unes altres.
Sergio González, Secció esportiva AEM. Fa una crida a la responsabilitat de la
ciutadania per tenir més cura de la conservació dels espais públics i del mobiliari urbà,
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ja que d’aquesta manera l’ajuntament no hauria de fer-se càrrec de tantes despeses de
manteniment.
Divina Fumanal, Associació Síndrome de Down. Informa que, a banda de poder gaudir
de l’ús del pavelló poliesportiu, l’associació Down Lleida també ha rebut autorització
per poder usar les instal·lacions de Torre Queralt, cosa que els està facilitant fer en
millors condicions activitats que abans solament podien realitzar a la seva seu social
de la plaça de Sant Pere.
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, Txema Alonso, agraeix la presència i participació a tots
els assistents i dóna per acabada la reunió.
Lleida, 7 de març de 2013

Cesc Mòdol
Coordinació tècnica dels Consells Territorials
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CONSELL TERRITORIAL DEL SECÀ (CTZ04)
Sessió plenària celebrada el dijous, 17 d’octubre de 2013 a les 20.00h
al Centre Cívic del Secà
Assisteixen a la reunió:
Entitats:
AVV del Secà; Vocalia de la dona; Servei de Biblioteca; Serveis Personals; Escola Terres
de Ponent; AMPA Escola terres de Ponent; Club Bàsquet Secà; Escola Ginesta; Jubilats
del Secà; CAP Balàfia-Secà-Pardinyes; Assoc. Down Lleida; Parròquia Secà; Grup de
Teatre la Zambra; Coral Ressó; Club Ornitològico Ilerdense.
Persones:
Julian Garrido; Maite Torrelles; Mª Àngels Oms; José Escartín; Núria Llobet; Encarna
Zapata; Luís M. Marco; Josep A. Jové; M.Teresa Montagut; Pepi Guzman; Fco. Jiménez;
Antoni Plana; Pau Asensio; Dolores Montes; Sergio Diez; Carmen Zambrana; Rosa
Villanova; Núria Estanuy; Pilar Romero; Albert Aubets; Marisa Bosch; Antonio Ramírez;
José Manuel Castro; José Codina; Marina Miró; José A. Bonilla; Pau Sangenís; Gabriel
Azores; Jesús Azores.
Per l’administració municipal:
El regidor de la zona 04, Txema Alonso; la 1a tinent d’alcalde i regidora d’urbanisme,
Marta Camps; la regidora de Participació Ciutadana, Dolors Arderiu; el regidor de
Coordinació de Barris, Joan Gómez; la tècnica de la Paeria Elena Cervera; i el secretari
del Consell Territorial, Francesc Mòdol.
El regidor de zona, Txema Alonso, dóna la benvinguda als assistents i obre el Plenari
del Consell Territorial de la zona 04.
Acte seguit, es posa a consideració del plenari l’aprovació de l’acta del plenari anterior,
cosa que es fa després de fer-se explícits els següents comentaris:
1. Pau Asensio demana que consti en acta que abans de començar la sessió del Consell
de 7 de març de 2013 va lliurar en mà –a la presidència- un esborrany amb propostes i
reivindicacions per a la millora del barri del Secà.
2. José Escartín, exposa que en un Consell anterior va demanar una correcció en el
redactat de l’acta on es parlava de l’equipament dels vestidors del poliesportiu, i diu
que no li consta que tal canvi s’hagi fet efectiu en el redactat final del document. A fi
d’aclarir la reclamació plantejada, s’encomana a secretaria la comprovació de les actes
anteriors, constatant-se que la petició realitzada pel representant del Club de Bàsquet
Secà, demanant modificar la redacció d’una frase del plenari anterior de data
7/11/2011, va ser atesa immediatament, tal com es va recollir en l’acta del Consell
Territorial de 21/05/2012, aprovada durant el plenari de 7/03/2013.
Finalitzat el procediment d’aprovació de l’acta de la sessió anterior, pren la paraula la
regidora d’urbanisme, Marta Camps, per fer un repàs a les realitzacions més recents,
projectes de futur, i a les prestacions de serveis que el municipi ofereix al barri.
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Entre altres coses, parla de:
 nou aparcament gratuït de 200 places vora l’avinguda de la Llibertat;
 reordenació de la circulació i els aparcaments a l’Av .de Sant Pere per facilitat la
circulació dels autobusos;
 millora del paviment i el clavegueram de l’avinguda de la Llibertat;
 reparacions de voreres, calçada i mobiliari urbà als carrers, avingudes i places:
Torres de Segre, De la Creu, Doctor Biosca, Corrego, Llibertat, Mossèn Solé,
Oliver, Andalusia, Sant Pere, Rioja, i Francesc Solana;
 projecte d’Entorns Escolars Segurs als Col·legis Ginesta i Terres de Ponent;
 millores a l’interior del col·legi Terres de Ponent;
 adjudicació del nou servei de cafeteria al Centre Cívic;
 millores de l’accés al barri des de l’Av. Llibertat;
 projectes de millora per a l’accessibilitat al barri;
 repàs als serveis d’atenció a les persones prestats per l’ajuntament.
