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CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 05 (Balàfia)       

Sessió ordinària celebrada el dijous, 19 de març de 2012, a les 20h. al Centre Cívic de Balàfia. 

 
Assisteixen a la reunió: 

 
Entitats: 
AVV de Balàfia; Vocalia de la Dona AVV Balàfia; CEIP Països Catalans; AMPA CEIP Països 
Catalans; Escola Bressol Balàfia; Assoc. Kina Kreu; Escola Pinyana; AMPA CEIP Pinyana; Grup 
Sardanista Balàfia; Escola Oficial d’Idiomes; CAP Balàfia; Serveis Socials; Plataforma Nova 
Balàfia; Club Escacs Lleida; Jubilats Balàfia; Edo State United Nigèria; Ludoteca de Balàfia; 
AMPA Escola Balàfia; Club Esportiu Artquatic; Centre Cultural Lleidatà de Dansaires; Federació 
Catalana de Paràlisi Cerebral i Etiologies Similars (FEPCCAT); residencia Aremi; Unió Esportiva 
Balàfia. 
 
Persones: 
Manolo López; Toni Baró; Lourdes Alins; Inda Martínez; Teresa Prats; Rosa Villanova; Isabel 
Hornos; Ismael Alfaro; Antoni Elias; Ramon Ricart; Mireia Moliné; Luis M. Marco Estarreado; 
Tere Vilella; José Luís Jiménez; Àngela Amador; Maria Montoro; Anna Mossegui; Sole Sebastià; 
Sheila Costa; Iolanda Puig; Dolors Florensa; Felix Ugiagbe; Sana Sagna; Olga Teixidó; Xavier 
Paul; Quim Abadia; Josep Sánchez; Montse Domingo; Mònica Preixens; Manuel Lorite; Ramón 
Folguera. 
 
Per l’administració municipal: 
El regidor de zona i president del CTZ05, Joan Gómez; la regidora de Participació Ciutadana, i 
vicepresidenta del CT, Dolors Arderiu; la 1a tinent d’alcalde i regidora d’urbanisme, Marta 
Camps; les tècniques municipals Elena Cervera; Vanesa Ortega; i Carme Sabaté i el secretari del 
Consell Territorial, Francesc Mòdol. 

 
El regidor de zona, Joan Gómez, inicia la reunió, dóna la benvinguda a  tothom i proposa 
que es realitzi un torn de presentació perquè totes les persones assistents puguin 
identificar-se. A continuació, seguint el procediment establert a l’ordre del dia de la 
reunió, es constitueix el plenari del Consell Territorial per a la legislatura 2011-15, a partir 
de les entitats i persones que s’han acreditat.  
Una vegada iniciat formalment el plenari, s’aprova -per unanimitat- el reglament de règim 
intern que ha de regir el seu funcionament durant els propers 4 anys. 
 

Acte seguit, la regidora d’urbanisme, Marta Camps, inicia una exposició en què descriu 
detalladament el conjunt d’intervencions municipals que s’han realitzat darrerament a la 
zona 05. Camps, afirma que Balàfia és un barri perfectament interconnectat amb la resta 
de la ciutat, i que el gran parc de 30.000 m2 que cobreix les vies, ha possibilitat no tan sols 
l’harmonització paisatgística de les dues bandes abans separades pel pas del ferrocarril, 
sinó que, a la vegada, ha permès guanyar una magnífica zona de lleure per a tota la ciutat. 
La regidora Camps, destaca que la millora en matèria de comunicació viària és, en part, 
una conseqüència de la construcció del pont i els vials que prolonguen l’avinguda Prat de 
la Riba fins a l’àrea d’intersecció dels barris de Balàfia i Secà, cosa que fa que aquest punt 
esdevingui un importantíssim eix de mobilitat que, a més d’un flux de més de 3.500 
vianants diaris, i d’un centenar llarg de bicicletes, absorbeix més de 18.000 vehicles que 
entren diàriament a la ciutat, des de la zona nord, o  en surten. 
La regidora d’urbanisme, relaciona altres obres importants que s’han fet a la zona 05 de la 
ciutat: urbanització de l’entorn del carrer Hospitalers de Sant Joan; ampliació del pont de 
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Corts Catalanes, amb voreres més còmodes i nou enllumenat; l’avinguda de Pinyana, que 
articula Balàfia amb la carretera d’Osca i Ciutat Jardí; la font ornamental de la rotonda de 
la plaça de França; l’ampliació de l’Escola Bressol i la cessió de solars per a un centre 
escolar al costat de la rotonda de Països Catalans; cessió d’un solar a la Generalitat per a la 
construcció d’una residència i una piscina adaptada a persones amb discapacitat; el 
Pavelló “Olímpics de Lleida”, entre Balàfia i Secà; el pavelló Agnès Gregori, a la zona de 
Baró de Maials; la plaça Roca i Lletjós; prop d’un centenar d’habitatges socials;  
reurbanització d’un tram del carrer Verge dels Desemparats; millores en la climatització, la 
il·luminació i els serveis del Centre Cívic; i la millora integral de la xarxa del clavegueram 
que abocava les aigües residuals al riu Noguerola.  
 
Quant a diverses intervencions que s’han realitzat en el conjunt de tota  la zona, esmentar 
les millores en matèria de senyalització, de pacificació de la velocitat dels vehicles, de 
reordenació de zones d’aparcament, d’enllumenat, de rebaixos per facilitar el desplaça-
ment de persones amb mobilitat reduïda, d’ampliació de voreres per fer-les més còmodes 
als vianants, d’instal·lació de nou mobiliari urbà, d’implementació de trams de carril bici, 
de zones lúdiques i de jocs, de zones verdes, etc. 
 
Per finalitzar la seva exposició, la regidora Camps va informar, d’una banda, sobre 
l’imminent començament de la reforma de l’Av. Alcalde Porqueres i, de l’altra, sobre les 
variants dels tres dissenys que es proposen per reformar la plaça de Balàfia. 
 
Acabada l’exposició de la regidora d’urbanisme, es dóna per obert el torn de paraules. 
 
Manolo López, AVV Balàfia. Utilitza el seu torn de paraula per fer un elogi de la positiva 
transformació que ha sofert el barri en el decurs dels darrers anys i per avisar que –per motius 
personals- haurà d’absentar-se de la reunió abans que aquesta acabi. 

 
Toni Baró, AVV Balàfia. Informa que, en commemoració del 40è aniversari de la fundació de 

l’Associació de Veïns, es realitzarà un procés de participació adreçat a les veïnes i veïns, que 
tindrà com objectiu recollir propostes de com es vol que sigui el barri del futur. 
 
Josep Sánchez, Centre Cultural Lleidatà de Dansaires. En el sentit d’una de les 
intervencions que l’ha precedit, valora molt positivament el progrés que ha experimentat 
Balàfia, però valora la necessitat que continuï la millora. Sánchez demana informació sobre 
les circumstàncies per les quals s’ha obert una rasa davant de l’edifici del mercat de 
Balàfia. Aquesta informació li és donada immediatament per la pròpia regidora 
d’urbanisme. 
 
Una persona assistent al plenari, que manifesta formar part del col·lectiu d’industrials 
firaires, demana una major flexibilitat a l’hora de permetre la utilització d’espais públics on 
situar les atraccions de fira. 
La regidora Marta Camps, li rebat que el procediment per la concessió dels espais està 
reglamentat en les ordenances municipals i que aquestes no permeten cap mena 
d’interpretació subjectiva per part de la municipalitat. 
 
Anna Moseguí, CEIP Pinyana. Demana que es controli la velocitat dels vehicles que 
circulen per les proximitats del col·legi, així com que s’intensifiqui la neteja d’aquell entorn 
urbà. Considera que una major presència de Guàrdia Urbana de proximitat i/o d’agents 
cívics ajudaria a minimitzar el problema. La representant del col·legi avança que quan 
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estigui acabat el nou edifici escolar, demanaran que l’accés pugui fer-se pel carrer Valls 
d’Andorra, atès que opinen que aportarà una major seguretat per a les persones usuàries 
d’aquell centre educatiu. 
La regidora Camps comenta que l’entorn d’aquella escola és problemàtic, ja que com 
encara no està totalment urbanitzat, obliga que Generalitat i/o Ajuntament hagin de 
realitzar periòdicament tasques de manteniment i neteja dels vorals del col·legi. Camps 
puntualitza que aquella zona no està inclosa dintre de l’espai de patrulla que tenen 
assignat els agents cívics, però que es veurà la possibilitat de donar instruccions perquè 
s’hi puguin acostar, si més no durant el moment d’entrada i sortida de l’escola. 
 
Lourdes Alins, CEIP Països Catalans. Manifesta la seva conformitat respecte a la proposta 
de la representant del CEIP Pinyana; parla de la conveniència de poder utilitzar “la 
muntanyeta” que hi ha vora l’escola per fer activitats amb els infants. 
 
Sole Sebastià, Escola Oficial d’Idiomes. Notifica que l’aparcament de bicicletes que 
l’ajuntament va incorporar dintre del recinte de l’escola ha quedat insuficient i demana 
d’ampliar-lo. 
La regidora Camps respon que no hi ha cap problema, que solament cal que l’escola faci la 
petició formalment i aquesta serà atesa. 
 
Mireia Moliné, Directora de l’escola Bressol. Es queixa que davant de l’escola hi ha un 
espai urbanitzat i adaptat per a vianants (amb terra de sauló i arbres plantats), que és 
utilitzat com a zona perquè els gossos hi vagin a fer les seves necessitats fisiològiques, raó 
per la qual el terra està sempre ple de tifes d’animal, amb la molèstia que això suposa per 
a les persones que han de fer ús d’aquell espai. 
Marta Camps pren nota de la denúncia i fa saber que demanarà a la Guàrdia Urbana que 
avalui el problema i que determini si és necessari que s’hi facin patrulles de la pròpia 
policia o si és suficient que s’hi personin agents cívics. 
 
