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CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 10  (Cappont)           

Plenari celebrat el dilluns, 27 de febrer de 2012 a les 20.00h. al Centre Cívic de Cappont 
 

Assisteixen a la reunió:  
 
ENTITATS: 
Unitat Pastoral de Cappont; A.VV Cappont; C.Cultural Cappont; Àrea de la Dona; 
Agrupament Escolta “lo Manaix”; Serveis Socials; Jubilats Cappont; Casa Andalucia; Club 
Atlètic Segre; Centre de Formació d’Adults Segrià; Bressol Cappont; Fibrolleida; Escola F. 
Tonucci; Assoc. Parkinson; Assoc. Lúdica Cappont; Escola Camps Elisi; Club Esportiu Seu 
Vella; Assoc. Comerciants Cappont; AVV. Marge Esquerre Riu Segre; AMPA Frederic Godàs; 
Escola Frederic Godàs; Parròquia Sagrada Família; Assoc. Ifesowapo Yoruba. 
 
PERSONES: 
José A. Melgar; M. Lluïsa Pallejà; Mati Díaz; Júlia Acidre; Higini Camarasa; Àngels Rosell; 
Àngels Pons; Ramon Salla; Maite Montañés; Alexandra San Martín; Luis Trujillo; Ester 
Salillas; Jordi Moncusí; Josep Bosch; Pilar Pelegrí; Esther Masot; Lourdes Zanuy; Josefina 
Bernal; Juan Moraño; Jordi Solana; Juan A. Gómez; Andratx Badia; Anna Vila; Maria 
González; Lázaro Charles; Francesc Castells; Josep Torres; Miquel Monné; M. Carmen 
Martínez; Mireia Fornells; David Fillat; Noemi Muñoz; Paquita Farré; Margarida Almirall; 
Manuel Aldabó; Robert Martí; Jordi Porta; Ramon Farrús; Josep A. Subirà; Bayo Ayetan; 
Amesihon Okumbo; Sunny Samuel; Isiaka Raimi; Baratunde Bioudun. 
 
PER L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL:  
La regidora de Zona i presidenta del CTZ10, Dolors Arderiu; el regidor de Coordinació de 
Barris, Joan Gómez; la regidora d’urbanisme i 1a tinent d’alcalde, Marta Camps; les 
tècniques de la Paeria Elena Cervera, Vanesa Ortega i Carme Sabaté; i el secretari del 
Consell Territorial, Francesc Mòdol. 
 
La regidora de zona, Dolors Arderiu, 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 durant els darrers temps s’han 
realitzat a la zona 10, entre elles: el Mercat Municipal; la Plaça de Blas Infante; la plaça de 
Sant Joan de Mata; la passarel·la Maristes; l’ampliació del pont vell; la millora del marge 
dret de la canalització del riu; reformes als Camps Elisis; el pont de Príncep de Viana; el vial 
Victoriano Muñoz; la rotonda de l’Av. de les Garrigues; els nous aparcaments dissuasoris 
gratuïts de la zona universitària i de vora el pont de Príncep de Viana; la nova il·luminació 
de baix consum per a ponts i passarel·les; els entorns escolars segurs dels col·legis Frederic 
Godàs, Francesco Tonucci i Camps Elisis; la millora d’accessibilitat a la via pública (rebaixos 
de voreres per facilitar la mobilitat de les persones; plataformes de parada de Bus...) i 
creació d’un nou passeig urbà per damunt de la sèquia de Torres. 
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TORN DE PARAULES: 
  
Josep A. Subirà, C.A. Segre. Felicita la gestió municipal en allò que fa referència a l’abast 
general de l’actuació urbanística al barri de Cappont, però fa constar la seva queixa perquè 
alguna d’aquestes realitzacions, concretament la que afecta a les instal·lacions del C.A. 
Segre, està inacabada des de l’any 2000. Sobirà demana que es compleixi el compromís 
d’asfaltar la part de les instal·lacions que es van acordar en el seu moment, i que es 
reparin els parterres que s’han deteriorat. Parla també que l’àrea entre el C.A. Segre i 
l’Escola Frederic Godàs es troba en molt degradada i plena de males herbes i de brutícia, 
per la qual cosa resulta difícil trobar les pilotes que s’embarquen en aquell lloc i un risc de 
fer-se mal per a les persones que hi han d’accedir per recuperar-les. Subirà explica que 
periòdicament el club fumiga la zona amb herbicida, però entén que aquesta no és la 
solució correcta, raó per la qual reclama a l’ajuntament que es dignifiqui tot l’entorn de les 
instal·lacions del club. El representant del club, afirma que aquesta situació ja fa massa 
temps que dura i que una entitat esportiva que fa una tasca socioesportiva amb 480 nens i 
nenes es mereix una millor atenció per part de la municipalitat. Subirà finalitza la seva 
intervenció demanant una reunió amb l’alcalde i amb la 1a tinent d’alcalde, per aclarir 
conceptes. 
 
La regidora Camps demana als representants del club atlètic Segre que no entenguin la 
situació actual com un greuge, ja que l’ajuntament està en una situació de molta restricció 
pressupostària que afecta al conjunt de la ciutadania. La regidora d’urbanisme explica que 
en la situació actual, la prioritat de les intervencions municipals és situa en el manteniment 
de carrers, enllumenat, portades d’aigua, clavegueram, etc. I que malauradament no es 
donen les condicions per poder arribar a tot arreu. Quant a l’asfaltatge, la  regidora li 
assegura que en aquest moment no s’està asfaltant enlloc de la ciutat, però quan hi hagi 
una llista prou important de treballs que justifiqui llogar una màquina, s’atendrà la petició 
que es fa des del club, juntament amb moltes altres. 
 
Mati Díaz, Àrea de la dona de Cappont. Trasllada al Consell una demanda de la comunitat 
de veïns del número 9 del carrer Riu Francolí: caldria eixamplar les voreres existents, atès 
que les dimensions actuals de les mateixes permeten que els frontals dels vehicles grans 
ocupin la major part de la vorera, la qual cosa obstaculitza tant el pas dels vianants, com 
l’accés dels veïns al portal de la seva escala. 
 
La regidora Camps diu que el nou pla de millora de la mobilitat per la ciutat, preveurà 
l’ampliació de voreres a un mínim de 1.5m, amb la qual cosa el problema quedarà resolt. 
 
Josep Torres, A.VV Marge Esquerre del Riu Segre. Mostra la seva satisfacció davant del fet 
que ja s’està donant solució a una demanda que tenien pendent de temps: la replantació 
d’arbres morts.  
Quant a l’ús del topònim Cappont, demana que la Paeria vetlli perquè la seva forma 
normalitzada sigui la utilitzada tant en les seves publicacions, com en els rètols que 
identifiquen els edificis on hi ha serveis municipals. Torres, esmenta que sovint el nom 
s’escriu malament en la revista municipal, i que fins i tot el marcatge de la façana del 
mercat municipal no està bé. 
Sobre la tasca dels agents cívics, la valora positivament i pensa que s’hauria de fer 
extensiva a la nit, quan hi ha festes universitàries en carrers com Dra. Castells; Av. de 
l’Estudi General... O concerts als Camps Elisis. 
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Torres, opina també que la Plaça St. Joan de Mata, ha quedat bonica, però que seria millor 
posar arbust als parterres ja que les floretes desapareixen ràpidament. 
 
Sobre el nom del barri, Marta Camps diu que el problema es solucionarà incorporant la 
forma correcta al “llibre d’estil” de l’ajuntament, i és compromet a gestionar que així es 
faci. En referència als agents cívics, Camps explica que la seva funció consisteix en fer 
complir les normes de civisme i convivència de la ciutat, però que hi ha unes limitacions 
horàries. En referència a les necessitats expressades anteriorment, Camps diu que es 
demanarà als agents cívics que també vigilin les jardineres de la zona de Sant Joan de 
Mata. Sobre replantar o no floretes als parterres, la regidora afirma que cal perseverar 
perquè els incívics no es surtin amb la seva; es tracta de fer prevaler “els nostres drets” i 
no haver d’arribar a solucions dràstiques que ens portin a haver de construir ciutats amb 
poca vegetació. La regidora posa com exemple de perseverança l’actuació municipal amb 
les magnòlies del carrer Pi i Margall: durant un temps alguns incívics les feien malbé de 
manera sistemàtica, a base de replantar-les, finalment s’ha aconseguit que aquestes 
plantes siguin respectades. 
 
Margarida Almirall, AMPA F. Godàs. S’interessa per conèixer la previsió d’usos del 
descampat que hi ha entre l’Escola F. Godàs i el club A. Segre; pregunta si finalment s’hi 
farà l’Institut promès, o si per contra no s’hi construirà. 
Marta Camps confirma que aquell solar s’ha cedit a la Generalitat amb la finalitat de fer-hi 
un Institut, però que de moment no hi ha notícies de quan el pensen fer. Si la decisió 
s’allarga, podria negociar-se la possibilitat de netejar aquell espai per construir-hi –amb 
caràcter provisional- un aparcament dissuasori. 
 