Acabada l’exposició de la regidora d’urbanisme, el president del Consell, Txema
Alonso, dóna per obert el torn ordinari de paraules:
Pau Asensio, AVV Secà. Mostra la seva satisfacció perquè s’ha atès la petició de
millorar els accessos a l’Av. Llibertat i realitza noves peticions:
1. sol·licita que s’actuï a l’Av. Torrevicens, atès que a aquesta via li convé una millora
integral per adaptar-se a les necessitats actuals de la mobilitat de persones, vehicles
privats i autobusos, i també necessita la implementació de mobiliari urbà, tant per al
gaudi de les persones, com per a la recollida de la brossa i les deixalles que aquestes
generen;
2. proposa eliminar dues places d’aparcament al marge esquerre de l’Av. de Sant Pere
(entre els carrers la Cort i Fontanelles) per possibilitar que el bus pugui fer la parada
sense obstruir la circulació dels cotxes;
3. demana dos passos elevats -o bandes rugoses de poca elevació- un vora l’església i
l’altre a l’alçada del carrer Sant Pascual Bailón, ja que en aquell tram urbà els vehicles
circulen massa de pressa. Com a solució complementària, proposa que tota aquella
àrea –que inclou l’entorn de l’escola terres de Ponent- passi a ser zona trenta;
4. diu que al carrer Sant Joan del Rei és difícil pujar i/o baixar de l’autobús amb carrets
de compra, cotxets de nens, paquets, etcètera, perquè les voreres són massa estretes.
El problema es resoldria si el bus tornés a circular pel carrer de la Llum, com abans;
5. hi ha hagut queixes pel tancament del Centre Cívic durant el més d’agost, es demana
que -de cara a l’estiu que ve- es trobi una solució perquè la gent de la llar de jubilats
pugui reunir-se sense haver de patir calor al carrer;
6. suggereix que es marqui el terra del pàrquing provisional perquè els vehicles hi
estacionin de manera ordenada, i que s’implementi en aquell lloc un punt elevat de
llum central per dissuadir els lladres de vehicles;
Asensio, finalitza la seva exposició informant que a l’aplec de la sardana de Lleida es va
triar la sardana “Secà de Sant Pere” per participar al concurs de la sardana de l’any que
organitza la Federació Sardanista de Catalunya.
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Gabriel Azores, AVV Secà. Proposa una acció educativa adreçada a prevenir que la
gent no llenci les clasques dels fruits secs al terra de les places. L’esmentada actuació,
que té precedents a ciutats com Alacant i Granada, consistiria a distribuir paperines
ecològiques –o pipaderos- entre les persones usuàries de les places, informant sobre la
importància de mantenir nets els espais públics i, per tant, demanant i facilitant que no
es llancin restes orgàniques pel terra. Segons el representant veïnal, aquesta mesura,
que podria impulsar-se amb la participació de les institucions escolars i educatives,
contribuiria a donar una bona imatge del barri i podria fer-se extensiva a altres llocs de
Lleida com una manera alternativa de crear consciència cívica.
La regidora Marta Camps, demana que es faci arribar a la Paeria una proposta
detallada de com s’hauria d’implementar el projecte cívic adreçat a mantenir el terra
dels espais públics net de les restes dels fruits secs consumits.
la recuperació de les restes del consum de fruits secs, mitjançant la distribució de
paperines ecològiques en espais públics de la ciutat.
En referència a una actuació urbanística integral a l’Av. Torrevicens, la regidora Camps
condiciona aquesta a la posada en marxa de promocions d’habitatge en aquell indret i,
sobre el suggeriment de com reordenar i millorar la seguretat del nou pàrquing de
vehicles i la mobilitat en determinats punts del barri, diu que aquests temes
s’estudiaran conjuntament amb la Guàrdia Urbana.
Sobre les causes del tancament del Centre Cívic del Secà durant el mes d’agost, la
regidora de Participació Ciutadana, Dolors Arderiu, argumenta que es va prendre
aquesta decisió per raons d’eficiència, ja que durant el més d’agost no hi ha activitats
programades i l’índex d’utilització d’aquell espai és tant baix que no justifica el cost
econòmic i ambiental (personal, consum energètic, neteja, etcètera.) de mantenir
obertes les instal·lacions. La regidora Arderiu puntualitza, també, que es va informar
oportunament d’aquesta mesura a les associacions presents a la Taula de Coordinació
del Centre Cívic, i que l’estalvi d’haver tancat la major part dels Centres Cívics de la
ciutat durant el període d’agost, es situa entorn els 17.000 euros.
Sergio Diez, AVV. Pregunta si durant Agost s’han tancat tots els Centres Cívics de la
ciutat.
La regidora de Participació Ciutadana li respon que sí, a excepció dels Centres Cívics
que són la seu central de zona dels Serveis Socials, que han de continuar atenent les
necessitats de la ciutadania.
Julian Garrido, AVV Secà. Demana que, si no pot estar obert tot el Centre Cívic durant
agost, es garanteixi, si més no, que estigui obert l’accés a la zona dels Jubilats.
Dolores Montes, Assoc. Jubilats. Diu que per facilitar que l’espai de la gent gran pugui
romandre obert, estan disposats a responsabilitzar-se de la gestió de control d’accés a
l’edifici i de la neteja.
Les regidores Arderiu i Camps, diuen que -de cara a l’estiu vinent- s’estudiarà si és
possible una solució de consens que satisfaci a totes les parts.
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José Escartín, Basquet Secà. Adverteix que no ni ha cap senyal vertical, ni marcatge a
la via pública, que avisi als conductors que arriben pel carrer Fontanelles que no es pot
aparcar davant de l’Escola Terres de Ponent.