Ramon Ricart, AMPA Països Catalans. Lamenta que s’hagi arribat a un extrem d’incivisme 
que faci necessari l’edició d’un llibret informatiu i la realització de campanyes per 
estimular el civisme i la convivència. Ricart, demana que no és deixi d’invertir en el sistema 
públic d’educació, atès que considera que allò que no s’educa des de la infantesa, costa 
molt corregir-ho quan la persona es fa gran. 
La regidora Camps, amplia informació respecte a com es duu a terme una campanya 
informativa d’aquesta mena; Camps diu que la mateixa forma part d’un Pla Educatiu de 
Ciutat que cerca treballar la via educativa abans de passar a la sancionadora i que, per 
tant, no es tracta solament de distribuir un document en paper, sinó que hi ha una tasca 
de sensibilització complementària que realitzen agents cívics; associacions de mediació i 
d’acollida; ONG’s, etc.  
 
Antoni Elias, Llar de Jubilats de Balàfia. El preocupa la plaça Roca Lletjós; diu que és una plaça 
que va quedar molt bonica i funcional, però actualment s’està degradant a causa que s’hi fan 
mals usos: gent que hi va a consumir substàncies estupefaents i que deixen el terra ple de 
brutícia; persones que deixen que els gossos hi defequin, etc. Elias diu que en aquestes 
condicions no troba que sigui gens adequat que els infants juguin allí. 
 
Toni Baró, AVV. Balàfia. Vol treure dramatisme al problema plantejat per la persona que l’ha 
precedit en l’ús de la paraula. Segons Baró, si bé és cert que hi ha un grupet de joves que 
realitza activitats inadequades per aquell espai, aquestes persones es situen sempre a un 
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extrem de la plaça, deixant la zona per activitats infantils totalment lliure. A més, Baró 
assegura que Mossos i Guàrdia Urbana estan realitzant un seguiment d’aquestes persones per 
mirar d’enxampar-les si fan alguna activitat delictiva. Baró afirma que ell no té cap problema 
per portar-hi els fills a jugar i que, justament, una solució que serviria per fer fora d’aquell lloc 
a aquelles persones que hi van a beure i a fumar, passaria per condicionar com espai de joc 
esportiu (futbol; bàsquet, etc.) la zona de privacitat on normalment s’instal·len. Segons Baró, si 
hi hagués moviment i xivarri, aquestes persones marxarien del lloc,  per les molèsties. 

 
Manuel Lorite, UE. Balàfia. Planteja dues preguntes: 1. Si es sap alguna cosa de com està el 
projecte dels nous vestidors del camp de futbol; 2. Com pot informar-se de quins són els 
límits exactes en què pot situar la tanca d’una finca seva situada a les proximitats de la 
plaça Roca Lletjós. 
La regidora d’urbanisme li respon que els vestidors es licitaran aviat. Respecte a la 
determinació dels límits de la seva finca, on poder construir una tanca, el convida a passar 
pel departament municipal d’urbanisme perquè li sigui facilitada la informació que 
sol·licita. 
 
Xavier Paul, Club Escacs Balàfia. Pregunta si hi ha possibilitat d’incorporar jocs d’escacs en 
alguna de les places de recent creació. 
La regidora Camps li respon que seria possible preveure-ho a la zona del cobriment de les 
vies o a la plaça de les magnòlies. 
 
Dolors Florensa, AMPA CEIP Balàfia. Demana amb urgència que es faci una millora a fons 
del col·legi, ja que està molt deteriorat. Florensa planteja fins i tot la possibilitat de fer-lo 
de nou en alguna altra finca de Balàfia. 
Marta Camps explica que a qui correspon la construcció de centres escolars és a la 
Generalitat i que la funció de l’ajuntament es limita a fer-se responsable del manteniment 
dels edificis escolars ja construïts; no obstant això, si l’esmentada institució volgués 
construir-ne un de nou, per part de l’ajuntament no hi hauria cap problema per posar a la 
seva disposició un altre solar; tanmateix, la regidora Camps opina que en les 
circumstàncies econòmiques actuals és poc plausible que la Generalitat estigui en 
condicions de poder fer una inversió d’aquesta magnitud. 
 
 

Acabat el torn de preguntes, el president del Consell Territorial de Balàfia, Joan Gómez, 
agraeix les aportacions de les persones assistents i dóna per acabada la sessió plenària. 
 
 
Lleida, 19 de març de 2012 
 
 
 
 
 
 
Cesc Mòdol    
Coordinació tècnica dels Consells Territorials 
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CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 05 (Balàfia)       

Sessió ordinària celebrada el dimecres, 12 de desembre de 2012, a les 20h. al Centre Cívic de Balàfia. 

 
 
Assisteixen a la reunió: 

 
Entitats: 
AVV de Balàfia; Vocalia de la Dona AVV Balàfia; Escola Països Catalans; AMPA Escola Països 
Catalans; Escola Bressol Balàfia; Escola Pinyana; AMPA Escola Pinyana; CAP Balàfia; Serveis 
Personals; Club Escacs Lleida; Jubilats Balàfia; Ludoteca de Balàfia; AMPA Escola Balàfia; Escola 
Balàfia; Club Esportiu Artquatic; Centre Cultural Lleidatà de Dansaires; residencia Aremi; 
Ilercorda; Assoc. Comerciants de Balàfia. 
 
Persones: 
Toni Baró; Lourdes Alins; Rosa Villanova; Ismael Alfaro; Ramon Ricart; Mireia Moliné; Anna 
Mossegui; Sheila Costa; Iolanda Puig; Olga Teixidó; Quim Abadia; Josep Sánchez; Mònica 
Preixens; Meritxell Montagut; Francesc Caballero; Víctor M. Pallarès; Ignasi Aguilà; Maria 
Martínez; Salut Huerta; Cristina Clota; Jordi Barra; Dolors Florensa. 
 
Per l’administració municipal: 
El regidor de zona i president del CTZ05, Joan Gómez; la regidora de Participació Ciutadana, i 
vicepresidenta del CT, Dolors Arderiu; la 1a tinent d’alcalde i regidora d’urbanisme, Marta 
Camps; les tècniques municipals Elena Cervera; Vanesa Ortega; i Carme Sabaté; i el secretari 
del Consell Territorial, Francesc Mòdol. 

 

El regidor de zona, Joan Gómez, inicia la sessió plenària del Consell Territorial de la 
zona 05 donant la benvinguda als assistents i demanant-los, si s’escau, l’aprovació de 
l’acta de la sessió anterior. No hi ha cap objecció en contra; s’aprova l’acta. A 
continuació, el regidor Gómez cedeix l’ús de la paraula a la 1a tinent d’alcalde, Marta 
Camps, perquè informi de les actuacions municipals més significatives que s’han dut a 
terme, a la zona, des de l’anterior Consell. 
 
Marta Camps, entre altres aspectes, fa referència a:  1. millora integral de l’avinguda 
Alcalde Porqueres; 2. plaça Frederica Montseny; 3. creació de noves places 
d’aparcament dissuasori; 4. nou accés a l’escola  Pinyana des del carrer Valls 
d’Andorra; 5. presentació de les propostes de millora de la plaça de Balàfia; 6. nou vial 
Jordi Solé Tura; 7. ampliació dels vestidors del camp de futbol; 8. descripció de diverses 
actuacions a la via pública. 
 
Acabada l’exposició de la regidora d’urbanisme, es dóna per obert el torn de paraules: 
 
Mònica Preixens,  Aremi. A fi de facilitar que la quarantena de persones que treballen 
en aquesta associació puguin anar-hi en bicicleta, demana que s’implementi un aparca 
bicis a les proximitats de l’entrada principal del centre. 
 
La regidora camps, suggereix que -si hi ha espai- seria més segur situar l’aparca bicis a 
l’interior del recinte de l’associació, enlloc de fora. 
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Anna Moseguí, Escola Pinyana. Expressa la satisfacció de l’escola perquè gràcies a la 
creació d’una àrea de pàrquing, l’accés a la zona escolar ara és més fàcil i segura. 
Moseguí demana, però, que es revisi la tanca que separa el pati de l’escola i la zona 
d’aparcament, atès que -com el terra no està prou compactat- s’han produït petits 
esllavissaments que permeten que els nens puguin passar per sota de la tanca. 
Mosseguí manifesta també, l’interès de l’escola per disposar d’un aparca bicis a 
l’interior del seu recinte. 
 
Ismael Alfaro, AMPA Pinyana. Agraeix la moció municipal reclamant a la Generalitat la 
construcció de l’edifici definitiu de l’escola; demana que la Paeria insisteixi en el 
seguiment d’aquesta demanda. 
 
Francesc Caballero, AVV i Llar de Jubilats. Demana un canvi d’ubicació d’un banc que 
hi ha a la cantonada del carrer Germans Recasens, perquè al seu entendre queda 
massa enclotat. 
 
Josep Sánchez, Centre Cultural Lleidatà de Dansaires. Exposa que davant de l’entrada 
del pàrquing del mercat, i com a resultat de no haver compactat correctament una 
rasa que es va obrir al fer l’ampliació de la vorera, s’ha produït un esvoranc que caldria 
reparar. Sánchez, denuncia també que a uns 10 metres d’aquell lloc, en direcció a la 
benzinera, hi un altre esvoranc just on hi ha una tapa del clavegueram, que, segons 
explica, té molta profunditat i representa un risc per a la suspensió dels vehicles. 
 
Francesc Caballero, AVV i Llar de Jubilats. Es queixa que els contenidors 
d’escombreries que hi ha al camí de davant del tennis Urgell estan sempre oberts i que 
els serveis municipals de neteja no tenen cura de recollir les restes de deixalles que hi 
ha dipositades fora dels recipients de recollida. 
 
Maria Martínez, AVV. Informa que el camí municipal per accedir al tennis Urgell és 
molt estret i que hi ha un lloc d’especial perill en el punt on hi ha l’arqueta d’una boca 
de reg que no es gaire visible per culpa de la vegetació. Martínez afirma que hi ha 
hagut cotxes que han clavat la roda en aquell clot. 
 