Mireia Fornells, Assoc. Lúdica Cappont. Considera que res no justifica que Cappont encara 
no tingui un Institut propi. Segons Fornells, el nombre actual d’habitants del barri i les 
previsions de creixement demogràfic de la zona, fan que aquesta petició sigui hores d’ara 
una urgència. 
 
Isiaka Raimi, Assoc. Ifesowapo Yoruba. Agraeix l’oportunitat de poder participar a aquesta 
reunió participativa, cosa que segons diu “els permet estar més al corrent dels aspectes 
comunitaris de la ciutat”. Raimi, valora positivament la funció del Consell com espai en què 
tothom pot fer aportacions per a la millora de la ciutat. El representant de Ifesowapo 
Yoruba, demana de fer una reunió amb l’alcalde Ros, a qui voldria conèixer personalment. 
Marta Camps, pren nota de la petició. 
 
Andratx Badia, Agrupament Escolta “lo Manaix”. Explica que arran de la construcció de 
l’escola F. Tonucci, s’ha pogut observar una millora de la seguretat viària d’aquell entorn. 
Badia, demana que s’arregli un fanal -que no fa llum- que es troba situat a la vorera que hi 
ha vora de la façana de l’escola (just davant de la parròquia), atès que la manca 
d’il·luminació que hi ha en aquell lloc, propicia pràctiques incíviques que comporten que 
aquell tram del carrer sigui insalubre i brut, la qual cosa és especialment greu donat que 
per aquell lloc, a més de la gent en general, hi passen els nens que van a l’esplai. 
Badia, demana també que s’estudiï una solució que permeti a les associacions del barri 
disposar d’uns suports exclusius (“cartelleres”) on poder fixar la publicitat de les seves 
activitats, sense haver d’anar embrutant les parets. 
La regidora Camps comenta que s’analitzaran quines són les opcions per poder atendre la 
petició que es planteja. 
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Àngels Rosell, Escola Bressol Cappont. Avisa que, als Camps Elisis, no funcionen els “jocs 
musicals” que hi ha entre el “parc Anna Mari” i el pavelló de vidre; atès l’interès que 
aquests tenen, demana si és poden reparar. D’altra banda, Rosell, sol·licita si es pot 
instal·lar una font d’aigua potable al pati de l’escola bressol. 
La regidora Camps pren nota tant de fer el manteniment dels jocs, com d’implementar una 
font en un punt del pati on hi hagi una presa d’aigua. 
 
Josep A. Subirà, C.A. Segre. Demana que tornin a funcionar les fonts que hi ha a l’entorn 
de les instal·lacions del club, ja que Aigües Lleida les va treure de servei arran de la 
sequera i encara no les ha tornat a activar. 
  
Per cloure aquest punt de l’ordre del dia, la regidora d’urbanisme explica que arran de les 
denúncies de veïns, s’ha intensificat la presència d’agents cívics en diferents zones del 
barri on s’han detectat comportaments incívics per part de propietaris d’animals.  
Camps, informa també que s’està a l’espera que el bisbat cedeixi un bocí de terreny vora el 
col·legi F. Tonucci, on és previst de fer un aparcament de bicicletes, i de les particularitats 
de l’entrada en vigor de les noves modalitats de tarja Bus. 
 
Acabat el torn de paraules, la regidora i presidenta del Consell Territorial de la zona 10, 
Dolors Arderiu, fa una intervenció en la qual agraeix a entitats i associacions del barri el 
treball que fan –cadascú des de la seva vessant- a favor de la comunitat. Arderiu, adreça 
també unes paraules de reconeixement a la tasca que es realitza des de Serveis Socials, 
especialment en moments de crisi com els actuals. La regidora fa esment especial a la 
ingent labor de suport a les persones que es concreta en entrevistes per conèixer les 
necessitats; atenció familiar; demanda d’aliment; lloguer habitatge; tràmits de 
dependència; hipoteques; teleassistència, ajut a domicili, tallers i projectes de promoció 
social i personal, etc. 
 
Sense cap altre tema a tractar, la regidora de zona clou la reunió agraint als assistents la 
seva presència i participació, i emplaçant-los a continuar fent-ho en els propers plenaris 
del Consell Territorial. 
 
Lleida, 27 de febrer de 2012                    
 
 
 
 
 
 
Cesc Mòdol    
Coordinació tècnica dels Consells Territorials 
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CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 10  (Cappont)           

Plenari celebrat el dilluns, 25 de febrer de 2013 a les 20.00h. al Centre Cívic de Cappont 
 

Assisteixen a la reunió:  
 
ENTITATS: 
Unitat Pastoral de Cappont; A.VV Cappont; C.Cultural Cappont; Àrea de la Dona; 
Agrupament Escolta “lo Manaix”; Serveis Personals; Casa Andalucía; Club Atlètic Segre; 
Escola d’Adults Segrià; Bressol Cappont; Fibrolleida; Escola F. Tonucci; Assoc. Parkinson; 
Assoc. Lúdica Cappont; Escola Camps Elisis; Club Esportiu Seu Vella; Assoc. Comerciants 
Cappont; AVV. Marge Esquerre Riu Segre; AMPA Frederic Godàs; Escola Frederic Godàs; 
Parròquia Sagrada Família; Coordinadora de Gegants i Grallers; Centre Ocupacional “Ciutat 
Campus” (ASPROS); AFANOC; AMPA Escola F. Tonucci; Assoc. Passarel·la, Cultura i Moda 
Cappont . 
 
PERSONES: 
José A. Melgar; M. Lluïsa Pallejà; Mati Díaz; Júlia Acidre; Higini Camarasa; Àngels Rosell; 
Ramon Salla; Maite Montañés; Alexandra San Martín; Luis Trujillo; Ester Salillas; Jordi 
Moncusí; Esther Masot; Josefina Bernal; Juan Moraño; Juan A. Gómez; Andratx Badia; 
Maria González; Josep Torres; Mireia Fornells; David Fillat; Paquita Farré; Jordi Porta; 
Ramon Farrús; Josep A. Subirà; Àngels Jordan; Laura Vilanova; Roser Degracia; Jaume 
Mayoral; Irene Sales; Maria Pilar Vilella; Dolors Capdevila; Josep M. Baiget; Elia Jodar; 
Imma Carné; Carme Andujar; Rosa M. Costa; Meritxell Feliu; Maria D. Farré; Joel Capdevila; 
Francesc Mestrich; Veni Ros; Carme Lozano; Carlos Soldevila. 
 
PER L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL:  
La regidora de Zona i presidenta del CTZ10, Dolors Arderiu; la regidora d’urbanisme i 1a 
tinent d’alcalde, Marta Camps; el regidor de Coordinació de Barris, Joan Gómez; les 
tècniques de la Paeria Elena Cervera i Carme Sabaté; els tècnics d’Urbanisme Jordi Moya i 
Sergi Gimeno, i el secretari del Consell Territorial, Francesc Mòdol. 
 
La regidora de zona, Dolors Arderiu, agraeix als presents la seva assistència i convida a 
tothom a expressar les seves opinions durant la reunió. Acabada la presentació, seguint el 

procediment reglamentari, demana, 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, la regidora de zona, cedeix l’ús de la paraula al regidor de Coordinació de 
Barris, perquè expliqui el següent punt de l’ordre del dia: Joan Gómez, procedeix a 
presentar la comissió de salvaguarda de la Carta de la Ciutadania, de la que diu:  
“és el mecanisme de garantia per tal de fer efectius els drets dels ciutadans i les 
ciutadanes; és 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”. Gómez, comenta que la funció d’aquest organisme 
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 de la ciutadania.  
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El regidor de Coordinació de barris, clou la seva intervenció explicant que la comissió, 
actualment, està integrada per cinc persones de reconegut prestigi: Manuel Lladonosa i 
Vall-llebrera; Salvadó Escudé i Baró; Teresa Minguella i Bertran; Paquita Deltell i Gros; i 
Rafael Pujol i Solanes. 
 
Acte seguit, la regidora d’urbanisme, Marta Camps, i la regidora de zona, Dolors Arderiu, 
inicien una exposició en què descriuen detalladament el conjunt d’intervencions 
municipals corresponents al període des de l’anterior Consell Territorial, i presenten les 
característiques de la nova xarxa de Bus de la ciutat. 
 
Entre els temes tractats, fan esment a: 
Millores a la via pública; millores urbanes; actuacions relacionades amb la implementació 
del projecte Entorns Escolars Segurs; accions de suport a les persones realitzades pels 
Serveis Socials; i modificacions en el servei d’autobusos urbans. 
 