Sobre algunes reivindicacions del Club de Bàsquet, Escartín recorda que encara hi ha
una llista d’aspectes del poliesportiu del Secà que cal millorar, tal com ja es va recollir
en una acta anterior del Consell Territorial.
El representant del club es queixa, de manera específica, del perjudici que suposa per
al seu equip que el poliesportiu no disposi de cistelles adaptades per a infants, cosa
que provoca que aquests hagin d’anar a entrenar a altres pavellons i que, per
comoditat, acabin canviant de club, amb la qual se n’acaba ressentint la competitivitat
del treball de base del C.B. Secà.
El regidor de zona, tot i entendre els raonaments adduïts pel representant del club, diu
que, des d’una perspectiva de ciutat, s’està garantint que tots els infants disposin
d’una xarxa de pavellons de referència on poder entrenar, i que, en el moment
econòmic actual, no és sostenible la compra de cistelles de minibàsquet per a tots els
poliesportius de Lleida que ara no en tenen.
Núria Llobet, Escola Ginesta. Mostra l’agraïment perquè s’hagi fet a la seva escola la
jornada de mobilitat sostenible. Considera que va ser una festa molt bonica i vol
remarcar la implicació de tots els agents socials i institucionals que van contribuir a ferla possible. En referència a altres qüestions, avança que en un futur proper, l’escola
demanarà la instal·lació d’aparcabicis al pati de l’escola; que el nou aparcament del
carrer llibertat ha descongestionat molt la zona i que ha fet possible una millora de la
mobilitat segura en aquell lloc; i felicita totes les iniciatives de l’associativisme local, en
la mesura que estan contribuint a fer possible un barri millor.
Sergio Diez, AVV. Creu adient que es controli la velocitat dels vehicles que circulen
entre el Centre Cívic i la plaça, suggereix que seria una bona mesura, per incrementar
la seguretat de la gent, implementar un pas elevat en aquell punt. Quant a la neteja,
Diez denuncia que es fa una neteja insuficient en el carrer Assumpció, i altres que no
tenen sortida, i demana que es prenguin mesures correctores.
Respecte a la problemàtica dels robatoris de què s’ha parlat anteriorment, opina que,
a banda del nou pàrquing, també caldria intensificar la vigilància a altres carrers del
barri.
Antonio Ramírez, Assoc. Síndrome de Down. Reflexiona sobre quines accions es
podrien emprendre per controlar que, a la plaça, els adolescents del barri no juguin a
la pilota, ja que posen en risc la seguretat de les persones i suposen una amenaça per a
la conservació dels béns públics i privats.
Julian Garrido, AVV Secà. Corrobora l’existència de problemes derivats del joc de
pilota, a la plaça, i afegeix que seria convenient educar els pares dels menors que hi
juguen, ja que, segons ell, no tenen consciència que jugar a futbol a la plaça sigui un
acte d’incivisme. Garrido creu que, per eradicar aquesta pràctica, caldria la intervenció

21

de la Guàrdia Urbana, advertint els pares de possibles sancions si no controlen el joc
dels seus fills.
La regidora Camps es mostra favorable que els Agents Cívics intervinguin per realitzar
la tasca socioeducativa que requereix el problema denunciat. Quant a la lluita contra
l’incivisme, en general, Camps anuncia que s’ha creat una brigada de paisà de la
Guàrdia Urbana, que està preparada per intervenir en situacions específiques
d’incivisme a places i espais públics.
Gabriel Azores, AVV Secà. Denuncia que a la plaça Francesc Solana (prop de Torre
Queralt) s’ha detectat que hi ha un parell de persones fent gesticulacions obscenes,
marcadament sexuals, davant de menors. Demana que hi hagi una actuació policial.
El regidor de zona, Txema Alonso, confirma que el tema de què s’està parlant ja es va
comentar a una reunió de Taula de Coordinació del Centre Cívic i que la Guàrdia
Urbana està sobre avís del problema.
Carmen Zambrana, Grup de Teatre. Demana si es possible que se’ls faciliti un espai
municipal on poder guardar els estris del grup de teatre.
La regidora Camps parla com opcions el magatzem del Centre Cívic o Torre Queralt. La
regidora Arderiu s’ofereix a estudiar quina de les dues possibilitats és més factible.
Julian Garrido, AVV. Confirma que es disposa d’espai als baixos del Centre Cívic, però
que caldrà veure si les condicions del mateix s’adeqüen a les característiques dels
materials que es volen desar, ja que hi ha una mica d’humitat.
Josep A. Jové, Parròquia. Fa saber que alguns arbres que hi ha tocant al lateral de
l’església, deixen anar una resina empegalosa, pregunta si es tracta d’un problema de
manca de fumigació
La regidora Camps diu que demanarà a la regidoria de medi ambient que esbrini la
causa exacta del problema.
Sergio Diez, AVV. Proposa que es posi a disposició dels veïns interessats terra per al
conreu d’horts familiars.
La regidora d’urbanisme avança que serà difícil fer efectiva aquesta petició, ja que no
hi ha massa terreny municipal prop del Secà; no obstant això, apunta la possibilitat
d’arribar a un acord amb propietaris de finca privats.
Julian Garrido, AVV. Parla de diversos solars urbans que estan sense edificar i plens
d’herbes i brutícia. Demana que s’insti els propietaris a fer la neteja per evitar
problemes de salubritat i risc d’incendi.