La regidora Camps exposa que no hi ha previsió d’ampliar el camí per poder-hi fer una 
voravia, però que es mirarà de senyalitzar millor les zones de perill. Quant als 
contenidors, la regidora admet que en el context actual hi ha molta gent que es veu 
empesa a haver de remenar el contingut dels mateixos, i que això comporta un 
problema de vessament continuat –al terra- de residus, cosa que dificulta la labor dels 
serveis de neteja. 
 
Toni Baró, AVV Balàfia. Demana que l’ajuntament faci una actuació de manteniment 
en el camí que va des de Verge dels Desemparats, fins a la zona del camp de futbol, 
atès que es troba en molt mal estat. Baró denuncia que prop de la zona de jocs de la 
plaça Roca i Lletjós hi ha un lloc on s’entolla aigua insalubre d’una sèquia en desús i on 
hi creix vegetació sense control. 
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La regidora Camps planteja la dificultat que suposa resoldre un problema que té el seu 
origen en la mala gestió dels propietaris privats de les finques veïnes que limiten amb 
el camí, i que, en tot cas, l’ajuntament tant sols pot actuar subsidiàriament si aquests 
no resolen els requeriments que se’ls facin. 
 
Quim Abadia, Club Esportiu Artquàtic. Es presenta al Consell i explica les activitats que 
actualment realitza la seva associació. Abadia informa al Consell que ha fet arribar a la 
regidoria d’Esports una proposta per fer activitats de busseig a les piscines municipals 
de diferents barris de la ciutat. 
 
Toni Baró, AVV Balàfia. Explica la marxa del procés participatiu que ha engegat l’AVV 
per recollir les opinions del veïnat sobre com es vol que sigui el barri en la perspectiva 
de 2022, i demana que les associacions presents al Consell col·laborin fent-los arribar 
les seves propostes. 
 
Acabat el torn de preguntes, el president del Consell Territorial de Balàfia, Joan Gómez, 
agraeix les aportacions de les persones assistents i dóna per acabada la sessió plenària. 
 
 
Lleida, 12 de desembre de 2012 

 
 
 
 
 
 
Cesc Mòdol    
Coordinació tècnica dels Consells Territorials 
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CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 05 (Balàfia)   

Sessió ordinària celebrada el dimecres, 30 de maig de 2013, a les 20h. al Centre Cívic de Balàfia. 

 
 
Assisteixen a la reunió:             
 
Entitats: 
AVV de Balàfia; Vocalia de la Dona AVV Balàfia; AMPA Escola Països Catalans; Escola Bressol 
Balàfia; Escola Pinyana; AMPA Escola Pinyana; CAP Balàfia; Serveis Personals; Club Escacs 
Lleida; Ludoteca de Balàfia; Escola Balàfia; Assoc. Comerciants de Balàfia; Dansa Lliure; Assoc. 
Dona Balàfia; Platacuba; Club Ciclista Terraferma; Parròquia; Assoc. Kina Kreu; Escola Oficial 
d’Idiomes. 
 
Persones: 
Toni Baró; Ismael Alfaro; Ramon Ricart; Mireia Moliné; Anna Mossegui; Iolanda Puig; Olga 
Teixidó; Meritxell Montagut; Salut Huerta; Jordi Borràs; Montserrat Masana; Ángeles Amador; 
Maria Montoro; Isabel Sáez; Inda Martínez; Belén Santos; Marcel Aboy; Nemesi Solà; Imma 
Mazarico; Lola Beltran; Isabel Hornos; Jaume Claramunt; Esther Miranda; Ascensió Farreny; 
Sole Sebastià. 
 
Per l’administració municipal: 
El regidor de zona i president del CTZ05, Joan Gómez; la regidora de Participació Ciutadana, i 
vicepresidenta del CT, Dolors Arderiu; la 1a tinent d’alcalde i regidora d’urbanisme, Marta 
Camps; la tècnica municipal Elena Cervera; i el secretari del Consell Territorial, Francesc Mòdol. 
 
El regidor de zona, Joan Gómez, inicia la sessió plenària del Consell Territorial de la zona 05 
donant la benvinguda als assistents i adreçant unes paraules en memòria de l’esportista, 
treballador de la Paeria i activista del barri, Juanjo Garra. Acte seguit, en compliment del segon 
punt de l’ordre del dia, demana, si s’escau, l’aprovació de l’acta de la sessió anterior. No hi ha 
cap objecció en contra: s’aprova l’acta. 
 
En desenvolupament del 3r punt de l’ordre del dia, 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, de divulgació pedagògica, i de promoció i defensa dels drets i deures 
dels ciutadans i ciutadanes, per tal de fer efectius els compromisos municipals vers la 
convivència i la cohesió social. Sobre la seva funció, Gómez explica que la Comissió realitza la 
instrucció de les queixes i/o suggeriments que se li remetin, i l’ obertura d’ofici d’expedients si 
es considera que s’ha vulnerat alguna disposició de la Carta. Quant a la seva composició, 
Gómez explica que aquest organisme el formen cinc persones, nomenades per l’Alcalde a 
proposta de la Regidoria de Drets Civils, i que actualment  són membres de la Comissió de 
Salvaguarda: Manuel Lladonosa i Vall-llebrera; Salvadó Escudé i Baró; Teresa Minguella i 
Bertran; Paquita Deltell i Gros; i Rafael Pujol i Solanes. 
 
Acabada l’exposició del 3r punt de l’ordre del dia, el regidor Gómez cedeix l’ús de la paraula a 
la 1a tinent d’alcalde, Marta Camps, perquè informi de les actuacions municipals més 
significatives que s’han dut a terme, a la zona, des de l’anterior Consell. 
 
Marta Camps, entre altres aspectes, fa referència a: 
01. millora de la jardineria de la plaça Frederica Montseny;  
02. actuacions a la via pública als carrers Laureà Figuerola, Priorat, Balàfia, Corregidor 
Escofet,Verge dels Desamparats, Alcalde Porqueres, Enric Pubill i plaça Clara Campoamor;  
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03. actuacions de manteniment a les Escoles Pinyana i Països Catalans; 
04. instal·lació d’un nou tram de canonada d’abastament d’aigua a la ciutat, que passa per Av. 
de Balàfia, plaça de França i carrer Baró de Maials; 
05. col·laboració dels alumnes de l’Escola Municipal de Belles Arts amb el Col·legi Balàfia, per 
fer un mural; 
06. implementació d’un ascensor social al bloc d’habitatges de Castelló Aleu, 3; 
07. característiques de l’ampliació dels vestidors del camp de futbol; 
08. projecte de reforma de la plaça de Balàfia; 
09. informació sobre els serveis prestats per l’oficina d’ajuda a persones amb problemes 
d’habitatge i sobre els nous instruments normatius que s’han creat per a l’ordenació dels 
espais públics i la convivència a la ciutat; 
10. característiques del nou model de servei de bus de la ciutat. 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. 
 
Acabada l’exposició de la regidora d’urbanisme, es dóna per obert el torn de paraules: 
 
Marcel Aboy,  Club Ciclista Terraferma. Opina que en un futur els autobusos urbans haurien 
d’estar adaptats perquè els ciclistes hi poguessin pujar amb la seva bicicleta. Aboy posa com 
exemple els busos urbans de Bilbao. 
El representant del club ciclista, diu entendre la resistència que provoca en algunes persones 
haver de canviar els seus hàbits per adaptar-se al funcionament de la nova xarxa de busos, 
però es mostra convençut que -en poc temps- aquest problema deixarà d’existir perquè els 
usuaris s’adonaran dels importants avantatges de com s’han configurat els recorreguts de les 
noves línies. 
 
Toni Baró, AVV Balàfia. Com a homenatge a la figura de l’alpinista recentment desaparegut, 
Juanjo Garra, proposa que es posi el seu nom al pavelló esportiu que dóna servei a Balàfia i 
Secà, i que s’activi el projecte de fer –en ell- un rocòdrom que permeti competicions de nivell 
internacional. El plenari del Consell s’hi pronuncia favorablement.  
En un altre ordre de coses, Baró agraeix la sensibilitat que hi ha hagut a l’anar adaptant el 
servei de la nova xarxa de bus a les necessitats concretes plantejades pels veïns, tot i que 
recorda que encara estan a l’espera que se’ls respongui a alguna petició -de canvi de 
recorregut- que està en estudi. Respecte a facilitar l’accés al servei de les persones més grans, 
suggereix la possibilitat que els Agents Cívics col·laborin fent tasques d’informació i 
acompanyament a aquest col·lectiu. 
 
Ramon Ricart, AMPA Escola Països Catalans. Demana que es faci la neteja del terreny que hi 
ha entre el pàrquing de l’escola i les piscines municipals. 
 
Meritxell Montagut, Assoc. de Comerciants. Sol·licita que es desratitzi l’àrea de descampats 
que hi ha entre l’Av. Alcalde Porqueres (a l’alçada de l’Escola Balàfia) i l’Av. de les Valls 
d’Andorra, ja que la proliferació de rosegadors està afectant la salubritat dels baixos dels 
edificis d’aquella zona. 
 
Isabel Sáez, AVV. Informa que a la plaça Roca i Lletjós hi ha dos forats molt grans que cal 
reparar, i que l’herbassar de les finques de l’entorn de l’esmentada plaça poden suposar un 
risc d’incendi a l’arribar l’estiu, quan la vegetació s’assequi. 
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Ismael Alfaro, AMPA Pinyana. Reivindica la necessitat d’un IES a Balàfia. Argumenta a favor, 
que el barri té una ràtio de població estudiant elevada i que els alumnes que acaben l’educació 
primària es veuen obligats a desplaçar-se lluny del seu lloc de residència per continuar 
estudiant. Alfaro demana que tots els agents representats al Consell pressionin perquè la 
Generalitat planifiqui la implementació urgent d’un IES a Balàfia. 
 