En referència a la reorganització de les línies de Bus, la regidora Marta Camps exposa que 
els motius dels canvis obeeixen a una intencionalitat d’augmentar la freqüència de pas, 
reduint d’aquesta manera el temps d’espera de les persones usuàries. A tal fi, la regidora 
Camps explica que s’opta per una solució que combina traçats lineals que connecten 
diferents punts de la ciutat, amb un reforçament de la circumval·lació pel centre. 
 
Acabada la intervenció de la regidora Camps, s’obre un torn extraordinari de paraules, en 
què es formulen i responen preguntes relacionades amb la previsió de canvis del servei 
d’autobusos. 
S’acaba el torn monogràfic dedicat als autobusos, amb un compromís per part de la 
regidora Camps, en el sentit de deixar una porta oberta a introduir canvis de millora a 
partir d’alguna de les propostes realitzades durant el debat, o de noves necessitats que 
vagin observant-se durant el període d’implementació del nou servei. 
 
A continuació, s’obre el torn ordinari de paraules previst a l’ordre del dia de la reunió: 
 
TORN DE PARAULES: 
  
Júlia Acidre, Unitat Pastoral de Cappont. Presenta una relació de peticions entre les quals 
hi ha inclosos els següents temes: 1. Possibilitat de canviar de costat de carrer la línia 
d’aparcaments que hi ha davant de l’església de  la Sagrada Família; 2. Convertir en zona 
de vianants el tram que va des del carrer Manuel Gaya i Tomàs fins al carrer Agustins; 3. 
Implementar una nova rampa davant de l’església de  la Sagrada Família, per facilitar la 
maniobra dels vehicles funeraris i de casament; 4. Denuncia la perillositat de la cruïlla dels 
carrers Montaner i Agustins; 5. Denuncia que no es respecta la plaça d’aparcament que hi 
ha reservada per als serveis funeraris de la parròquia de Sta. Teresa Jornet; 6. Demana que 
es retiri la tanca metàl·lica que limita el perímetre del pati del costat de l’església de Sta. 
Teresa Jornet, atès que dificulta l’accés al despatx de la parròquia. 
 
Jaume Mayoral, AMPA Escola Tonucci. Manifesta que la disposició actual de la zona 
d’aparcament i carril bici vora l’escola, és beneficiosa per a la seguretat dels escolars, 
demana que no es modifiqui. D’altra banda s’interessa per la implementació de les 
actuacions previstes en el projecte dels entorns escolars segurs. 
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Josep M. Baiget, AMPA F. Godàs. Coincidint amb l’estudi dels camins escolars segurs, diu 
que la seva escola va fer propostes de mobilitat, algunes de les quals ja s’han implementat, 
però com a pendents: 1. Recuperar el pas de vianants que havia per creuar l’Av. de les 
Garrigues (entre una botiga de bicicletes i la sucursal d’una entitat bancària), ja que és una 
“zona de pas natural” que la gent continua utilitzant malgrat el perill que això significa;  2. 
Donar continuïtat a la calçada central de vianants de l’Av. Dra. Castells, atès que ara, a 
l’arribar a la zona de la font, la gent forçosament ha desplaçar-se cap a les voreres laterals. 
Opina que una solució plausible consistiria en la implementació d’una zona de pas elevat 
per a vianants; 3. Donar continuïtat al carril bici entre la zona del Camí de Picos i la zona 
d’Av. de València / Riu Ebre.  
Finalment, Baiget prega que la Guàrdia Urbana actuï per evitar que persones incíviques 
continuïn sense recollir les defecacions que fan els seus gossos, al parc infantil que hi ha a 
l’Av. Dr. Castells, davant del col·legi Frederic Godàs. 
 
Josep A. Subirà, C.A. Segre. Sobirà demana que es tingui en compte una petició del club, 
feta de fa temps, en què es demana l’arranjament de diversos espais de la parcel·la que 
ocupen les seves instal·lacions. 
 
Francesc Mestrich, AVV de Cappont. En matèria d’il·luminació, demana que -al parc de la 
canalització del riu- s’incrementi la intensitat lumínica de la zona per on passen les 
persones, especialment a sota de ponts i de passarel·les; d’altra banda, proposa que 
durant les festes nadalenques, s’escurci l’horari d’encesa dels panells lluminosos situats en 
espais públics.  
Mestrich, s’interessa també pel destí final de les passarel·les provisionals que durant molt 
temps han estat en desús, dipositades a una banda del marge esquerre, i expressa el seu 
malestar pels problemes derivats de l’incivisme dels propietaris de gossos, que deixen 
abandonades les defecacions de les seves mascotes pels carrers, raó per la qual demana 
un major control policial. 
 
Àngels Rosell, Escola Bressol Cappont. Dóna les gràcies per haver-se atès -amb rapidesa- 
una petició feta al Consell anterior en què demanaven una font d’aigua potable, al pati; 
tanmateix, per acabar de millorar aquell espai, ara sol·liciten que se’ls arrangi el ferm del 
pati, reomplint-lo de terra.  
Respecte al passatge que dóna accés a l’entrada de l’escola, Rosell adverteix que sol estar 
molt brut, en part, perquè la canalera lateral del “pavelló de l’antorxa” està embossada de 
terra i sempre que plou vessa fang sobre el terra per on s’ha de passar per anar a l’escola. 
 
Ramon Salla, Ass. Passarel·la. Manifesta la seva oposició a la implementació de zones 
blaves a Cappont, i es queixa que hom circula massa de pressa entre Av. de les Garrigues i 
l’Av. de l’Estudi General, raó per la qual, demana que s’introdueixi regulació semafòrica a 
les principals cruïlles de l’Av. de la Dra. Castells i de l’Av. de València. 
 
Jordi Porta, Escola Camps Elisis. Demana que s’instal·lin al seu centre “aparcabicis” 
infantils. D’altra banda, es queixa que sempre que hi ha festes a la zona dels Camps Elisis, 
l’endemà el pati està brut de deixalles que hi llança la gent, per la qual cosa sol·licita que 
es tingui en compte realitzar una acció preventiva del problema, o que en el seu defecte, 
es sistematitzi preveure la neteja del pati abans que comenci l’activitat escolar. En un altre 
ordre de coses, Porta demana la col·laboració municipal per veure la manera de poder 
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desplaçar -a la via pública- uns cables de fibra òptica que actualment passen pel pati de 
l’escola. 
 
Juan A. Gómez, Associació de Comerciants. Respecte a la implementació de zona blava al 
barri, matisa que si bé fa uns anys associació de comerciants i ajuntament varen negociar 
aquest tema, la proposta va partir de l’ajuntament. 
 
Andratx Badia, Agrupament Escolta “lo Manaix”. Agraeix que s’hagi resolt el problema de 
l’enllumenat de la zona del carrer on hi ha l’entrada del seu local, i es suma a les 
demandes d’actuació contra propietaris incívics d’animals. 
Informa de diferents esdeveniments relacionats amb la seva associació i convida a les 
persones i entitats del Consell Territorial a participar-hi. 
En referència a una activitat de voluntariat que organitzen, i que té com a finalitat la 
sensibilització sobre la importància del civisme i de la neteja, demanen que l’ajuntament 
els doni resposta sobre quina és la zona de la ciutat on poden anar a realitzar-la. 
 
Laura Vilanova, Centre Ocupacional “Ciutat Campus” (ASPROS). Agraeixen que se’ls hagi 
convidat a participar al Consell Territorial de la zona 13 i la bona acollida que l’entitat ha 
tingut al barri, i ofereix la col·laboració de l’entitat perquè els usuaris del seu centre puguin 
participar en alguna tasca social en benefici del barri. 
 
 
Acabat el torn ordinari de paraules, la regidora i presidenta del Consell Territorial de la 
zona 10, Dolors Arderiu, fa una intervenció en la qual agraeix a entitats i associacions del 
barri el treball que fan –cadascú des de la seva vessant- a favor de la comunitat. Arderiu, 
adreça també unes paraules de reconeixement a la tasca que es realitza des de Serveis 
Socials, especialment en moments de crisi com els actuals. La regidora fa esment especial 
a la ingent labor de suport a les persones que es concreta en entrevistes per conèixer les 
necessitats; atenció familiar; demanda d’aliment; lloguer habitatge; tràmits de 
dependència; hipoteques; teleassistència, ajut a domicili, tallers i projectes de promoció 
social i personal, etc. 
 
Sense cap altre tema a tractar, la regidora de zona clou la reunió agraint als assistents la 
seva presència i participació, i emplaçant-los a continuar fent-ho en els propers plenaris 
del Consell Territorial. 
 