La regidora d’urbanisme demana que se li concreti la localització exacta dels solars de
que s’està parlant, per escurçar els terminis d’actuació.
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Fco. Jiménez, AVV Secà. Planteja les següents peticions:
1. que s’incorpori algun mecanisme per evitar que circulin vehicles no autoritzats pel
carrer Cuenca, ja que aquest és exclusiu per a vianants i és un lloc on hi juguen els
infants;
2. que es talli un canyar que tapa la visibilitat dels vehicles que circulen a l’Av. Solé
Tura;
3. que es faci tapiar la finestra d’una casa abandonada al 24 de l’Av. Sant Pere, ja que
per ella s’hi llancen deixalles que han convertit aquell habitatge en un lloc insalubre i
pudent;
4. que es prenguin mesures per garantir que els bancs de la plaça del Secà estiguin
nets, ja la gent no pot assentar-s’hi per culpa que sempre hi ha excrements d’ocell, i
que es retirin les llambordes aixecades per les arrels dels arbres, perquè poden
provocar caigudes;
5. que es revisi el funcionament de les clavegueres a l’alçada del núm. 23 del carrer de
la Creu, ja que durant la darrera tempesta, va haver-hi vessament de porqueria dintre
d’alguna de les cases de la part baixa d’aquell carrer.
Julian Garrido, AVV. Pregunta si s’està fent el seguiment de la regularització dels guals
del barri.
La regidora d’urbanisme respon que ja s’ha començat a enviar notificacions a les cases
que no el tenen.
José Escartín, Basquet Secà. Comunica que, durant la darrera tempesta, les boques de
desguàs del pàrquing del pavelló van quedar embossades i que això va comportar que
quedés molta terra dipositada sobre l’esplanada d’aparcament, amb la qual cosa, la
gent la trepitja i l’acaba introduint a l’interior de l’equipament esportiu, generant un
problema important de neteja. Demana que es desembossin els embornals i que es
retiri la terra que hi ha escampada.
Sergio Diez, AVV. Demana que s’estudiï la manera perquè els joves esportistes del
Secà que no estiguin federats, puguin entrenar al poliesportiu del barri i no hagin de
fer ús de recintes esportius de fora de la ciutat.
El regidor Txema Alonso, es ratifica en els criteris establerts per la regidoria d’esport,
segons els quals, la prioritat d’ús de les instal·lacions esportives municipals és atendre
la demanda d’esportistes federats i la promoció de l’esport de base.
Tractats tots els temes corresponents a l’ordre del dia i finalitzat el torn de paraules, el
president del Consell Territorial, Txema Alonso, agraeix la presència i participació a tots
els assistents i dóna per acabada la reunió.
Lleida, 17 d’octubre de 2013

Cesc Mòdol
Coordinació tècnica dels Consells Territorials
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CONSELL TERRITORIAL DEL SECÀ (CTZ04)
Sessió plenària celebrada el dijous, 3 d’abril de 2014 a les 20.00h
al Centre Cívic del Secà
Assisteixen a la reunió:
Entitats:
AVV del Secà; Vocalia de la dona; Servei de Biblioteca; Serveis Socials; Escola Terres de
Ponent; Club Bàsquet Secà; Escola Ginesta; Jubilats del Secà; CAP Balàfia-SecàPardinyes; Assoc. Down Lleida; Parròquia Secà; Coral Ressó.
Persones:
Julian Garrido; Maite Torrelles; Mª Àngels Oms; José Escartín; Encarna Zapata; Luís M.
Marco; Josep A. Jové; M.Teresa Montagut; Pepi Guzman; Francisco Jiménez; Antoni
Plana; Pau Asensio; Rosa Villanova; Núria Estanuy; Divina Fumanal; Encarna Morales;
Francesc Malo; Francisco Craviotto; Miguel López.
Per l’administració municipal:
El regidor de la zona 04, Txema Alonso; la regidora d’urbanisme, Marta Camps; la
regidora de Participació Ciutadana, Dolors Arderiu; el regidor de Coordinació de Barris,
Joan Gómez; i el secretari del Consell Territorial, Francesc Mòdol.
El regidor, Txema Alonso, dóna la benvinguda als assistents i obre el Plenari del Consell
Territorial de la zona 04. Tot seguit, posa en consideració de les persones assistents
l’aprovació de l’acta anterior. No hi ha cap objecció: s’aprova.
A continuació, el regidor Alonso, passa la paraula a la regidora Dolors Arderiu perquè
desenvolupi el 3r punt de l’ordre del dia.
En referència a la gestió dels Serveis Socials a la zona, la regidora de Participació
Ciutadana 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 04, la regidora posa
en relleu que –durant 2013- es van ajudar a 349 famílies, o el que és equivalent en
termes d’individus: 1.017 persones ateses. Com a informació complementària, la
regidora Arderiu especifica que es van atendre de manera específica a 109 persones
grans; 59 persones amb dependència; que 26 famílies s’estan beneficiant del servei de
Teleassistència, i que altres 13 reben ajuda domiciliària.
Tancat el punt anterior de l’ordre del dia, el regidor de zona cedeix l’ús de la paraula a
la regidora d’urbanisme, Marta Camps, perquè realitzi un repàs a diferents aspectes de
la gestió municipal a la zona 04 de Lleida. Entre altres temes fa referència a:





millores de l’accés al barri des de l’Av. Llibertat fins a la vora dels dipòsits;
ampliació de les voreres i millores de l’accessibilitat a l’avinguda de Sant Pere;
diverses actuacions per a la millora de la seguretat viària;
projecte d’Entorns Escolars Segurs: actuacions al Col·legi Ginesta;
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 creació de la brigada municipal de neteja intensiva;
 campanya de neteja, manteniment i millora del barri: “fem dissabte al Secà”.