Marta Camps s’ofereix per afavorir que aquesta petició del Consell arribi a les instàncies del 
govern de la Generalitat, i, mentrestant, es compromet a facilitar que hi hagi bones 
alternatives de transport perquè els adolescents i joves estudiants puguin desplaçar-se als IES 
més pròxims d’on viuen. 
 
Toni Baró, AVV Balàfia. Afirma que el tema de l’IES és “un tema capital” per a Balàfia i per a la 
ciutat, atès que és un barri que ha assolit els 15.000 habitants i l’oferta d’IES a què poden 
accedir els estudiants és troba molt a la perifèria del barri. Baró assegura que ni 
socioeconòmicament, ni ambientalment, és sostenible que els joves s’hagin de desplaçar a 
estudiar lluny del seu lloc de residència habitual. 
 
Salut Huertas, Escola Balàfia. Pregunta per la previsió dels arranjaments que hi ha pendent de 
fer al pati de l’escola. 
 
La regidora Camps diu que, per falta de pressupost, les reparacions més importants no es 
podran fer durant el present curs, però que, no obstant, s’ha encarregat als equips tècnics que 
anticipin les actuacions que tinguin a veure amb la seguretat i que no necessitin l’entrada de 
maquinària pesant al pati.  
 
Anna Moseguí, Escola Pinyana. Agraeix l’arranjament de la reixa de l’escola i els equipaments 
que s’hi han implementat, com ara les porteries i l’aparcabicis. Altrament, la representant de 
l’escola afirma compartir l’opinió que el barri necessita un IES, com també que és urgent 
implementar solucions que permetin atendre la problemàtica de famílies que -tot i travessar 
greus dificultats socioeconòmiques- no han pogut accedir a beques per a llibres, material 
escolar i servei de menjador a l’escola. Segons Moseguí, al problema material dels nois i noies 
que queden fora de l’obtenció de determinats recursos socioeducatius, cal afegir-hi la pèrdua 
que suposa estar menys hores a l’escola i més hores en altres ambients poc o gens educatius. 
 
Toni Baró, AVV Balàfia. En referència a les ajudes per a l’escolarització, explica que des de 
l’AVV han estat estudiant algun tipus de projecte social per poder atendre situacions de greu 
necessitat, tanmateix, han arribat al convenciment que fora de casos molt puntuals, a qui 
pertoca actuar en circumstàncies extremes és als Serveis Socials. 
 
Marcel Aboy,  Club Ciclista Terraferma. S’interessa per saber si funciona algun servei que 
permeti la reutilització de llibres de text.  
Els representants dels centres educatius li responen afirmativament i li expliquen que és un 
servei que proporcionen les AMPA de les escoles. 
 
Jaume Claramunt, AMPA Escola Països Catalans i activista de l’acampada Escolar. Parla que hi 
ha un projecte de voluntariat, adreçat a donar una resposta al problema dels nens que arriben 
mal alimentats a l’escola. Claramunt explicita que es tracta d’una xarxa d’escoles a Catalunya 
que treballen per la creació d’un fons per poder atendre famílies en situació de precarietat 
socioeconòmica. 
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Diferents membres del plenari vinculats a l’àmbit educatiu, palesen que hi ha dificultat per fer 
arribar ajuda a algunes famílies amb problemes, ja que aquestes no sempre gosen demanar 
ajuda. 
 
Els representants municipals al Consell, mostren interès perquè els promotors del projecte 
Acampada Escolar convidin a la regidoria d’educació de l’ajuntament a una de les seves 
reunions de coordinació, a fi d’explorar possibles vies de col·laboració. 
 
Sole Sebastià,  Escola Oficial d’Idiomes. Com a suport per a la integració comunitària de 
famílies de procedència estrangera que tenen dificultat de comunicació per causa de l’idioma, 
diu que hi ha l’opció que l’EOI posi a disposició de les entitats educatives i/o associacions que 
ho demanin una borsa de voluntaris lingüístics. 
 
Mireia Moliné, Escola Bressol Balàfia. Expressa la preocupació que Serveis Socials no sigui 
capaç de poder atendre tothom que demani beques menjador i que una part dels menors 
quedi exclosa d’aquest servei. 
 
Marta Camps diu que -donades les circumstàncies actuals- s’ha hagut de prioritzat poder 
mantenir la qualitat educativa de les escoles bressol, i que ampliar les ajudes de menjador 
implicaria reduir recursos i serveis fonamentals que ara s’estan prestant. 
 
El regidor de zona, Joan Gómez, reflexiona sobre la conveniència de trobar mecanismes de 
solidaritat, que facin possible que la societat civil proporcioni resposta a aquells problemes 
socials que l’administració no pot atendre per manca de recursos. 
 
Acabat el torn de preguntes, el president del Consell Territorial de Balàfia, Joan Gómez, agraeix 
les aportacions de les persones assistents i dóna per acabada la sessió plenària. 
 
 

                            
Lleida, 30 de maig de 2013 

 
 
 
 
 
 
Cesc Mòdol    
Coordinació tècnica dels Consells Territorials 
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CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 05 (Balàfia)   

Sessió ordinària celebrada el dijous, 23 de gener de 2014, a les 20h. al Centre Cívic de Balàfia. 

 
 
Assisteixen a la reunió:            
 
Entitats: 
AVV de Balàfia; Vocalia de la Dona AVV Balàfia; Biblioteca Balàfia; Escola Bressol Balàfia; AMPA 
Escola Pinyana; CAP Balàfia; Serveis Personals; Escola Balàfia; Assoc. Comerciants de Balàfia; 
Assoc. Dona Balàfia; Parròquia; Assoc. Diabètics de Catalunya; Aremi; Unió Esportiva Balàfia; 
Escola Països Catalans; AMPA Escola Balàfia; Ilercorda. 
 
Persones: 
Toni Baró; Ismael Alfaro; Mireia Moliné; Olga Teixidó; Meritxell Montagut; Salut Huerta; 
Ángeles Amador; Maria Montoro; Inda Martínez; Nemesi Solà; Jaume Claramunt; Carmina 
Estudillo; Manolo López; Mònica Preixens; Manuel Lorite; Rosa Villanova; Victor M. Pallarès; 
Josep Torres; Fàtima Srifi; Tomà Ollé; Lourdes Alins. 
 
Per l’administració municipal: 
El regidor de zona i president del CTZ05, Joan Gómez; la regidora de Participació Ciutadana, i 
vicepresidenta del CT, Dolors Arderiu; la regidora d’urbanisme, Marta Camps; la directora de 
Serveis a les Persones, Montserrat Gil; la tècnica municipal Elena Cervera; i el tècnic de 
Coordinació de Barris i secretari del Consell Territorial, Francesc Mòdol. 
 
Excusen la seva assistència: el regidor Josep Presseguer; els membres del Plenari: Isabel 
Hornos; Francesc Caballero; l’assoc. Kina Kreu; i la Ludoteca Balàfia. 
 
El regidor de zona, Joan Gómez, inicia la sessió plenària del Consell Territorial de la zona 05 
donant la benvinguda als assistents i presentant les persones de la taula que l’acompanyen. 
Acte seguit, en compliment del 2n punt de l’ordre del dia, demana, si s’escau, l’aprovació de 
l’acta de la sessió anterior. No hi ha cap objecció: s’aprova. 
 
En desenvolupament del 3r punt de l’ordre del dia, Joan Gómez, passa la paraula a la directora 
de Serveis a les Persones de l’ajuntament, Montserrat Gil, perquè informi sobre la funció que 
estan desenvolupant els Serveis Socials de la Paeria.  
 
Montserrat Gil, repassa la gestió dels Serveis Socials a la zona i posa en valor la tasca 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 07, la regidora puntualitza que –durant 2013- s’han ajudat a 930 famílies, o el que és 
equivalent en termes d’individus: 2.333 persones ateses. Com a informació complementària, 
concreta que es van atendre de manera específica a 474 persones grans; 262 amb 
dependència; que 168 famílies s’estan beneficiant del servei de Teleassistència, i que altres 40 
reben ajuda domiciliària. 
 
Acabada l’exposició del 3r punt de l’ordre del dia, el regidor Gómez cedeix l’ús de la paraula a 
la regidora d’urbanisme, Marta Camps, perquè realitzi un repàs a diferents aspectes de la 
gestió municipal de la zona 05. Entre altres aspectes, la regidora fa referència a: 
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1. propera reforma integral de la plaça de Balàfia (paviment, jardineria, mobiliari, enllumenat, 
jocs infantils...) per un pressupost de 240.000 euros; 
2. actuacions a la via pública (fetes o en previsió de fer)a: carrers Metge Abiatar, Baró de 
Maials, Gandhi, Valls d’Andorra, Corts Catalanes, Vidal i Codina, Alcalde Porqueres, Castelló 
Aleu, José Olóndriz, Manresa, Vallès, Lérida de Colòmbia, Francesc Molí, Valls d’Andorra, Vic, la 
Cartoixa Telm, Perpinyà, rambla Corregidor Escofet, Av. de Balàfia, i plaça Maria Aurèlia 
Capmany; 
3. rebateig del pavelló poliesportiu Balàfia/Secà, que passa a dir-se Juanjo Garra, en record de 
l’alpinista lleidatà, malauradament desaparegut; 
4. projecte “Amb tu a Lleida ens movem segurs”, per a la millora de la seguretat viària (passos 
de vianants, bandes reductores de velocitat, etcètera); 
5. Projecte de rehabilitació i millora d’espais i accessos al barri: intervencions a la prolongació 
del carrer José Olóndriz (zona d’accés a les piscines municipals), i a l’espai de Països Catalans 
entre la Rambla de Corregidor Escofet i el carrer Vic. 
 