 
Lleida, 25 de febrer de 2013                    
 
 
 
 
 
 
Cesc Mòdol    
Coordinació tècnica dels Consells Territorials 
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CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 10  (Cappont)           

Plenari celebrat el dijous, 30 de gener de 2014 a les 20.00h. al Centre Cívic de Cappont 
 

Assisteixen a la reunió:  
 
ENTITATS: 
Unitat Pastoral de Cappont; AVV Cappont; C.Cultural Cappont; Àrea de la Dona; Serveis 
Personals; Casa Andalucía; Club Atlètic Segre; Escola d’Adults Segrià; Escola Bressol 
Cappont; Fibrolleida; Escola F. Tonucci; Assoc. Parkinson; Assoc. Lúdica Cappont; Club 
Esportiu Seu Vella; Assoc. Comerciants Cappont; AVV. Marge Esquerre Riu Segre; AMPA 
Frederic Godàs; Escola Frederic Godàs; Parròquia Sagrada Família; Centre Ocupacional 
“Ciutat Campus” (ASPROS); AFANOC; AMPA Escola F. Tonucci; Assoc. Passarel·la, Cultura i 
Moda Cappont. 
 
PERSONES: 
José A. Melgar; M. Lluïsa Pallejà; Mati Díaz; Júlia Acidre; Higini Camarasa; Ramon Salla; 
Maite Montañés; Alexandra San Martín; Luis Trujillo; Ester Salillas; Jordi Moncusí; Josefina 
Bernal; Juan Moraño; Juan A. Gómez; Josep Torres; Mireia Fornells; David Fillat; Josep A. 
Subirà; Àngels Jordan; Laura Vilanova; Roser Degracia; Jaume Mayoral; Irene Sales; Maria 
Pilar Vilella; Teresa Farré; Carmen Andujar; Rosa M. Costa; Veni Ros; Carme Lozano; Jorge 
Soler; Margarida Almirall; Nieves Otero; Isabel Villar; José Luis Calleja; Alexandra 
Descàrrega; Àngels Rosell. 
 
PER L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL:  
La regidora de Zona i presidenta del CTZ10, Dolors Arderiu; la regidora d’urbanisme i 1a 
tinent d’alcalde, Marta Camps; el regidor de Coordinació de Barris, Joan Gómez; la tècnica 
de la Paeria, Elena Cervera; i el secretari del Consell Territorial, Francesc Mòdol. 
 
Excusa l’assistència el representant de la Llar de Jubilats Sta. Cecília. 
 
La regidora de zona, Dolors Arderiu, agraeix als presents la seva assistència i convida a 
tothom a expressar les seves opinions durant la reunió. Parla del Consell “com espai de 
diàleg”; posa de relleu el paper de la xarxa associativa per compartir iniciatives en benefici 
de la comunitat; i fa esment que - per aconseguir un barri més acollidor- “el valor a 
impulsar a Cappont” és el compromís per la neteja urbana i la qualitat ambiental. 
Acabada la presentació, seguint el procediment reglamentari, demana, si s’escau, 
l’aprovació de l’acta de la sessió anterior. No hi ha cap objecció en contra: s’aprova. 
 
Acte seguit, la regidora d’urbanisme, Marta Camps, realitza un repàs als aspectes més 
recents de la gestió municipal a la zona. Entre altres temes, fa esment a: 
 
01. millora del carrer del Bruc: vorera, calçada, serveis de sanejament i d’aigua, 
arranjament d’un solar per a pàrquing gratuït, mobiliari urbà, etcètera; 
02. aparcament dissuasori a la nova zona comercial de Copa d’Or, amb connexió de bus a 
Cappont per l’Av. de l’Estudi General; 
03. reparacions de vorera entre els núm. 13 i 17 de l’Av. de València; 
04. noves fonts d’aigua a la canalització del riu; 
05. nomenament d’un nou carrer en homenatge de l’activista cultural Jordi Cortada; 
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06. millores diverses per incrementar la seguretat viària a la zona: protecció i millora 
d’ubicació, visibilitat, il·luminació, eliminació d’obstacles en 110 passos de vianants; 
implementació de bandes rugoses al carrer Dra. Castells; i nou semàfor a la cruïlla Av. de 
València / Av. de les Garrigues; 
07. reforç de la unitat de trànsit de la Guàrdia Urbana; 
08. impuls de la campanya divulgativa i educativa “Amb tu, a Lleida ens movem segurs”; 
09. Projecte de rehabilitació i millora d’espais al barri:  intersecció de l’Av. de les Garrigues 
a l’alçada de la LL11; 
10. properes actuacions i inversions per a l’any en curs: reurbanització de l’entorn 
universitari de l’Av. de l’Estudi General; i millores d’enjardinament i serveis a l’entorn de 
les instal·lacions del Club Atlètic Segre. 
 
A continuació, la regidora Dolors Arderiu fa un repàs a la gestió dels Serveis Socials a la 
zona i fa públic el seu agraïment als 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; per la labor que 
realitzen, gràcies a la qual, diu, és possible el manteniment de la cohesió social i la 
convivència en temps difícils com els actuals. Com a dades objectivables del treball dels 
Serveis Socials a Cappont, la regidora posa en valor que –durant 2013- s’han ajudat a 712 
famílies, o el que és equivalent en termes d’individus: 1.858 persones ateses. 
La regidora de zona acaba la seva intervenció, fent un reconeixement a l’ingent treball de 
suport a les famílies sense recursos que realitza la Unitat Pastoral; i felicitant tant a 
l’associació AFANOC per la tasca que estan fent per ajudar a les famílies que tenen nens 
malalts de càncer, com a l’escola bressol del barri pels 10 anys de funcionament com a 
Comunitat d’Aprenentatge. 
 
Acabada les intervencions de les regidores Camps i Arderiu, s’obre el torn de paraules: 
 
Jorge Soler, veí. Lliura a la presidència del plenari diverses fotografies per justificar la 
conveniència d’atendre les següents peticions: 
 
01. que el perímetre del recinte firal dels Camps Elisis no es restringeixi al públic més dies 
del que sigui imprescindible i que, les barres “antipànic” que s’usen per delimitar la zona 
de pas de vianants (entre la calçada i el tancat del recinte de la fira; a la zona entre les 
cotxeres dels autobusos i la rotonda on hi ha l’escultura d’un tractor) es col·loquin a una 
separació de més 50 centímetres, ja que la distància de pas actual és massa estreta i 
provoca que els vianants acabin envaint la calçada, corrent risc d’atropellament. 
02. que es retirin alguns tubs de formigó que hi ha a la zona de pàrquing del recinte firal de 
vora el Camí de Picos, en previsió que cap menor no pugui patir un accident de 
característiques com el que va ocasionar la mort d’una nena a Sunyer, el 2013; també es 
demana que s’anivelli i asfalti aquella esplanada, ja que quan plou s’hi fan bassals d’aigua. 
03. planteja, al carrer Camí de Picos, que la disposició i mesures del disseny estructural del 
conjunt vorera-> carril bici-> aparcament-> calçada, és la causa de l’existència d’un 
problema que afecta a la mobilitat segura dels / les automobilistes, ja que  les persones 
que surten conduint dels pàrquings dels edificis d’aquell carrer, no tenen prou visibilitat 
dels cotxes i motos que circulen per la calçada, en conseqüència, si es vol evitar accidents, 
Soler proposa possibles opcions com: fer més estret el carril bici; o resituar-lo per fora, 
entre l’aparcament i la calçada; o eliminar 5 metres de zona d’aparcament (l’equivalent a 
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un cotxe) davant de les sortides de pàrquing per poder garantir que els vehicles que surtin 
tinguin suficient visibilitat; 
04. demana que es faci seguiment d’una empresa que llança retalls de vidre als 
contenidors de rebuig, enlloc de portar-los a reciclar, ja que amb aquesta pràctica s’ha 
observat que en queden escampats pel terra petits fragments que comporten un risc 
d’accident per a les persones que passegen. 
 
Respecte a la disposició actual del carril bici al carrer Camí de Picos (vorera-> carril bici-> 
aparcament-> calçada), la regidora Camps diu que és tècnicament correcta, tanmateix, 
s’ofereix a estudiar la manera com resoldre el problema de manca de visibilitat que tenen 
els vehicles que surten dels pàrquings per incorporar-se a la circulació.  
Sobre la distància en què s’han de col·locar les tanques de separació de vehicles entre la 
calçada i el recinte firal, la regidora d’urbanisme informa que parlarà amb els responsables 
del consorci de la fira, ja que és a ells a qui correspon atendre aquesta demanda. 
 
Sobre la problemàtica del vessament de fragments de vidre a terra de la via pública, per 
part d’una empresa, la regidora de zona, Dolors Arderiu, fa saber que aquest és un 
assumpte directament relacionat amb el valor que s’està treballant al barri com a eix 
central (neteja urbana i qualitat ambiental), raó per la qual es compromet a realitzar 
gestions amb l’empresa causant del problema. 
 