Finalitzada l’exposició de la regidora d’urbanisme, el president del Consell, Txema
Alonso, dóna per iniciat el torn ordinari de paraules:
Maite Torrelles, Escola Terres de Ponent. Atès que una de les pistes de bàsquet que
tenen té una superfície rugosa, que provoca que nens i nenes es facin esgarrinxades,
demana si la reparació de la mateixa podria encloure’s en alguna partida municipal
dedicada al manteniment de les escoles.
Altrament, Torrelles comunica que la darrera setmana de març es va produir una
incidència greu, quan -a mig matí- un pagès va encendre una foguera i, com era un dia
de vent, el fum va arribar fins al pati de l’escola provocant la intoxicació d’alguns
mestres i prop d’una dotzena d’escolars. Donada la gravetat de la situació, es va fer
necessària la intervenció de bombers i d’un equip mèdic amb ambulàncies.
Com a conseqüència dels fets esmentats, la responsable de l’escola demana que es
prenguin mesures preventives per evitar que es torni a produir un cas així.
Sobre el procediment per a la millora de la superfície de la pista de bàsquet, la regidora
Camps recomana que es tracti el tema amb la regidoria d’Educació.
Referent a la intoxicació pels efectes del fum d’una foguera, la regidora s’interessa per
conèixer si hi ha oberta una investigació per esclarir la responsabilitat dels fets.
Pau Asensio, AVV Secà. Pregunta si es sap quan es traurà el pal de la llum i la caseta
dels comptadors que hi ha al carrer Camí de Marimunt.
Sobre el recorregut de la xarxa de l’autobús, Asensio opina que s’hauria de recuperar
el traçat anterior, que passava pel carrer de la llum, ja que el recorregut actual pel
carrer Sant Joan del Rei comporta molta dificultat per pujar i/o baixar del bus, sobretot
si el viatge es fa amb carrets de compra, cotxets de nens, paquets, etcètera, ja que les
voreres són molt estretes.
La regidora d’urbanisme, diu que preguntarà quins són terminis previstos per la
supressió del pal de la llum i els comptadors. Sobre la idea de tornar a fer circular el
bus pel carrer de la Llum, considera que no és una bona alternativa, ja que
incrementaria més del compte el temps de durada del trajecte de la L7 i obligaria a
replantejar horaris, cosa que afectaria a diferents barris de la ciutat.
Antonio Plana, AVV Secà. Mostra el seu desacord amb la justificació rebuda per no
recuperar el traçat de bus que abans anava pel carrer de la Llum, atès que considera
que “anar dos carrers més amunt” no allargaria de manera significativa el temps el
trajecte.
Es proposa tornar a parlar sobre la qüestió de les parades de bus d’aquell lloc del barri,
tenint en compte els punts de vista aportats per veïns i l’opinió de la representant de
l’Escola Terres de Ponent, que considera que no hi hauria d’haver cap parada davant
de l’escola, per raons de seguretat.
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Francisco Jimenez, AVV. Recorda que estan pendents de resoldre algunes propostes
de què es va parlar en el consell anterior:
1. controlar la circulació de vehicles pel carrer Cuenca; 2. Tapiar la finestra d’una casa
abandonada al núm. 24 de l’Av. de Sant Pere; 3. Mesures perquè els bancs de la plaça
de Sant Pere romanguin sempre nets d’excrements d’ocell.
Com a nova proposta, Jiménez parla de la possibilitat de situar un mapa del barri a
l’esplanada de davant del quarter de la Guàrdia Civil.
Sobre la petició d’un mapa informatiu, la regidora d’urbanisme respon que en aquests
moments no hi ha prevista la implementació immediata de mapes a cap lloc de la
ciutat.
José Escartín, Bàsquet Secà. Planteja les següents qüestions:
1. demana explicació de perquè els sistemes de navegació dels cotxes no incorporen
en els seus mapes la informació de les noves zones d’expansió del barri, i vol saber
quina part de responsabilitat té l’ajuntament en aquest afer;
2. proposa que es reconsideri la idoneïtat del disseny del sentit de la circulació actual
dels carrers que hi ha entre l’Av. de Sant Pere i el carrer Camí de Marimunt, ja que al
seu entendre, si els carrers fossin alternativament en un sentit i en un altre, milloraria
la mobilitat;
3. sol·licita que es prenguin mesures per fer més eficient el sistema d’absorció de
l’aigua pluvial que va a parar a la zona d’aparcament del Pavelló Juanjo Garra, ja que hi
ha risc que es produeixi de nou una inundació com la que van patir recentment;
4. recorda que encara hi ha pendent de resoldre una llista de millores al poliesportiu,
de les quals ja es va parlar en Consells anterior: cistelles adaptades per infants,
cortines per a la protecció solar, mobiliari dels vestidors, etcètera;
5. denuncia que –des de fa temps- al recinte de les piscines es queden llums enceses,
consumint energia -sense cap necessitat- i que tot i haver avisat en el seu moment,
encara no s’ha resolt aquesta anomalia de temporització del sistema;
La regidora Camps, informa que l’ajuntament actualitza contínuament els mapes de la
ciutat i que aquesta informació és troba a la lliure disposició de tothom (via cadastre i
via Internet). Quan a l’ús que en facin d’ella les empreses privades, diu que es tracta
d’un tema que no competeix a l’administració municipal.