Acabada l’exposició de la regidora d’urbanisme, es dóna per obert el torn de paraules: 
 
Toni Baró, AVV Balàfia. Agraeix a l’ajuntament que hagi posat en marxa el projecte de reforma 
de la plaça de Balàfia, com també els reajustaments que s’han fet per millorar el servei 
d’autobús al barri.  
En referència a altres qüestions fa esment a: 
1. La implementació de zones per a equipaments i jocs esportius a diferents llocs de Balàfia. 
Suggereix com a possibles opcions: la part final de la plaça Roca Lletjós; algun dels solars de 
propietat privada del carrer Francesc Viadiu (on de fet ja hi juga molta canalla); i un altre solar 
que hi ha a la part posterior de la plaça de Balàfia. Baró justifica aquesta mena d’intervencions 
perquè són socialment necessàries i perquè no comportarien un cost econòmic elevat; 
2. que es tingui una especial cura de la neteja i de la seguretat dels terrenys de l’entorn de les 
escoles; 
3. la conveniència d’habilitar una nova zona d’aparcament dissuasori entre el pàrquing de 
l’escola de Països Catalans (a la prolongació de Corregidor Escofet) i la banda del Secà on hi ha 
les piscines i el pavelló Juanjo Garra. Baró argumenta que aquesta obra seria d’utilitat per 
descongestionar la mobilitat de la zona en dies de molt trànsit i que donaria servei al comerç 
d’aquell entorn. 
 
En referència a la utilització de solars lliures per a usos de lleure esportiu, la regidora 
d’urbanisme parla de la previsió de fer alguna cosa a la part de darrera de Torre Vicens: entre 
l’esmentat centre i la rambla de Corregidor Escofet. Altrament, Marta Caps, avança que –en 
aquella mateixa zona de la ciutat- hi ha previst millorar l’àrea urbana que va des de la rotonda 
de Països Catalans fins a l’Av. de la Llibertat, cosa que comportaria accions focalitzades a 
l’alineació i endreçament d’aquesta via de comunicació, així com a la millora de les voreres, i 
l’enllumenat, i a la implementació de nou mobiliari urbà i d’un nou tram de carril bici. 
 
Jaume Claramunt, AMPA Escola Països Catalans. Pregunta si entre les millores previstes de fer 
a l’Av. Torre Vicens hi ha la de l’arranjament de la zona del pas de vianants que hi ha tocant a 
la rotonda de Països Catalans. Claramunt denuncia que aquell pas és estret i resulta perillós 
per als menors que passen -per allí- direcció als centres escolars pròxims. 
 
La regidora d’urbanisme confirma que la millora de la zona de l’espai de vianants es farà en 
breu, segurament cap a la primavera. 
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Lourdes Alins, Escola Països Catalans. És favorable perquè s’actuï a les finques que queden 
entre l’aparcament de la seva escola i les piscines del Secà, ja que considera que –tal com 
estan ara- són un focus de brutícia i de males herbes. 
D’altra banda, Alins sol·licita que es reinstaurin les reunions de coordinació que durant el curs 
2012-13 feien les direccions de les escoles del barri amb els Serveis Socials; opina que les 
reunions trimestrals que es realitzaven ajudaven molt a detectar i actuar en casos de menors 
desatesos per pertànyer a famílies en situació de risc social i/o econòmic, i que en els 
moments actuals de crisi aquest protocol de treball seria de molta utilitat. 
 
La representant dels Serveis Socials, Rosa Villanova, manifesta la disposició dels Serveis Socials 
municipals per reiniciar amb caràcter immediat les reunions de seguiment que es proposa fer. 
 
Ismael Alfaro, AMPA Escola Pinyana. Com a mesura per assegurar el futur de la seva escola, 
palesa la importància de millorar la qualitat de l’entorn de la mateixa, a tal fi, proposa embellir 
i donar vida a les infraestructures existents i a implementar-ne de noves relacionades amb el 
lleure esportiu i el gaudi dels veïns i veïnes. Alfaro, opina que s’haurien de netejar i d’anivellar 
els descampats  que hi ha al perímetre escolar (per evitar tolls), i prendre mesures perquè no 
esdevinguin llocs  bruts on es porta a defecar els gossos.    
D’altra banda, Alfaro demana confirmació sobre quin és l’organisme competent en matèria de 
concessió de beques i/o ajudes menjador, i, comparativament respecte el curs anterior, 
pregunta pel nombre d’escolars de primer cicle d’infantil que en són beneficiaris enguany. 
 
Rosa Villanova, tècnica dels Serveis Socials, respon que l’ajuntament no atorga beques de 
menjador, i que l’únic que fa es realitzar tasques de suport al Consell Comarcal del Segrià, 
perquè aquest ens administratiu pugui disposar dels informes socials preceptius, que serviran 
per avaluar si les demandes de les famílies dels alumnes són pertinents, o no. Quant a les 
ajudes socials que sí depenen de la Paeria, la tècnica dels Serveis Socials esmenta les que 
tenen a veure amb l’ajuda per a lloguer d’habitatge i amb el suport per a l’alimentació familiar. 
 
La directora de l’àrea municipal de Serveis a les Persones,  Montserrat Gil, matisa, però, que 
una cosa són les beques menjador per a les escoles de primària i secundària, que depenen del 
Consell Comarcal, i una altra les beques menjador amb que l’ajuntament sí auxilia a famílies de 
les Escoles Bressol municipals. 
Quant a la comparativa que es demana de les ajudes de menjador -curs actual vs l’anterior-, 
Montserrat Gil diu que es faran les gestions pertinents –amb Educació- per poder facilitar la 
informació de les bressol, mitjançant els mecanismes de comunicació de què disposa el Consell 
Territorial. 
 
Josep Torres, Jubilats de Balàfia. Posa en valor que, per sobre de qualsevol realització 
urbanística, l’ajuntament ha de vetllar perquè -a la ciutat- cap menor deixi de rebre una 
alimentació adequada.  
 
Acabat el torn de preguntes, el president del Consell Territorial de Balàfia, Joan Gómez, agraeix 
les aportacions de les persones assistents i dóna per acabada la sessió plenària. 
 

Lleida, 23 de gener de 2014 

 
 
 
 
Cesc Mòdol    
Coordinació tècnica dels Consells Territorials 
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CONSELL TERRITORIAL DE ZONA 

Reunió conjunta dels Consells de les zones 03; 04; i 05. 

 
Sessió plenària celebrada el dimarts, 23 de setembre de 2014, a les 19.00h,  
al Centre Cívic de Balàfia. 
 
Assisteixen a la reunió:          
Entitats: 
AVV. Balàfia; AVV. Pardinyes; AVV. Secà; Secció Esportiva AEM; Ludoteca; Magrebeida; Kina Kreu; AMPA 
Escola Pinyana; AMPA Escola Països Catalans; Escola Ginesta; Club Ciclista Terraferma; Unió Esportiva 
Balàfia; Serveis Socials; Biblioteca Municipal Pardinyes; Club Escacs Balàfia; Assoc. Dona Balàfia; 
Associació Diabètics de Catalunya; Down Lleida; Coral Llum de Veus; Llar de Jubilats i Pensionistes de 
Balàfia; Assoc. Aluma; Lliga Contra el Càncer; CAP Balàfia, Secà, Pardinyes.  
 
Persones:  
Raquel Martínez; Antoni Plana; M. Elena Travé; Ramon Ricart; Sara Lladonosa; Carmina Estudillo; 
Montserrat Ginesta; Miquel Mallol; Juan Torrecillas; Josep M. Salvia; Isabel Sáez; Lluís Marco Estarreado; 
M. Ángela Amador; Ismael Alfaro; M. Àngels Albendea; Pau Asensio; Frederic Baena; Antoni Baró; Jordi 
Borràs; Francesc Caballero; M. Teresa Camarasa; Esther Campalans; Paco Castillo; Maria Collado; Josep 
M. Fernández; Francesc Fernández Vera; Divina Fumanal; Julián Garrido; Sergio González; Núria Llobet; 
manolo López Terrados; Manuel Lorite; Beatriz Martínez; Encarna Morales; Andreu Muñoz; Ramona 
Salla; Carlos Sisteré; Joan Torné; Josep Torres; Alonso Franch; Agustín Freire; Jos Farreny; Abderrafie 
Ettalydy; Mohammed Kharbuch; Josefa Mata; Carme Bautista; Ramon M. Giné; Alba Royes; Ceila Costa; 
Mireia Bertral; Elmoutaouin.  
 
Per l’administració municipal: 
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros; el regidor de la zona 03, Rafael Peris; el regidor de la zona 04, Txema 
Alonso; el regidor de la zona 05, Joan Gómez; la regidora d’Urbanisme, Marta Camps; la directora de 
Serveis d’Urbanisme, Teresa Serentill; el Coordinador Tècnic d’Urbanisme, Joan Blanch; la secretària de 
Coordinació de Barris, Carme Sabaté; i el secretari dels Consells Territorials, Francesc Mòdol. 
 
Presideix la reunió l’alcalde, Àngel Ros, qui intervé per presentar els aspectes generals de l’Avanç del Pla 
d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) previst per al període 2015-2030.  
En referència al procés que haurà de seguir el projecte de POUM fins a la seva aprovació definitiva, Ros 
explica que s’obrirà una fase –d’octubre a gener- en què la ciutadania podrà fer propostes i al·legacions. 
 
Respecte a l’elaboració dels continguts de l’Avanç de POUM que avui es presenta, l’alcalde agraeix tant 
la tasca realitzada pels serveis tècnics de la Paeria, com la col·laboració per part de la Universitat de 
Lleida, que ha realitzat diversos estudis. 
 