Júlia Acidre, Unitat Pastoral Cappont. Dóna les gràcies per les coses que varen demanar el 
darrer Consell i que ja s’han materialitzat, tanmateix, informa que l’aparcament que es va 
crear per facilitar l’accessibilitat dels serveis funeraris de Sta. Teresa Jornet, està sempre 
ocupat per automobilistes incívics, per la qual cosa, el problema denunciat en el seu dia, 
persisteix. D’altra banda, la representant de l’Unitat Pastoral demana que es desplaci la 
tanca del solar lateral de la parròquia de Sta. Teresa Jornet, perquè dificulta l’accés al 
despatx de la parròquia, i també suggereix que s’hauria de fer alguna actuació a la cruïlla 
de Cronista Muntaner amb Agustins, ja que és molt perillosa. 
 
Mati Díaz, Àrea de la Dona. Es queixa que a Doctora Castells hi ha molts problemes de 
mobilitat entre els números 22 i el 24, ja que l’existència d’una farmàcia i d’un taller 
d’accessoris de so per automòbil provoca que hi hagi contínuament vehicles estacionats 
en doble filera i que l’ocupació de les voreres –estretes- dificulti el pas de les persones 
vianants. Altrament, Díaz denuncia que a la zona de passeig del carrer Doctora Castells 
(entre l’Escola Frederic Godàs i el parc infantil) les rajoles estan aixecades –per les arrels 
dels arbres- raó per la qual es camina molt malament, i que els bancs que hi ha en aquell 
lloc presenten problemes de conservació (“estan bruts i trencats”); també parla que una 
zona enjardinada de Doctora Castells–entre els carrers Riu Sió i Riu Ebre (on hi ha uns 
til·lers) té “mig mortes” la majoria de les espècies vegetals que es van plantar en uns 
parterres, per aquesta raó, demana que es restauri aquell espai i que es reposin les plantes 
que estiguin malmeses. 
 
La regidora d’urbanisme afirma que s’actuarà en la neteja i millora dels espais públics que 
la representant de l’Àrea de la Dona ha esmentat, però adverteix que serà molt complicat 
poder reparar el terra del passeig quan això impliqui haver de tallar arrels d’arbre, ja que 
fer-ho suposaria posar en perill la seva supervivència. 
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Respecte a la millora dels parterres que hi ha a la cruïlla Dra. Castells amb Riu Ebre, vora 
uns til·lers, la regidora Camps puntualitza que –no fa molt temps- es van restaurar, però 
que l’incivisme d’algunes persones els ha tornat a deixar en molt mal estat. 
 
Josep A. Subirà, C.A. Segre. Manifesta la seva satisfacció perquè s’ha anunciat que serà 
atesa una petició del club, llargament reivindicada, en què es demanava l’arranjament i 
neteja de diversos espais de la parcel·la que ocupen les seves instal·lacions. 
 
David Fillat, Lúdica de Cappont. Protesta per les conseqüències que es deriven de 
l’existència de locals d’oci a l’entorn de la rotonda de l’Av. de les Garrigues. Segons explica 
Fillat, a altes  hores de la matinada hi ha molta gent que fa soroll i que destorba el descans 
dels veïns. El representant de la Lúdica de Cappont, també denuncia que l’empresa de 
missatgeria que hi ha a l’Av. de les Garrigues, fent cantonada amb Comte de Vinatesa, 
ocupa –al capvespre- les voreres de l’avinguda per realitzar la càrrega dels vehicles de 
transport, ocasionant molèsties per les persones vianants. 
 
Veni Ros, AVV Cappont. Fa explícit l’agraïment de l’AVV perquè s’han anat atenent les 
peticions de millora urbana que han fet darrerament, i perquè les noves línies de la xarxa 
de busos han millorat molt la connectivitat de Cappont amb la resta de la ciutat. Amb tot, 
la representant veïnal demana que es continuï fent pedagogia sobre com efectuar -de 
manera eficient- la interconnexió entre línies, i que s’argumenti la raó objectiva perquè 
Cappont ha esdevingut un node estratègic per bona part de les línies d’autobús de la 
ciutat. 
 
Ramon Salla, Ass. Passarel·la Cappont. S’afegeix a l’opinió apuntada anteriorment sobre la 
millora de servei de bus al barri. Quant a algunes crítiques que han arribat per part de 
ciutadans d’altres barris, Salla demana que s’entengui que Cappont és una zona frontissa a 
l’hora d’enllaçar el centre i el conjunt de barris del marge dret de la ciutat, amb altres 
barris exteriors del marge esquerre com Bordeta i Magraners. 
 
Jaume Mayoral, AMPA Escola Francesco Tonucci. Informa que al carrer Picasso hi ha uns 
contenidors d’orgànica i de rebuig -al mig de la vorera- que obliguen la gent a haver de 
transitar per la calçada. Demana que es traslladin a l’altre costat de carrer, on no 
molestarien.  Sense abandonar la qüestió de la mobilitat, Mayoral suggereix que 
s’incorpori alguna banda rugosa a la cruïlla del carrer Dr. Trueta amb Agustins, ja que és un 
punt on hi ha força perill d’accident. 
 
Josep Torres, Cultural de Cappont. Demana que, a la plaça Sant Joan de Mata, es repoblin 
els espais vegetals que s’han fet malbé des de la darrera reforma. Proposa que, a tal fi, 
s’utilitzi bàsicament l’única varietat “d’herba arbustiva” que fins ara ha sobreviscut en els 
escocells de la plaça. 
El representant de l’Associació Cultural, proposa que s’estudiï la manera com situar -a les 
proximitats de la zona de la Plaça Sant Joan de Mata- un plafó d’informació ciutadana per 
facilitar que la gent conegui les activitats que fan les associacions del barri. Segons Torres, 
allò que demanen és un equivalent al “panell de notícies” que està utilitzant –de manera 
informal- la plataforma dels indignats, però més ben fet i de manera regulada. 
Finalment, com organitzadors de l’Aplec de la Sardana, demanen que l’1 de juny puguin 
disposar del Pavelló de Vidre com a lloc alternatiu per si no poden fer l’activitat a l’aire 
lliure. 
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Mati Díaz, Àrea de la Dona. Explica el cas d’una padrina que es va enfadar perquè al 
finalitzar l’acte de lliurament (al Camarlenc) de les cartes per als reixos, en lloc de fer 
arribar aquestes a ses majestats, les van abocar a un contenidor que quedava molt a la 
vista, a la vista dels infants. Díaz demana que s’informi als ajudants reials que –de cara a 
l’any vinent- tinguin una mica més de tacte al fer la seva feina. 
 
Veni Ros, AVV Cappont. A raó d’una polèmica recent amb el col·lectiu d’Indignats, sobre 
les condicions de cessió del pavelló de Vidre a la comunitat musulmana, demana aclarir 
que l’associació de veïns té per norma fer-se ressò de totes les peticions que els faci 
arribar la gent del barri, i, en base a aquest criteri procedimental, justifica que hagin donat 
suport a la campanya de recollida de signatures que s’ha promocionat per demanar que el 
Pavelló de Vidre no esdevingui un espai d’oratori durant la major part dels mesos de l’any. 
Ros opina que haver participat en aquesta campanya de recollida de signatures no hauria 
de ser interpretat en clau islamofòbica. 
 
Àngels Rosell, Escola Bressol de Cappont. Planteja els següents aspectes: 
 
01. Recorda que en el Consell anterior va demanar que és reomplís de sauló el pati de 
l’escola. Justifica la urgència de fer aquesta reparació perquè estan aflorant a la superfície 
restes de runa d’obres antigues que són un perill per als infants; 
02. demana que es revisi l’actual sistema d’esporga dels plataners de l’entorn de la zona 
escolar, ja que la que es practica és poc agressiva (“natural”) i el seu resultat és tan efímer 
que no evita que contínuament apareguin noves rames seques que amenacen la seguretat 
de les persones usuàries de l’escola; 
03. denuncia que els roben les bicicletes de l’aparcabicis de l’exterior de l’escola, raó per la 
qual suggereix la possibilitat que aquests s’habilitin a l’interior del recinte de la Bressol, tot 
i que adverteix que caldria preveure un tancat segur, per evitar que els infants poguessin 
fer-se mal manipulant les bicicletes durant els seus jocs; 
04. recorda que enguany es compleix el 10è aniversari que la Bressol va esdevenir 
“Comunitat d’Aprenentatge” i informa que -com a commemoració- s’han programat 
diverses activitats obertes que cerquen aprofundir en la idea que “entre tots i totes hem 
d’educar i hem de fer un barri millor”. 
 