Sobre les millores que hi ha pendents de realitzar al poliesportiu, el regidor de zona i la
regidora d’urbanisme, confirmen que aviat hi haurà pressupost per a fer-ho.
Julian Garrido, AVV Secà. Referent al problema de les llums que queden enceses al
recinte de les piscines, el representant veïnal lamenta que per un problema de
comunicació, s’hagin malbarat recursos econòmics durant varies setmanes.
Relatiu a la campanya “Fem Dissabte” al barri”, Garrido demana que hi hagi una
continuïtat, per tal de garantir que es facin les millores que han quedat pendents i per
un correcte manteniment del conjunt de tots els espais públics del Secà.
Sobre el suggeriment –que s’ha fet anteriorment- de replantejar el sentit de circulació
de diversos carrers entre l’Av. del Secà i el carrer Camí de Marimunt, Garrido proposa
que es revisi si resulta convenient el manteniment de l’ordenació actual dels carrers, o
si resulta recomanable canviar el sentit de circulació d’algun d’ells.
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Quant a algunes de les actuacions de què s’ha parlat (treure el transformadors,
actuacions al carrer Llibertat i a l’Av. Torre Vicens...) demana una major concreció de
les dates d’execució.
Per acabar, el representant veïnal insisteix en la necessitat que es pacifiqui la circulació
de vehicles als entorns escolars, i que es faci un seguiment dels guals del barri que
estan en situació irregular.
Atenent algunes de les peticions que se li fan, la regidora d’urbanisme respon: 1. que
les obres del carrer Llibertat estan adjudicades i que en poques setmanes començaran;
2. que el projecte de l’Av. de St. Pere s’ha hagut de refer per atendre els suggeriments
de veïns del barri i que ara està en fase de licitació; 3. que encara no hi ha una previsió
per a les obres de l’Av. de Torre Vicens, atès que es tracta d’una obra molt cara i que
s’està gestionant l’abaratiment del pressupost de la mateixa.
Respecte a les accions per fer més segura la mobilitat a l’entorn de les zones escolars,
diu que es prendran les mesures que calguin, sempre d’acord amb els representants
de la comunitat educativa.
Fco. Jiménez, AVV Secà. Informa que la pintura dels passos de zebra que s’han fet
darrerament, rellisca, perquè els operaris s’han oblidat de passar per sobre el rasclet
que marca les ratlles antilliscants.
Maite Torrelles, Escola Terres de Ponent. Manifesta la seva satisfacció perquè
darrerament s’observa que els carrers del barri “estan més nets que de costum”, i
perquè al carrer Cuenca ha disminuït moltíssim l’incivisme. Preventivament, demana
que es controli el grupet de persones incíviques que, coincidint amb el bon temps,
cada any fa de la punta del carrer Cuenca (vora de l’Escola Terres de Ponent) el seu
centre de reunió.
Divina Fumanal, Assoc. Síndrome de Down. Posa en valor –i agraeix- que l’actitud de la
gent del Secà vers les persones usuàries del seu centre, fa que a aquestes els resulti
molt més fàcil assolir una vida autònoma i integrada a la comunitat.
Abans de finalitzar el plenari, i per assentiment de totes les persones presents, es
decideix fer extensiva una felicitació als Serveis Socials de la zona per la tasca que
s’està fent, i es comunica que hi haurà una festa -oberta a totes les entitats del barriper Sant Jordi.
Tractats tots els temes corresponents a l’ordre del dia d’avui, i finalitzat el torn de
paraules, el president del Consell Territorial, Txema Alonso, agraeix la presència i
participació a tots els assistents i dóna per acabada la reunió.
Lleida, 3 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 23 de setembre de 2014, 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 de Lleida, 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
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Setembre, completar rondes de la ciutat, nous vials a l’interior del Centre Històric...), així com
al manteniment de l’alt nivell –quantitatiu i qualitatiu- dels equipaments i espais verds.
-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.
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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.
Acte seguit, a fi d’ampliar la informació tècnica sobre les línies estratègiques del nou POUM, 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.
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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.
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 motoritzatsque 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, etc.) i a la rehabilitació d’habitatges dels carrers Major i St 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.
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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.
Paco Castillo, AVV Pardinyes. Manifesta que al seu col·lectiu els preocupa 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, M.Camps,
informa que la Generalitat actualment no ofereix línies de suport econòmic a tal fi.
Josep Torres, Llar de Jubilats i Pensionistes de Balàfia. Opina que el Turó de la Seu necessita
urgent que es duguin a terme les actuacions urbanístiques de què es parla a 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 ferse càrrec del cost de les obres 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.
Lleida, 23 de setembre de 2014
Cesc Mòdol
Coordinació tècnica dels Consells Territorials
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CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 04 (Secà)
Sessió plenària celebrada el dijous, 20 de novembre de 2014 a les 20.00h
al Centre Cívic del Secà
Assisteixen a la reunió:
Entitats:
AVV del Secà; Vocalia de la dona; Serveis Socials; Escola Terres de Ponent; Club
Bàsquet Secà; Escola Ginesta; Jubilats del Secà; CAP Balàfia-Secà-Pardinyes; Assoc.