Quant als criteris inspiradors de l’Avanç del nou POUM, l’alcalde fa esment que s’ha treballat des del 
paradigma que Lleida forma part d’una xarxa de ciutats de l’àrea mediterrània, i que lidera un important 
espai metropolità i regional al seu entorn. En base als anteriors paràmetres, diu Ros, es considera que el 
nou POUM ha de permetre respondre a reptes com: apostar per la qualitat de vida i la cohesió social; 
oferir equipaments, serveis i oportunitats per al desenvolupament humà i econòmic; aconseguir que el 
seu disseny urbà de Lleida contribueixi també a la funció de “Ciutat Educadora”; i integrar de manera 
harmònica el món urbà i l’entorn rural que caracteritza la ciutat.  
Per complir els reptes anteriorment enunciats, l’alcalde afirma que serà necessari l’assoliment 
d’objectius com: 
 
-Assegurar el creixement ordenat, programat i sostenible 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 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 de la ciutat.  
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-Acabar la connexió dels barris de la ciutat amb la xarxa urbana i recuperació integral del Centre Històric. 
-Garantir la qualitat de vida de la ciutadania pel que fa referència a l’habitatge, la mobilitat i l’accés als 
serveis i a l’espai públic. 
-Promoure el creixement econòmic en base a models empresarials del s.XXI. 
 
L’alcalde prossegueix el relat d’objectius del nou POUM, apuntant que és fonamental garantir que hagi 
disponible prou territori com perquè el desenvolupament econòmic es pugui fer en tots  els àmbits: 
l’agrari, l’industrial, el del coneixement, i el terciari (comerç i logística).  
Quant al creixement residencial de la ciutat, Ros explica que -ateses les previsions demogràfiques de 
què hom disposa per al període 2015-2030- no caldrà ampliar terrenys perifèrics destinats al creixement 
urbà, ja que amb l’estoc d’habitatge disponible ara, i amb els que es podrien construir a l’espai 
programat del POUM vigent, es poden garantir les necessitats del creixement residencial i d’espai 
comercial per als propers 15 anys.  
Per la raó anterior, Ros diu: el nou POUM cercarà afavorir els projectes urbanístics de rehabilitació i 
optimització dels espais delimitats (1) a l’interior de Lleida, que seran considerats prioritaris, en 
detriment dels projectes que es vulguin desenvolupar en terrenys no-delimitats de les àrees perimetrals 
de la ciutat.  
 
Sobre la manera com s’actuarà perquè pugui reeixir l’estratègia de concentrar els esforços urbanístics 
vers el desenvolupament dels espais interiors de la ciutat, el nou POUM establirà mecanismes perquè el 
permís d’urbanització en els espais no-delimitats de la perifèria de la ciutat, vagi condicionat a 
l’obligació d’invertir en la realització d’alguna de les actuacions urbanístiques estratègiques –d’interès 
social- dissenyades per a la regeneració de la part central de la ciutat i/o dels nuclis antics dels seus 
barris. 
 
Per finalitzar la seva part de la presentació, l’alcalde fa esment a propostes especialment rellevants del 
POUM com: 
 

1. que s’introdueix una nova tipologia de “sòl d’especial activitat agrícola” on fomentar i posar en 
valor les activitats associades al món agrari de proximitat, i es contempla la possibilitat de 
creació d’un Parc Agrari; 

2. que s’atorga al riu Segre la funció d’eix troncal i paisatgístic de la ciutat, i es proposa potenciar 
el curs del riu com a lligam de vertebració amb el sistema general de comunicacions i d’espais 
lliures, esportius, de lleure i mediambientals del territori. 

3. que defineix una “ronda verda” de la ciutat perquè actuï com a interfície entre l’espai urbà i 
l’horta;  

4. que potencia la xarxa de camins i de regs com a estructura bàsica territorial, pel 
desenvolupament de les activitats i com a lligam dels àmbits d’interès; 
 
 

5. que integra els turons de  la Seu Vella, Gardeny i la Caparrella, definint per a cadascun les seves 
respectives funcions: motor del Centre Històric, espai per a l’activitat tecnològica i del 
desenvolupament, i àrea per a equipaments especialitzats en l’àmbit socioeducatius.  

6. que proposa desenvolupar i consolidar els sectors de Les Basses i el Pla de l’Estació. 
 
Acabada l’exposició de l’alcalde, pren la paraula la regidora d’urbanisme, Marta Camps, per concretar 
que la informació que s’aporta en l’actual “fase d’Avanç del POUM” és encara molt genèrica i que en la 
mesura que vagin progressant els treballs d’elaboració d’aquest s’incrementarà el nivell de detall de les 
diverses actuacions previstes de fer. 
Per cloure, Camps afirma que el nou POUM (el 6e Pla Urbanístic modern de la ciutat des de 1865) no és 
“expansionista”, sinó “revisionista”, ja que comporta repensar la ciutat aprofitant els espais que el 
POUM vigent no ha utilitzat. 
 
Acte seguit, a fi d’ampliar la informació tècnica sobre les línies estratègiques del POUM 2015-2030, la 
regidora d’urbanisme cedeix la paraula al Coordinador Tècnic d’Urbanisme, Joan Blanch. 
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Joan Blanch, realitza un relat exhaustiu de les principals intervencions proposades a l’Avanç del Pla, i de 
les variables tècniques associades a cadascuna d’elles, concretant en detall les línies estratègiques 
apuntades per l’alcalde durant la seva intervenció. 
 
Respecte al concepte de ciutat, Blanch afirma que es continua defensant un model de ciutat compacta, 
complexa i cohesionada, en la qual es barregin amb normalitat els usos residencials, comercials i 
terciaris. 
 
Del POUM actual, Blanch afirma que ha estat positiu perquè ha servit per endreçar bé la ciutat i que 
s’han assolit quasi plenament els objectius previstos quant a vials, carrers, espais verds i zones per 
activitat econòmica. Tanmateix, diu: com el creixement demogràfic ha estat molt per sota de les 
previsions per a 2015 (140.000 habitants enlloc de 190.000), s’ha donat el fet que hores d’ara queda 
molt més espai residencial lliure -tant a les zones centrals de la ciutat, com a les àrees més perimetrals- 
del que hom va calcular en el seu dia. Atesa l’anterior circumstància, el nou planejament urbanístic 
apostarà decididament per potenciar les actuacions en els espais lliures de la trama urbana actual, 
enlloc d’afavorir l’expansió cap a la perifèria, amb la qual cosa, en sortiran beneficiats tant el Centre 
Històric, com els barris més antics de la ciutat.  
 
Sobre les necessitats futures d’espai residencial, el Coordinador Tècnic d’Urbanisme apunta que 
solament amb el sòl urbà de què es disposa a l’interior de la ciutat, podrien fer-se fins a 22.000 
habitatges nous, amb la qual cosa es calcula que en hi haurà suficient per atendre les necessitats d’una 
població que es preveu que a 2030 es situï -com a molt- entre 160.000 i 180.000 habitants.  
 
En el camp de la mobilitat general a la ciutat, Joan Blanch explica que el POUM proposa millores tant en 
benefici de la circulació rodada (vehicles privats i transport públic) com de la mobilitat dels vianants. 
Quant a la circulació rodada, diu que s’aposta per completar les rondes de circumval·lació existents a 
l’interior de la trama urbana, i per crear-ne de noves cap a l’extraradi. Blanch, justifica fer aquestes 
rondes perquè disminuirien la densitat del trànsit pel centre i l’eixample del casc urbà, la qual cosa 
permetria una progressiva vianalització dels carrers i, en conseqüència, que la mobilitat per l’interior de 
la ciutat pogués esdevenir més amable per a les persones que volguessin desplaçar-se en bicicleta o a 
peu. 
Relatiu a les millores de l’àmbit de la mobilitat i de l’accessibilitat que es circumscriuen específicament al 
perímetre del Centre Històric de la ciutat, Blanch concreta que el POUM proposa dues grans operacions:  
 

1. a nivell de la circulació rodada es planteja obrir un nou eix  viari que prolongui el carrer 
Canyeret des de la zona dels antics blocs del seminari cap a la costa del Jan, per girar cap al darrera de 
l’església dels Dolors, travessar el carrer Cavallers (a l’alçada del Roser), fins a connectar amb la zona de 
la plaça Sant Antoni Maria Claret i Rambla d’Aragó. Seria per tant un vial longitudinal que travessaria el 
Centre Històric des de l’eixample nord a l’eixample sud-oest de la ciutat; 

2. a nivell de vianants es preveu un nou eix que potenciaria els valors patrimonials del centre i 
que transcorreria des de Governador Montcada, passant per l’antic Mercat de Sta. Teresa, Hort de Sta. 
Clara, i darrera catedral, fins a la zona del Roser, amb la qual cosa esdevindria un nou accés transversal 
per accedir cap al Turó de la Seu Vella. 
 
Sobre la utilitat de les anteriors actuacions en matèria d’accessibilitat, mobilitat i esponjament 
urbanístic del Centre Històric, Blanch afirma que aquestes permetran equiparar la qualitat de vida de les 
persones que visquin i/o treballin en aquell districte de la ciutat (quant a serveis, possibilitats 
econòmiques, socioculturals, etcètera), amb les de la resta de persones que viuen i/o treballen a la resta 
de barris de la capital. 
 
En la mateixa línia conceptual de millorar la mobilitat sostenible per la ciutat i el seu entorn, Blanch 
explica que el POUM també contempla connectar la zona urbana amb la xarxa de camins i el traçat dels 
sistemes de reg històrics del territori, de manera que es faciliti -tant com es pugui- la connectivitat amb 
les àrees d’interès ambiental i paisatgístic de la l’entorn rural. Entre les intervencions que es preveuen 
per complementar aquest propòsit estratègic, hi ha la realització d’una “ronda verda” -d’uns 18 Km. 
exempts de circulació de vehicles motoritzats- que relligarà els barris, els punts d’interès ambiental i 
paisatgístic de l’entorn de Lleida ciutat i de l’horta, i que, a la vegada, farà la funció de camí per accedir 
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de manera sostenible –a peu o en bicicleta- als nous equipaments municipals que en un futur es situïn a 
la vora del seu traçat. 
 