La regidora d’urbanisme diu que comprovarà la raó tècnica que ha influït en el retard de la 
reparació del sòl del pati de l’escola i es compromet a agilitzar la solució d’aquesta 
demanda; sobre la conveniència de realitzar un sistema de poda més sever, Camps diu que 
demanarà un diagnòstic als serveis de jardineria; i sobre traslladar l’aparcabicis a l’interior 
del recinte de l’escola, respon que estudiarà la seguretat de les possibles alternatives 
existents. 
 
Juan A. Gómez, Associació de Comerciants. Fa palès el seu agraïment als serveis 
municipals d’electricitat per la reparació que van fer de les llums de Nadal de la seva 
associació. Quant a la posada en funcionament d’una zona d’aparcament dissuasòria a 
l’Av. M.Batllori (zona Copa d’Or), opina que aquesta no beneficiarà el comerç de Cappont, 
atès que des d’allí solament hi ha connectivitat amb la línia 6 de bus, i que aquesta 
solament passa per un extrem del barri. 
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Marta Camps, argumenta que a Cappont no hi ha especials problemes d’aparcament i que 
aquest barri (des de la zona universitària fins a l’espai firal dels Camps Elisis) compta amb 
diverses alternatives per estacionar vehicles. La regidora d’urbanisme puntualitza que els 
aparcaments existents a Cappont tant poden beneficiar a l’esmentat barri com a l’Eix 
Comercial de l’altra banda del riu. 
 
Mireia Fornés, Lúdica de Cappont. Parla que s’hauria de reforçar la seguretat dels passos 
de zebra a tota l’Av. d’Alacant fins a la zona del pont de Príncep de Viana, ja que els 
vehicles circulen a molta velocitat per aquella ruta. Fornés proposa la implementació 
d’algunes bandes rugoses en llocs estratègics. 
 
Veni Ros, AVV de Cappont. En referència a l’acta del Consell anterior en què figura com 
entitat assistent l’associació anomenada “AVV del Marge Esquerre”, demana detalls sobre 
el perfil de funcionament d’aquesta. 
 
Josep Torres, membre de l’esmentada AVV del Marge Esquerre, confirma que es tracta 
d’una associació legalitzada ja fa anys, però puntualitza que la mateixa no té per finalitat 
entrar en competència amb l’AVV que presideix Veni Ros. 
 
Sobre la qüestió anterior, la regidora de Participació Ciutadana, Dolors Arderiu, amplia que 
és una situació normal que pugui haver més d’una associació de veïns en un barri, atès que 
la legislació existent en matèria de participació pública no estableix un màxim de nombre 
d’associacions -de qualsevol tipologia- que puguin donar-se d’alta al registre de la 
Generalitat. 
 
Acabat el torn de paraules, la regidora i presidenta del Consell Territorial de la zona 10, 
Dolors Arderiu, clou la reunió agraint als assistents la seva assistència i participació. 
                            
Lleida, 30 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 10; 11; i 12. 

 

Sessió plenària celebrada el dimarts, 30 de setembre de 2014, a les 20.00h,  
al Centre Cívic Bordeta. 
 
Assisteixen a la reunió:       
     
Entitats: 
AVV. Cappont; AVV. Bordeta; AVV. Magraners; Escola l’Esperança; Escola Magraners; Escola Joan 
Maragall; AMPA Francesco Tonucci; EMD Raimat; Sícoris Club; Serveis Socials; Àrea Dona Cappont; 
Col·lectiu Bordeta.net; Llar de Jubilats Bordeta; Llar Jubilats dels Magraners; Llar Jubilats St. Cecilia; 
L’Hangar Magraners; Centre Formació d’Adults Segrià; Assoc. Comerciants Bordeta; Parròquia 
Sagrada Família; Assoc. Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica;  Fundació Jovent i Parròquia; 
Museu de l’Aigua; Club Esportiu Pujada a la Seu Vella; Salesians St. Jordi; Esplai Bordeta. 
 
Persones:  
Julia Acidre; Elena Aznar; Alexandra Descàrrega; Maria Duocastella; Joan Farré; Loli Felipe; Carme 
Farran; Ica García; Sònia Garcia; M. Carme Guerrero; Isabel Martínez; Jaume Mayoral; Francesc 
Mestrich; Carme Mòdol; Hugo Pedascoll; Isabel Prats; Sandra Quer; Veni Ros; Alejandro Roselló; 
Ramon Salla; Alexandra San Martín; Ramon Sans; Isabel Santiago; Rafael Sopena; Lluís Trujillo; Joan 
Valls; Isabel Villar; Ángel Pérez; Antonio Águila;  Juan Gallardo; Marc Sans; Joan Moraño; Josep M. 
Cereza; Joan Buloix; Julián Baena; Belén Reche; Ainhoa Casabón; Carles Margalef; Josep M. Molina; 
Jordi Buloix; Jordi Amorós; Estefania Berés; Mati Díaz; Antonio Camí; Araceli Alcaide; Roser 
Degreria; Rosa Baca. 
 
Per l’administració municipal: 
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros; el regidor de la zona 06, Jesús Castillo; la regidora de la zona 07, 
Maria Rosa Ball; la regidora de la zona 09, Sara Mestres; el regidor de Coordinació de Barris, 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.  
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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.  
-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 
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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. 
 
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. 
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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 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 
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de ser prioritàriament de caràcter agroramaderes, les de primera transformació de les 
mateixes i les de comercialització dels 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, i atès que no hi ha cap petició de paraula 
del públic assistent, es dóna per finalitzada la reunió. 

                        
Lleida, 30 de setembre de 2014 
 
 
 
 
 
Cesc Mòdol    
Coordinació tècnica dels Consells Territorials 
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CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 10  (Cappont)           

Plenari celebrat el dijous, 27 de novembre de 2014 a les 20.00h. al Centre Cívic de Cappont 
 

Assisteixen a la reunió:  
 
ENTITATS: 
Unitat Pastoral de Cappont; AVV Cappont; C.Cultural Cappont; Àrea de la Dona; Serveis 
Personals; Club Atlètic Segre; Escola d’Adults Segrià; Escola Bressol Cappont; Fibrolleida; 
Assoc. Lúdica Cappont; Assoc. Comerciants Cappont; AVV. Marge Esquerre Riu Segre; 
Escola Frederic Godàs; Parròquia Sagrada Família; Centre Ocupacional “Ciutat Campus” 
(ASPROS); Assoc. Passarel·la, Cultura i Moda Cappont; Ludoteca Cappont; Ass. de Jubilats; 
Coordinadora de Geganters. 
 
PERSONES: 
José A. Melgar; Mati Díaz; Júlia Acidre; Ramon Salla; Alexandra San Martín; Luis Trujillo; 
Josep Torres; David Fillat; Josep A. Subirà; Àngels Jordan; Laura Vilanova; Roser Degracia; 
Irene Sales; Rosa M. Costa; Veni Ros; Jorge Soler; Isabel Villar; Àngels Rosell; Francesc 
Mestrich; Paquita Farré; Manuela Aldabó; M. Carmen Farran; Estefania Revés; Ramon 
Miranda; Rosa Piñeiro; Maria Porras; Carmen García; Alejandra Roselló; Joaquim 
Benabarre; M. Carmen Martínez. 
 
PER L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL:  
La regidora de Zona i presidenta del CTZ10, Dolors Arderiu; la tècnica de la regidoria de 
Coordinació de Barris, Carme Sabaté; i el secretari del Consell Territorial, Francesc Mòdol. 
 
Excusa l’assistència el regidor de Coordinació de Barris, Joan Gómez; i les Escoles 
Francesco Tonucci i Camps Elisis. 
 
La regidora de zona, Dolors Arderiu, agraeix als presents la seva assistència i convida a 
tothom a participar expressant les seves opinions durant el decurs de la reunió. Acabada la 
presentació, seguint el procediment reglamentari, demana, si s’escau, l’aprovació de l’acta 
de la sessió anterior. No hi ha cap objecció en contra: s’aprova. 
 
A continuació, la regidora Dolors Arderiu fa un repàs a la gestió dels Serveis Socials a la 
zona i fa públic el seu agraïment als 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; per la labor que 
realitzen, gràcies a la qual, diu, és possible el manteniment de la cohesió social i la 
convivència en temps difícils com els actuals. Com a dades objectivables del treball dels 
Serveis Socials a Cappont, la regidora posa en valor que –fins a novembre de 2014- s’han 
ajudat a 734 famílies, o el que és equivalent en termes d’individus: 1.920 persones ateses. 
Com a informació complementària, la regidora Arderiu especifica que es van atendre de 
manera específica a 440 persones grans; 180 persones amb dependència;  que 282 
famílies s’estan beneficiant del servei de Teleassistència, i que altres 30 reben ajuda 
domiciliària. 
Sense abandonar l’àmbit social, la regidora de zona posa en valor la tasca que fa al barri 
l’associació ASPROS, de la qual explica que realitza una important tasca inclusiva i de 
participació -de caràcter intergeneracional- que volen que cada vegada s’obri més a la 
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col·laboració amb entitats de Cappont, en la línia de les activitats compartides que han fet 
amb l’Escola Bressol. 
 