Down Lleida; Coral Ressó; AEM; Grup Teatre Zambra.
Persones:
Julian Garrido; Maite Torrelles; Mª Àngels Oms; José Escartín; Encarna Zapata; Luís M.
Marco; M.Teresa Montagut; Pepi Guzman; Francisco Jiménez; Antoni Plana; Pau
Asensio; Rosa Villanova; Núria Estanuy; Divina Fumanal; Encarna Morales; Miguel A.
Teba; Francisco Craviotto; Miguel López; Marisa Bosch; Pilar Romero; Núria Llobet;
Sergio González.
Per l’administració municipal:
El regidor de la zona 04, Txema Alonso; la regidora de Participació Ciutadana, Dolors
Arderiu; la tècnica del departament de Coordinació de barris, Carme Sabaté; i el
secretari del Consell Territorial, Francesc Mòdol.
Excusa la seva assistència el regidor de Coordinació de Barris, Joan Gómez.
El regidor, Txema Alonso, dóna la benvinguda als assistents i obre el Plenari del Consell
Territorial de la zona 04. Tot seguit, posa en consideració de les persones assistents
l’aprovació de l’acta anterior. No hi ha cap objecció: s’aprova.
A continuació, el regidor de zona desenvolupa el punt de l’ordre del dia que fa
referència a la gestió dels Serveis Socials a la zona. Txema Alonso 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 04, el regidor posa en relleu que
–fins octubre de 2014- es van ajudar a 314 famílies, o el que és equivalent en termes
d’individus: 959 persones ateses. Com a informació complementària, el regidor Alonso
especifica que es van atendre de manera específica a 109 persones grans; 49 persones
amb dependència; que 47 famílies s’estan beneficiant del servei de Teleassistència, i
que altres 12 reben ajuda domiciliària.
Tancat el punt anterior de l’ordre del dia, el regidor Alonso fa referència a les millores
que s’estan fent en els accessos del barri per Av. Torre Vicens i carrer Llibertat. El
regidor de zona fa –també- un esment especial a les obres realitzades a les
instal·lacions del club de futbol AEM i a la construcció d’un camí que permeti el
desplaçament segur –a peu- des del barri fins a l’esmentat equipament esportiu.
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Finalitzada la seva exposició, el president del Consell, Txema Alonso, dóna per iniciat el
torn de paraules:
Julian Garrido, AVV Secà. Fa esment a una llista de petites reparacions que l’AVV ha
adreçat a la regidoria d’urbanisme perquè siguin ateses; i informa que darrerament
s’han incorporat noves persones a la junta de la seva AVV que reforçaran les vocalies
de Joventut, Esport, i Teatre.
Francisco Jiménez, AVV Secà. En referència a qüestions concretes de la llista de
millores que l’AVV ha fet arribar a l’àrea d’urbanisme de la Paeria, especifica que els
rebaixos que s’han fet en algunes voreres no s’han fet prou bé, de manera que hi ha
risc que les persones grans hi puguin entrepussar i, a més, en alguns d’ells propicien
que s’hi acumuli aigua, quan prou. Per tot plegat, demana que els serveis tècnics
municipals rectifiquin l’obra feta.
Relatiu a una petició encara no atesa, Jiménez recorda que fa temps es va demanar la
neteja de les canyes i herbes que hi ha a la confluència entre el carrer Jordi Solé Tura i
el carrer Camí de Marimunt, ja que limiten molt la visibilitat tant dels vianants com
dels conductors que es desplacen per aquell lloc i, per tant, són un factor de risc
d’accidentalitat.
Finalment, el representant de l’AVV recorda que s’està a l’espera que es faci una
passada de graveta per tapar els clots que hi ha a la part de darrera del carrer Cuenca,
i, afegeix, que s’haurien d’enretirar les deixalles escampades que hi en aquell indret,
atès que a banda de draps, bosses, papers i altres andròmines, s’observa -també- la
presència d’objectes perillosos tals com bombones de gas butà semi carregades.
Maite Torrelles, Escola Terres de Ponent. Notifica que fa cosa d’un mes i mig va enviar
un correu electrònic –a través de l’apartat suggeriments/queixes del web de la Paeriaen què informava que hi ha unes famílies que han ocupat pisos prop de l’escola i que a
l’entorn d’on habiten s’observa que hi ha molts estris escampats, roba estesa,
etcètera. Torrelles constata que encara no s’ha actuat davant l’esmentada queixa i
manifesta la sospita que siguin aquestes mateixes famílies les que realitzin els
abocaments del carrer Cuenca, denunciats en una intervenció anterior per F. Jiménez.
José Escartín, Bàsquet Secà. Corrobora la necessitat de treure canyes i herbes en el
punt de confluència dels carrers J.Solé Tura i Camí de Marimunt, però afegeix que els
contenidors de deixalles que hi ha en aquell punt són un altre factor que limita la
visibilitat, raó per la qual demana que es resituïn en un altre emplaçament.
Respecte al rebaix de voreres de què s’ha parlat en una intervenció anterior, Escartín
afirma que l’empresa encarregada de fer l’obra ha realitzat un treball de poca qualitat.
Quant a la modificació del sentit de la circulació del carrer de la Cort, Escartín adverteix
que hi ha gent que –per inèrcia- continua entrant com abans, per tant –ara- en contra
direcció. Demana que es mogui la placa de gir prohibit perquè sigui més visible per a
les persones que -des del carrer Camí de Marimunt- tenien la costum de girar cap al
carrer de les Corts.