Referent a operacions urbanístiques adreçades a la regeneració de la trama urbana del casc antic de la 
ciutat, Blanch concreta que es plantegen diferents categories d’actuació en funció de la seva intensitat. 
Les operacions més intenses -de reestructuració urbana- es farien al darrera dels carrers Major i 
Cavallers, fins al Turó de la Seu i el Mercat del Pla. La resta d’operacions correspondrien a actuacions de 
renovació interior en 10 indrets (per millorar la qualitat edificatòria; reestructurar algun carrer o alguna 
plaça; obrir espais; millorar la part central d’alguna illa interior, etcètera.) i a la rehabilitació intensa 
d’habitatges dels carrers Major i Sant Antoni. 
 
Relatiu als espais on s’han de desenvolupar sectors d’activitat econòmica i logística de la ciutat,  
Blanch amplia que el nou POUM proposa: 
 

1. La implementació de 700 Ha de sòl a Torreblanca (entre la carretera de Tarragona i la via de 
ferrocarril) on és previst poder desenvolupar activitats productives d’abast nacional i 
internacional. 

2. El creixement de 80 Ha del polígon del Segre (fins al terme d’Alcoletge) a fi d’encabir activitats 
econòmiques d’àmbit local. 
 

En un altre ordre de coses, el Coordinador Tècnic d’Urbanisme subratlla la importància que l’Avanç de 
POUM determini l’existència d’un nou tipus de sòl agrícola -a la corona perimetral de la ciutat i de 
Sucs/Raimat-, amb la qual cosa les activitats que s’hi desenvoluparan hauran de ser prioritàriament de 
caràcter agroramaderes, les de primera transformació de les mateixes , i les de comercialització de 
productes de proximitat (en la línia dels Parcs Agraris) i, a la vegada, aquest territori esdevindrà un espai 
que la ciutat  podrà gaudir per a usos de caràcter ambiental i per a usos de lleure sociocultural. 
 
El Coordinador Tècnic d’Urbanisme finalitza la seva exposició, recordant que tota la informació de 
l’Avanç del POUM 2015-30 pot ser consultada abastament en el Web de la Paeria. 
 
Acabades les intervencions de les persones ponents, es dóna per obert un torn de paraules: 
 
Toni Baró, AVV. Balàfia. Pregunta si estan planificats espais per equipaments lúdicofamiliars o 
d’equipaments cívics al polígon sud 19. 
 
Joan Blanch informa que el nou POUM consolidarà les zones per als equipaments previstos però no 
materialitzats, la qual cosa no exclou la possibilitat de redistribuir-los en el territori en benefici d’una 
millor i més equilibrada oferta. 
 
Julián Garrido, AVV Secà. Reivindica que el nou POUM inclogui un nou vial que envolti el barri per la 
cara nord, des de la banda del carrer Arbeca, fins als terrenys esportius de l’AEM. 
 
El Coordinador Tècnic d’Urbanisme confirma l’existència d’una previsió urbanística per crear un nou 
carrer que anellaria el barri per la part del darrera, des de la prolongació de l’avinguda de Torre Vicens 
fins al camí de Marimunt, a les rodalies de la zona esportiva de l’AEM. 
 
Paco Castillo, AVV Pardinyes (ORVEPARD). Manifesta que al seu col·lectiu els preocupa molt el 
desenvolupament del Pla de l’Estació i demana que se’ls concreti què preveu -al respecte- l’Avanç del 
POUM. 
Quant a l’anella verda, Castillo recorda que hi ha pendent de materialitzar una reivindicació històrica de 
la seva associació: connectar el camí natural del riu des de Pardinyes fins a les Escoles Alba, per –des 
d’allí – obrir una ruta que permeti tornar a Pardinyes fent via per Llívia, el Secà i Balàfia. 
Finalment, el representant d’ORVEPARD s’interessa per saber “com quedarà” la circulació pel carrer 
Baró de Maials i per conèixer si hi haurà alguna línia d’ajudes per a la rehabilitació d’edificis vells als 
nuclis antics dels barris. 
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Respecte el Pla de l’Estació, Blanch contesta que hom preveu mantenir les previsions del planejament 
urbanístic vigent, tot i la dificultat que hi ha per trobar agents inversors en un moment econòmic difícil 
com l’actual. 
Sobre la petició de donar continuïtat al Camí del Riu, Blanch diu que encara no s’ha determinar una 
proposta de traçat definitiva. 
Quant a la circulació del carrer Baró de Maials, Joan Blanch esbossa com a hipòtesi que aquest carrer 
podria esdevenir de sentit únic, sempre i quant funcionés de manera sincronitzada amb el carrer Príncep 
de Viana, per on s’hauria de circular en sentit oposat a l’anterior.   
 
Relacionat amb la pregunta sobre ajudes per a la rehabilitació d’edificis vells, la regidora Camps, informa 
que la Generalitat actualment no ofereix línies de suport econòmic a tal fi, tret que siguin per al Centre 
Històric. 
 
Josep Torres, Llar de Jubilats i Pensionistes de Balàfia. Opina que el Turó de la Seu necessita urgentment 
que es duguin a terme les actuacions urbanístiques de què es parla en l’Avanç del POUM. 
Sobre el comentari anterior, Joan Blanch concreta que el nou POUM revisarà el Pla especial del Turó de 
la Seu, per adequar-lo a les noves demandes de la ciutadania que vol que es millori i posi en valor tot 
aquell conjunt monumental. 
 
Manolo López Terrados, AVV. Balàfia. Reivindica que es tingui en compte que és fonamental rehabilitar 
els habitatges més vells dels barris, atès que alguns d’ells estan molt degradats i el perfil econòmic de les 
persones que hi viuen fa improbable que -sense ajuda social- puguin fer-se càrrec del cost de les obres 
imprescindibles per evitar situacions de ruïna i la generació d’edificis gueto. 
 
Jordi Borràs, Club Escacs Balàfia. Incidint en el significat de ciutat educadora demana que es clarifiquin 
les normes reguladores de la mobilitat en bicicleta. 
 
             
Finalitzat el torn d’intervencions, es dóna per acabada la reunió. 
            

                      
Lleida, 23 de setembre de 2014 
 
 
 
 
 
 
Cesc Mòdol    
Coordinació tècnica dels Consells Territorials 
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CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 05 (Balàfia)   

Sessió ordinària celebrada el dijous, 29 de gener de 2015, a les 20h. al Centre Cívic de Balàfia. 

 
 
Assisteixen a la reunió:            
 
Entitats: 
A.VV de Balàfia; Vocalia de la Dona A.VV; Biblioteca; Escola Bressol Municipal; CAP Balàfia; 
Serveis Personals; Assoc. Comerciants de Balàfia; Assoc. Dona Balàfia; Assoc. Diabètics de 
Catalunya; Aremi; Escola Països Catalans; Ilercorda; Club Ciclista Terraferma; Penya Los 
Julandrones; Assoc. Kina Kreu; Escacs Balàfia; Grup Sardanista Balàfia; Plataforma Contra el 
Bloqueig a Cuba. 
 
Persones: 
Toni Baró; Mireia Moliné; Luis Marco Estarreado; Meritxell Montagut; Ángeles Amador; Inda 
Martínez; Carmina Estudillos; Manolo López; Mònica Preixens; Rosa Villanova; Victor M. 
Pallarès; Lourdes Alins; Jos Farreny; Teresa Prats; Jordi Borràs; Nicolas López; Isabel Sáez; 
Benedicte Castilla; Josep Ma Fernández; Manel Canales; Isabel Hornos. 
 
Per l’administració municipal: 
El regidor de zona i president del CTZ05, Joan Gómez; la regidora de Participació Ciutadana, i 
vicepresidenta del CT, Dolors Arderiu; la tècnica municipal de Coordinació de Barris Carme 
Sabaté; i el tècnic municipal de Coordinació de Barris i secretari del Consell Territorial, Francesc 
Mòdol. 
 
Excusa la seva assistència: Ludoteca Balàfia i el mossèn Nemesi Solà. 
 
El regidor de zona, Joan Gómez, inicia la sessió plenària del Consell Territorial de la zona 05 
donant la benvinguda als assistents. Acte seguit, en compliment del 2n punt de l’ordre del dia, 
demana, si s’escau, l’aprovació de l’acta de la sessió anterior. No hi ha cap objecció: s’aprova. 
 
En desenvolupament del 3r punt de l’ordre del dia, Joan Gómez informa sobre la funció que 
estan desenvolupant els Serveis Socials de la Paeria i precisa que a Balàfia -durant 2014- s’ha 
ajudat a 936 famílies, o el que és equivalent en termes d’individus: 2.525 persones ateses. Com 
a informació complementària, concreta que es va donar servei de manera específica a 475 
persones grans; 239 amb dependència; que 2388 famílies s’estan beneficiant del servei de 
Teleassistència, i que altres 34 reben ajuda domiciliària. 
 
Acabada l’exposició del 3r punt de l’ordre del dia, el regidor Gómez realitza un repàs a 
diferents aspectes de la gestió municipal de la zona 05. Entre altres temes, fa referència a: 
 
1. la modernització de la xarxa d’enllumenat (raons i objectius); 
2. actuacions incloses en la campanya de millores urbanes “fem dissabte al barri”; 
3. inauguració de la reforma de la plaça de Balàfia; 
4. creació d’una nova placeta a la cruïlla de la Rambla Corregidor Escofet amb el carrer Vic; 
5. actuació a la prolongació del carrer José Olóndriz; 
6. reforma urbanística de l’Av. Torrevicens (connexió amb el Secà); 
7. elaboració de l’Avantprojecte del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 
 
 
Acabada l’exposició del regidor de zona, es dóna per obert el torn de paraules: 
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Isabel Hornos, Assoc. Kina Kreu. Demana que es replantin els arbres caiguts -arran de la 
tempesta de fa uns mesos- a les rodalies del Col·legi Mirasan i en el tram entre els números 77 
i 79 de Corregidor Escofet. D’altra banda, pregunta si hi ha previsió de posar arbres al xamfrà 
de Corregidor Escofet amb Països Catalans, vora la Residència Sanitas. 
 