Acte seguit, en compliment del punt quatre de l’ordre del dia, la regidora de zona, realitza 
un repàs als aspectes més recents de la gestió municipal a la zona. Entre altres temes, fa 
esment a: 
 
01. millora del carrer del Bruc: vorera, calçada, serveis de sanejament i d’aigua; 
02. posada en servei d’un aparcament dissuasiu –i gratuït- de 55 places, al carrer del Bruc; 
03. arranjament de les voreres del carrer Jaume II i els jardins de Zoe Rosinach; 
04. noves fonts d’aigua a la canalització del riu; 
05. reordenació i enjardinament  de la intersecció de l’Av. de les Garrigues amb la LL11; 
06. obres d’urbanització de l’Av. de l’Estudi General, entre Pere Cabrera i Jaume II; 
07. asfaltatge i adequació del solar adjacent a les instal·lacions del Club Atlètic Segre; 
08. campanya fem neteja al teu barri; 
09. marxa de la implementació del nou sistema d’enllumenat públic; 
10. millores diverses a la via pública en matèria de mobilitat, accessibilitat, senyalització i 
paviment. 
 
Acabada la intervenció de la regidora Dolors Arderiu, s’obre el torn de paraules: 
 
Jorge Soler, veí. Felicita la bona feina que fan la Ludoteca i  l’Escola Bressol. 
Respecte a aspectes plantejats en el Consell de 30 de gener (veure acta), comenta que va 
plantejar tres punts relacionats amb la mobilitat segura que encara no s’han solucionat i 
que són els següents: 1. sobre com resoldre el problema de manca de visibilitat que tenen 
els vehicles que surten de pàrquings del carrer Camí de Picos i s’incorporen a la via de 
circulació, Soler proposa que s’elimini alguna plaça d’aparcament -davant d’un Plus, i al 
final del carrer- a fi d’ampliar el camp visual de les persones que condueixen; 2. quant a la 
seguretat vora el recinte firal, recorda que va demanar: que el perímetre del recinte firal 
dels Camps Elisis no es restringeixi al públic més dies del que sigui imprescindible i que, les 
barres “antipànic” que s’usen per delimitar la zona de pas de vianants (entre la calçada i el 
tancat del recinte de la fira, a la zona entre les cotxeres dels autobusos i la rotonda on hi ha 
l’escultura d’un tractor) es col·loquin a una separació de més 50 centímetres, ja que la 
distància de pas actual és massa estreta i provoca que els vianants acabin envaint la 
calçada, corrent risc d’atropellament; 3. que demana es faci seguiment d’una empresa de 
vidres d’automòbil (ubicada a l’Av. de les Garrigues, 29) que llança vidres trencats al 
contenidors de rebuig de la cantonada carrer Riu Llobregat/Av. de les Garrigues, enlloc de 
portar-los a reciclar. El motiu de la darrera queixa es fonamenta en la constatació que 
sovint hi ha petits fragments de vidre escampats pel terra de l’entorn del contenidor gris, 
la qual cosa suposa un risc d’accident per als vianants. 
 
Júlia Acidre, Unitat Pastoral Cappont. Dóna les gràcies a l’ajuntament per la rapidesa amb 
què es van arreglar els focus de la façana de la parròquia de la Sagrada Família. Altrament, 
recorda que encara no s’ha materialitzat l’actuació que va demanar que es fes per pacificar 
el trànsit a la cruïlla de Cronista Muntaner amb Agustins (veure acta anterior). També en 
l’àmbit de la mobilitat, la representant de la U.P exposa: 1. que a la cruïlla del carrer Dr. 
Trueta amb Agustins (prop del col·legi F.Tonucci) hi ha un stop i una zona 30 que no es 
respecten; 2. que l’aparcament que es va crear per facilitar l’accessibilitat dels serveis 
funeraris de Sta. Teresa Jornet, està sempre ocupat per automobilistes incívics, raó per la 
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qual demana que es prenguin mesures perquè es respecti la zona d’aparcament destinada 
als serveis funeraris; i 3. que es rebaixi la vorera de davant del porxo de l’església, a fi de 
facilitar que la furgoneta del banc d’aliments pugui fer càrrega/descàrrega sense 
necessitat d’haver d’aparcar en doble filera.  
 
Júlia Acidre, finalitza la seva exposició explicant que la parròquia de Sta. Teresa Jornet 
gestiona un Casal infantil que acull -3 dies per setmana- 14 infants de les escoles de 
primària que els SS.SS –coordinadament amb els Equips d’Alteracions del Comportament 
(EAC) de les escoles del barri- hi deriven. Sobre les activitats que es desenvolupen al Casal, 
Acidre explica que es fa reforçament escolar, que es realitzen jocs educatius, i que es 
contribueix a l’atenció alimentària dels menors donant-los berenar. Respecte a com es fa 
possible la implementació dels serveis del Casal, Acidre concreta que es gràcies a la tasca 
de persones voluntàries en labors de cuina i d’acompanyament dels infants; i al suport 
econòmic de persones i entitats de la societat civil organitzada. 
 
Quim Benavarre, Ludoteca Cappont. Inicia la seva intervenció agraint les felicitacions de 
Jorge Soler i, a continuació, demana que es millori la neteja de l’accés a la Ludoteca pel 
carrer de Santa Cecília. D’altra banda, també denuncia que el pati que la Ludoteca 
comparteix amb el recinte dels Camps Elisis és un espai brut i insalubre, on s’hi poden 
trobar excrements humans, vidres trencats i deixalles diverses. Benavarre sol·licita que 
s’actuï en aquell lloc, atès que a més de ser un dels accessos a la Ludoteca, és també un 
espai utilitzat per grups escolars quan visiten els Camps Elisis. Com a proposta per millorar 
la neteja i higiene de l’espai, el representant de la Ludoteca proposa, d’una banda, reparar 
la tanca metàl·lica per preservar que aquell espai no sigui utilitzat per les persones que van 
al parc de nit, especialment quan hi ha festes multitudinàries, i, de l’altra, que es col·loquin 
plafons informatius que prohibeixin l’accés al recinte amb animals de companyia. 
 
Veni Ros, A.VV. Cappont. Dóna les gràcies a la Brigada d’Electricitat Municipal per la 
manera com estan atenent les peticions -dels veïns- quant a la millora del nou sistema 
d’enllumenat, que -segons el seu parer- està quedant molt bé. Tanmateix, notifica que la 
seva associació farà un seguiment continuat per anar detectant petites mancances com les 
que passa a descriure a continuació: 1. hi ha alguna lluminària de la passarel·la que no 
s’encén; 2. hi ha punts foscos al passeig que queda entre la canalització del riu i la plaça de 
Blas Infante; 3. cal incorporar algun nou punt de llum a la zona d’aparcament de darrere 
de l’ambulatori. 
En un altre ordre de coses, la presidenta de l’A.VV. valora positivament que s’hagi atès la 
petició de canviar de lloc l’arbret lluminós -amb motius nadalencs- de la plaça St. Joan de 
Mata, perquè no era adient on era abans; i que s’hagi requerit el tancament d’un club de 
cànnabis. 
Per acabar, Ros proposa que s’actuï per realçar millor l’escultura de la Doctora Castells, 
monumentalitzant  i/o enjardinant -amb una major qualitat- aquell indret. 
 
M. Carmen Farran, A.VV. Cappont. Demana que el manteniment i anivellament de la zona 
d’aparcament gratuït de davant de l’ambulatori es faci durant tot l’any, i no solament quan 
arriben les festes de Nadal. També sol·licita que es reforci l’enllumenat d’aquell lloc. 
 
Francesc Mestrich, A.VV. Cappont. Adverteix que –al carrer Manuel de Pedrolo- s’ha 
detectat un problema d’estabilitat en el ferm de la calçada. Segons explica Mestrich, 
durant les successives obres que s’han fet per passar cables d’enllumenat i telefonia, i tubs 
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del sistema d’aigua i de gas, no s’ha tingut prou cura de compactar correctament el terra, 
de manera que actualment s’han format zones de buit per sota del paviment, la qual cosa 
motiva que la calçada es vagi enfonsant progressivament. El representant de l’A.VV. 
demana que s’actuï per evitar que algun vehicle de gran tonatge pugui arribar ensorrar el 
ferm i rebentar alguna conducció d’aigua o de gas. 
A més del tema anterior, Mestrich comunica: 
1. que s’hauria de revisar una lluminària de leds que hi a la cantonada Riu Besós amb Dra. 
Castells perquè fa pampallugues; 2. que hi ha una boca de pàrquing al carrer Riu Besós 
(davant de l’edifici d’Inspecció de Treball de la Generalitat) on sempre hi aparquen cotxes 
i/o furgonetes que dificulten la visibilitat dels conductors que s’incorporen a la calçada, la 
qual cosa comporta que hagi risc d’accident; 3. que s’haurien de controlar els vehicles que 
estacionen en doble filera a la zona del núm 22 de Doctora Castells (on hi ha un taller). 
 