Escartín acaba la seva intervenció esmentant la seva satisfacció perquè gradualment
s’estan materialitzant les millores que el seu club fa temps reclama per al Pavelló
Juanjo Garra, i, en un altre ordre de coses, proposa a l’àrea d’esports de la Paeria que
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faci força perquè es modifiqui la “ley 14/2013 del Gobierno Central”, segons la qual es
considera “relación laboral sujeta al sistema de Seguridad Social” el que
tradicionalment ha estat interpretat com una simple relació de voluntariat basada en
l’altruisme i l’estima per l’esport. Segons el representant del Club de Bàsquet Secà, és
insostenible que un club d’esport base i les persones que hi participen (esportistes,
entrenadors, monitors, etcètera) es vegin perjudicats per l’obligació de cotitzar a la
Seguretat Social qualsevol percepció econòmica per petita que sigui. Segons Escartín,
si aquesta norma es fa efectiva, molts clubs amateurs –al no poder derivar els sobre
costos econòmics als pares dels esportistes- es veuran obligats a desaparèixer.
El regidor Txema Alonso respon que la Paeria es sensible al problema que planteja -als
clubs no professionals- l’aplicació d’aquesta norma estatal, i es compromet a fer
manifest el seu desacord en tots aquells fòrums a què tingui accés.
M. Àngels Oms, Vocalia de la Dona. Protesta perquè l’enllumenat públic als accessos i
sortides del CAP Balàfia / Pardinyes / Secà, i entre aquest i el Pavelló Barris Nord, és
insuficient a partir de les 19.00h. Oms afirma que aquesta situació és particularment
perillosa per a la seguretat de les persones usuàries dels serveis de salut de la
Generalitat.
Luis Marco, CAP Balàfia/Pardinyes/Secà. Confirma que l’Institut Català de la Salut
aplica normes d’estalvi energètic a les seves instal·lacions, raó per la qual el CAP ha
d’apagar les lluminàries exteriors de l’edifici al finalitzar l’horari d’activitat (atenció a
les persones i serveis de neteja/manteniment), per la qual cosa, la part exterior queda
fosca entre les 21.00h de la nit i les 7.00h del matí
El regidor Alonso pren nota de la problemàtica que s’ha exposat i es compromet a fer
arribar la queixa als serveis tècnics, perquè estudiïn la manera com reforçar
l’enllumenat a l’espai públic de l’entorn urbà del CAP.
Francisco Jimenez, AVV. Demana que es tapiïn les portes i finestres d’un edifici
inacabat que hi ha al carrer de les Passadores, perquè no hi entrin persones okupes.
El regidor Alonso contesta que, tractant-se d’un espai privat, una acció d’aquestes
característiques -no es pot fer unilateralment, i que a tal fi hi ha un procediment legal
que s’ha de seguir cronològicament fins al final.
José Escartín, Bàsquet Secà. Insisteix en la necessitat de netejar els punts de desguàs
de la zona dels accessos i aparcament del pavelló, ja que estan embussats de brossa i,
com a conseqüència, l’aigua pluvial ha inundat repetidament les instal·lacions del
poliesportiu.
Julian Garrido, AVV Secà. Lamenta que l’edifici de Torre Queralt hagi estat objecte
d’accions incíviques (pintades, trencament de vidres...). Suggereix la possibilitat de
col·locar informació dissuasòria (per exemple l’advertiment de la presència de
càmeres) per atemorir les potencials persones infractores.
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Sobre el problema de les caques dels gossos, Garrido ironitza sobre el sense sentit que
implica que en un barri on hi ha horta pels quatre costats, els propietaris dels animals
permetin que aquests facin les seves necessitats en plena via pública.
Sergio González, Secció Esportiva AEM. Intervé per agrair a l’ajuntament i a l’AVV la
seva col·laboració per aconseguir les millores que s’han implementat a les
instal·lacions del seu club de futbol. González afirma que continuaran treballant per la
promoció de l’esport del Secà, i -ara també- des de la vocalia de la junta de l’AVV.
Miguel López, AVV. S’interessa per saber com funciona la mecànica de distribució
d’aliments a persones necessitades i quina mena de controls hi ha per evitar que algú
faci mal ús del que se li dóna.
Rosa Villanova, Serveis Socials. Explica que els SS.SS tenen control sobre el que es
dóna als seus usuaris. Tanmateix, Villanova reconeix que no es possible evitar la
picaresca d’algunes persones que demanin –simultàniament- aliments a diverses
organitzacions privades d’ajuda humanitària com parròquies, ONG´s, i altres. En
qualsevol cas, la representant dels SS.SS al Secà, demana que si algú té constància que
alguna família fa mal ús dels aliments rebuts com ajuda solidària, els sigui comunicada
aquesta circumstància perquè puguin actuar en evitació del malbaratament de
recursos comunitaris.
Referent a la capta per al banc d’aliments, el regidor de zona anima a col·laborar en la
recollida que persones i/o associacions faran durant la darrera setmana de novembre.
Tractats tots els temes corresponents a l’ordre del dia d’avui, i finalitzat el torn de
paraules, el president del Consell Territorial, Txema Alonso, agraeix la presència i
participació a tots els assistents i dóna per acabada la reunió.

Lleida, 20 de novembre de 2014

Cesc Mòdol
Coordinació tècnica dels Consells Territorials
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