El regidor Gómez exposa que amb tota probabilitat es procedirà a replantar els arbres quan les 
condicions climàtiques siguin les òptimes, abans no comenci la primavera. 
Quant a plantar arbres al solar de vora la Residència Sanitas, el regidor diu que primer s’haurà 
de comprovar que sigui un espai públic, ja que en cas contrari no seria factible fer-ho. 
 
Lourdes Alins, Escola Països Catalans. Agraeix -en nom de tota la comunitat educativa- les 
actuacions municipals consistents en la millora de la seguretat de l’entorn de la seva escola, 
gràcies a les quals, diu, els nens poden anar a l’escola amb molta més autonomia personal que 
abans.  
En un altre ordre de coses, Alins es mostra favorable que l’ajuntament actuï sobre les finques 
ubicades entre l’aparcament de la seva escola i les piscines del Secà, atès que tal com estan ara 
són un focus de brutícia i de males herbes, que resulta especialment molest durant els mesos 
d’estiu, i també demana que es faci alguna actuació per controlar que els propietaris de gossos 
no deixin abandonades les defecacions de les seves mascotes en terrenys col·lindants amb 
l’escola. 
 
El regidor de zona planteja la conveniència de seguir fent sensibilització comunitària contra 
l’incivisme i exposa que poder sancionar és difícil si no es pot sorprendre la persona infractora 
en el mateix moment en què realitza una acció punible. 
 
Isabel Sáez, A.VV Balàfia. Suggereix que per sorprendre els propietaris d’animals que no 
recullen les tifes de les seves mascotes, caldria fer les rondes de vigilància preferentment 
durant la franja vespre/nit. 
 
Jos Farreny, Dona Balàfia. Manifesta la seva satisfacció per com ha quedat la reforma de la 
plaça Balàfia i per l’alta utilització que d’ella en fa el veïnat. Tanmateix, diu que s’hauria de 
trobar una solució per evitar que des de la mitja lluna de Sauló saltin pedretes que s’acaben 
escampant arreu de la plaça, i que posen en risc la seguretat de les persones que passegen, 
sobretot de les que baixen per les escales i que poden lliscar. 
 
Ángeles Amador, Dona Balàfia. Explica que a la plaça Maria Rosell hi ha un problema amb les 
rajoles, ja que bona part estan trencades i/o aixecades, raó per la qual el risc que algú prengui 
mal és força alt, especialment on hi ha una rampa. Quant als bancs de l’esmentada plaça, 
Amador opina que són molt incòmodes. 
 
Sobre la qüestió plantejada, el regidor de zona diu que demanarà que es faci manteniment de 
la plaça per tal de collar les rajoles soltes i de substituir les que estiguin trencades. 
 
Benedicte Castilla, Penya Los Julandrones. Pregunta per la situació del solar que hi ha entre la 
plaça Balàfia i el carrer Ciutadella. Castilla opina que aquell solar desmereix l’entorn de la 
plaça. 
 
El regidor Gómez explica que el solar a què s’ha fet referència és propietat d’un particular i que 
una hipotètica cessió de l’espai per a ús públic caldria negociar-la. 
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Mònica Preixens, Residència Aremi. Anima a tothom a col·laborar en la 33a edició de la cursa 
de Balàfia, a fi que l’edició d’enguany –que organitzen conjuntament amb l’AVV- “torni a ser 
un èxit de participació”. 
 
Toni Baró, A.VV Balàfia.  En referència a temes de què s’ha parlat, fa els següents comentaris: 
1. corrobora la necessitat que es trobi una solució perquè no s’escampin per tota la plaça 
Balàfia les pedretes que es desprenen de la zona de sauló; 2. relatiu al solar buit que hi ha vora 
la plaça de Balàfia, el representant veïnal explica que hi ha contactes amb la propietat per tal 
de cercar un principi d’acord que permeti la utilització pública d’aquell espai; 3. sobre la 
millora de la seguretat i accessibilitat de l’entorn de les escoles, afirma que es tracta d’una 
mena d’actuacions que tenen una gran importància social. Baró posa com exemple la 
intervenció que la Paeria ha fet en les voreres perimetrals de l’Escola Balàfia; 4. respecte al 
contingut de l’Avantprojecte del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, Baró emfatitza la 
importància que aquest contempli inversions orientades a evitar la degradació del nucli antic 
dels barris; 5. en matèria d’enllumenat, manifesta la seva conformitat per com s’està 
modernitzant la xarxa, i crida als membres del Consell Territorial perquè col·laborin en la 
localització dels punts del barri on calgui introduir millores. 
 
Quant a noves peticions i/o suggeriments, el representant veïnal fa esment a les següents 
qüestions: 1. que s’actuï a la plaça Maria Rosell per anivellar i consolidar el terreny, atès que 
darrerament el ferm –per les característiques del subsòl- s’ha enfonsat en diferents punts; 2. 
recorda una petició feta en un Consell anterior en què manifestava: la conveniència d’habilitar 
una nova zona d’aparcament dissuasori entre el pàrquing de l’escola de Països Catalans (...) i la 
banda del Secà on hi ha les piscines i el pavelló Juanjo Garra. Baró argumenta que aquesta 
actuació serviria per descongestionar la mobilitat de la zona en dies de molt trànsit, que 
donaria servei al comerç d’aquell entorn, i que, a més, permetria dignificar ambientalment un 
espai que ara està molt degradat. Respecte a l’oportunitat d’arribar a un acord de cessió amb 
la propietat dels terrenys, Baró argumenta que juga a favor d’aquesta possibilitat el fet que 
aquell indret no pot ser construït al tenir la catalogació de zona verda; 3. que s’implementi una 
zona de jocs familiars a la part final de la plaça Roca Lletjós i una altra al costat de la plaça 
Francesc Viadiu (final de “les casetes Blanques”); 4. que es creï una zona d’aparcament 
dissuasori a la vora de la plaça de Francesc Viadiu; 5. que s’estudiï la manera com fer possible 
que –a l’estiu- hi hagi ombra a la zona de jocs de la plaça Ma Aurèlia Capmany, ja que la mala 
qualitat de la terra amb què es va reomplir aquell lloc fa inviable la supervivència dels arbres 
que es planten. Baró suggereix pal·liar la manca d’ombra situant un sistema de “vela de 
protecció solar” a sobre de la zona de joc dels infants; 6. que és negociï -amb la propietat dels 
blocs de Regiones Devastadas- la inclusió dels seus patis interiors en el programa municipal de 
manteniment de parcs i jardins; 7. que l’ajuntament insti perquè es completi el mapa escolar 
de Balàfia incorporant un Institut d’ensenyament secundari, ja que la demografia de la zona ho 
fa una necessitat de primer ordre; 8. que es preguin mesures urbanístiques per potenciar 
l’atractiu comercial de les principals artèries econòmiques del barri; 9. que es bategi la placeta 
que s’ha urbanitzat recentment, entre els carrers Corregidor Escofet i Vic, amb el nom d’Elena 
Pàmies; 10. que es netegi la llera de la sèquia que passa per la zona de Roca Lletjós/Verge dels 
Desemparats, ja que l’excés de vegetació fa que les aigües es podreixin i facin pudor. 
Finalment, referint-se en termes positius a la campanya “fem dissabte al barri”, Baró demana 
que, un cop acabada la primera fase de la mateixa, es programi –si pot ser abans del mes de 
maig, diu- la segona fase  que completi el manteniment de tot el barri.  
 
Referent al global de la intervenció del president de l’A.VV de Balàfia, el regidor Joan Gómez 
diu que es donarà curs a les diverses peticions realitzades, tanmateix, respecte a la proposta 
que l’ajuntament es faci càrrec del manteniment dels patis dels blocs de Regiones Devastadas, 
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puntualitza que la millor garantia per a un acord d’aquestes característiques, passaria perquè 
la propietat s’avingués a cedir aquell espai a la ciutat, perquè esdevingués una plaça pública. 
 
Carmina Estudillos, Assoc. Diabètics. Pregunta si s’ha resolt la causa per la qual -durant la 
darrera tempesta- es va produir una via d’aigua que va afectar els passadís de la planta baixa i 
alguns dels espais cedits a les entitats. 
 
Josep Baró, confirma que ja es va actuar en el seu dia per reparar les escletxes del sostre per 
on es filtrava l’aigua.  
 
Mireia Moliné, Escola Bressol. Informa que la zona de sauló de davant de l’escola s’ha 
enfonsat, que en aquell lloc s’hi estanca l’aigua de seguida que plou, i que les reixetes que 
separen el sauló i les rajoles estan desajustades, per la qual causa s’han fet forats que suposen 
un perill per a les persones que van i venen de l’escola per aquell indret. Demana que s’actuï 
urgentment. 
 
Meritxell Montagut, Assoc. Comerciants. Realitza les següents peticions: 1. que es revisi la 
intensitat de l’enllumenat de l’Av. Alcalde Porqueres, perquè opina que és massa fluixa 
considerant la importància que té aquest eix de comunicació i de comerç; 2. que s’ampliï la 
vorera del costat de Corts Catalanes on és més estreta, atès que no garanteix la correcta 
mobilitat de les persones que hi passegen o que hi van de compres; 3. que s’actuï amb més 
contundència contra la presència de rates (algunes molt grans) a la zona d’Alcalde Porqueres 
més pròxima a Valls d’Andorra, perquè les actuacions que s’han fet fins ara no han set 
suficients per eradicar la seva proliferació; 4. que es revisin les tapes de claveguera del carrer 
Garrotxa, a fi de reposar-ne les que faltin. 
 
Acabat el torn de preguntes, el president del Consell Territorial de Balàfia, Joan Gómez, agraeix 
les aportacions de les persones assistents i dóna per acabada la sessió plenària. 
 

Lleida, 29 de gener de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
Cesc Mòdol    
Coordinació tècnica dels Consells Territorials 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