Irene Sales, Escola Frederic Godàs. Exposa que és la 7a vegada que les 3 escoles del barri 
fan activitats compartides amb els seus alumnes de P5 i de primer de primària. Sobre 
l’objectiu educatiu de les mateixes, Sales afirma que es fan per treballar la cohesió social i 
per reforçar els vincles de veïnatge entre els menors.  
En referència a l’activitat d’enguany, la representant de l’escola explica que consistirà en la 
realització d’una matinal de jocs populars als Camps Elisis, i proposa al conjunt de les 
associacions del barri que ajudin en els aspectes logístics, materials i/o econòmics 
imprescindibles per desenvolupar unes activitats en què és previst que hi participin més 
d’un centenar de noies i nois. 
 
Mati Díaz, Àrea de la Dona. Defensa que no es mogui d’on és ara el bust de la Doctora 
Castells, atès que considera que l’emplaçament –a la vora del col·legi F. Godàs- és òptim, i 
es mostra favorable perquè és millori la base de l’escultura i el seu entorn. 
Respecte a les obres de millora realitzades per l’ajuntament al carrer Dra. Castells, 
manifesta la seva satisfacció pel resultat final, no obstant això, suggereix que els tècnics de 
jardineria haurien de tenir més present que els arbres que fan moltes arrels no es poden 
plantar en segons quins espais urbans, ja que a la llarga acaben per destrossar el paviment. 
En resposta a la petició de col·laboració que han fet els centres escolars per fer una 
jornada de jocs populars, confirma que la seva entitat està disposada a participar en fer la 
xocolatada. 
 
Sobre el criteri que es segueix a l’hora de decidir quin arbre es planta a un lloc concret, la 
regidora diu que actualment es tenen en compte totes les variables possibles a l’hora de 
triar l’espècie més adient. Tanmateix, puntualitza que els arbres que es varen plantar en el 
seu dia no es poden tocar, si no és per causa major. 
 
Josep Torres, Cultural de Cappont. Subscriu la idea de mantenir la ubicació actual del bust 
de la Doctora Castells, però veient la manera com es pot donar més realç al monument. 
En referència a peticions anteriors, recorda que va proposar que s’habilitessin plafons 
informatius a punts estratègics de Cappont (com la plaça Sant Joan de Mata i a les 
principals entrades del barri) per donar a conèixer les activitats que fan les associacions 
locals; i també recorda que van demanar que, a la plaça Sant Joan de Mata, es repoblin els 
espais vegetals que s’han fet malbé des de la darrera reforma. Proposa, a tal fi, que 
s’utilitzi bàsicament l’única varietat “d’herba arbustiva” que fins ara ha sobreviscut en els 
escocells de la plaça. 
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Finalment, Torres informa que la seva entitat està treballant en l’organització de l’Aplec de 
la Sardana i d’una trobada de gegants, i denuncia que ha estat substreta la placa 
commemorativa de la inauguració de la reforma de la P. Sant Joan de Mata, raó per la 
qual, demana que es reposi posant-hi un sistema de fixació més sòlid que eviti un nou 
robatori. 
 
Àngels Rosell, Escola Bressol. Es queixa que els cotxes -que venen des de l’Av .de València- 
entren massa de pressa a la rotonda que hi ha a la confluència del carrer Camí de Picos 
amb l’Av. d’Alacant, amb  la qual cosa posen en risc tant altres cotxes com les persones 
que es mouen per aquell lloc. 
En referència al passatge de vora l’Escola Bressol, Rosell denuncia que no es neteja el terra 
de manera regular i que el trencadís que hi ha a un dels murs laterals necessita una neteja 
a fons. 
Quant a un tema antic sense solucionar, la representant de la Bressol recorda que està 
pendent la reparació del terra del pati, tal com consta en una acta anterior en què es 
demanava: que és reomplís de sauló el pati de l’escola. Justificant la urgència de fer 
aquesta reparació perquè estan aflorant a la superfície restes de runa d’obres antigues, 
arquetes de reg i formigó (...) que són un perill per als infants; 
 
Quim Benavarre, Ludoteca Cappont. Opina que la Ludoteca és un servei públic municipal 
encara desconegut per molta gent del barri, i que no hi ha consciència que –a banda de la 
programació regular d’activitats per a nens i nenes que es fan a les tardes- realitzen 
activitats obertes a la resta de persones i entitats, col·laborant en projectes orientats a les 
famílies, les escoles, i a l’intercanvi amb altres ludoteques. En aquesta línia, i en la mesura 
que són especialistes en “treballar els jocs”, Benavarre s’ofereix a col·laborar en les 
activitats de la diada de Jocs Populars que volen dur a terme les escoles. 
 
Veni Ros, A.VV. Cappont. En resposta a la demanda de col·laboració que han fet escoles 
per a la diada de Jocs Populars, respon que l’A.VV està oberta a col·laborar amb tot el que 
convingui; tanmateix, aprofita l’avinentesa per fer una crida a la col·laboració del conjunt 
de les associacions del barri en tot allò referent a l’organització de la Festa Major, ja que 
des de fa 3 anys, diu, la col·laboració que demana l’A.VV. no s’està fent efectiva. 
Referent a la utilització del Centre Cívic, afirma que hi ha determinades activitats que no es 
poder fer en ell per manca d’espai, i demana que s’estudiï si aquestes podrien traslladar-se 
al local que la Paeria cedeix al Col·lectiu Cultural de Cappont. 
 
La regidora Dolors Arderiu explica que el Col·lectiu Cultural de Cappont gestiona i 
administra un Local Social, i que el conveni de cessió d’un espai d’aquestes 
característiques (a diferència del que passa amb els convenis d’utilització dels Centres 
Cívics Municipals) no dóna a l’ajuntament la potestat d’administrar i de prendre decisions 
relacionades amb la planificació de les activitats que es fan dintre del local. 
 
David Fillat, Assoc. Lúdica de Cappont. Informa que un dels fanals de davant de 
l’ambulatori està sense tapa i que tot el sistema de cablejat està a la vista. 
Respecte a la petició de col·laboració que els centre educatius fan per poder organitzar 
una jornada de jocs populars, el representant de l’Assoc. Lúdica és posa a la seva disposició 
per col·laborar en allò que sigui possible. 
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Ramon Salla, Ass. Passarel·la Cappont. Malgrat reconèixer que ha millorat molt el servei 
d’autobús per la zona d’Av. Garrigues, Av. Estudi General i carrer Dra. Castells i adjacents, 
informa que una part del barri veuria amb satisfacció que alguna de les 6 línies existents 
ampliés el seu recorregut passant pels carrers Agustins, Cronista Muntaner, Dr. Trueta i, 
des d’allí, cap al carrer Camí de Picos i Av. d’Alacant. 
Respecte altres temes, Salla s’interessa per saber si el nou POUM preveurà algun espai 
específic on construir un centre de culte per als musulmans, i també pregunta si hi ha data 
per a la posada en marxa del Centre de Dia que s’havia previst de fer al pis de sobre del 
mercat. 
 
M. Carme Martínez, Lúdica de Cappont. En referència al comentari que la presidenta de 
l’A.VV ha fet sobre la manca de col·laboració -del conjunt de les associacions del barri- en 
l’organització de la Festa Major, suggereix que es convoqui una reunió d’entitats per 
explorar les possibilitats d’arribar a acords de col·laboració. 
 
A petició dels representants de l’Associació Lúdica de Cappont, la regidora Arderiu informa 
que diverses entitats socials de Lleida endegaran una campanya de recollida de joguines i 
que la Paeria hi col·laborarà cedint espai als Centres Cívics municipals, on és situaran els 
contenidors de recollida. 
 
Veni Ros, A.VV. Cappont. Informa que -un any més- col·laboraran amb la Marató de TV3, i 
explica quines són les diferents activitats que han organitzar per recaptar diners i per 
sensibilitzar a la gent sobre la problemàtica de les malalties coronàries. 
 
David Fillat, Assoc. Lúdica de Cappont. Argumenta que -abans de tenir notícia de 
l’existència d’una campanya de recollida de joguines a nivell global de ciutat- la seva 
associació ja havia preparat una activitat d’àmbit local de característiques equivalents, raó 
per la qual veuran la manera de dur-la a terme sense entrar en incompatibilitats. 
 
Acabat el torn de paraules, la regidora i presidenta del Consell Territorial de la zona 10, 
Dolors Arderiu, clou la reunió agraint als assistents la seva assistència i participació. 
                            
Lleida, 27 de novembre de 2014 
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