CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 03 (barri de Pardinyes i entorns)
Plenari realitzat el dijous, 7 d’abril de 2016, a les 19.30h,
a la sala d’actes del Centre Cívic de Pardinyes
Assisteixen a la reunió
Entitats:
AVV de Pardinyes (Orvepard); AMPA Institut Lladonosa; INS Josep Lladonosa; Serveis Socials;
AMPA Escola Bressol La Mitjana; Escola Bressol La Mitjana; Coral Llum de Veus; Radio
Pardinyes; Assoc. Síndrome d’Asperger; Parròquia Sant Salvador; CUS; Fundació Barri de
Pardinyes; Llar de Jubilats; CAP; Biblioteca; Club de Futbol; Podem; Blocs Gp. La Pau;
Convergència Democràtica; ERC-Avancem; C’s; PP.
Persones:
Ramona Salla; Paco Castillo; Antonio Morón; Rafael Fernández; Joan Torné; Maria P. García;
Mercè Ruiz; Joan Jové; Jacinto Pernia; Luis M. Marco; Luisa Alonso; Frederic Baena; Susana
Jiménez; Josep M. Torres; Yolanda Montull; Mari Hernández; Maria J. Peran; Joan Romero;
Jaime López; Cristina Simó; Montserrat Teixidó; Andreu Vázquez; Núria Marín; José L. Osorio;
Olga Codina; Joan Vilella; Antonio Cabrera; Jaime Salse; Sandra Pérez; Josep R. Serrado; Tere
Farré.
Assisteixen a la reunió per l’administració municipal:
El regidor de Zona i president del CTZ03, Rafael Peris; el regidor de Participació Ciutadana, Joan
Gómez; i el coordinador tècnic dels Consells de Zona, Francesc Mòdol.
El regidor de zona, Rafael Peris, inicia la sessió plenari del Consell Territorial de la zona 03 i
dóna la benvinguda als assistents.
A continuació, en compliment del segon punt de l’ordre del dia, el regidor de participació
Ciutadana, Joan Gómez, pren la paraula per a informar sobre el funcionament dels Consells de
Zona o de Barris: què són i per a què serveixen; qui en forma part; etcètera.
El regidor de Participació Ciutadana prossegueix la seva intervenció posant en valor que els
Consells, en base al marc normatiu del Reglament de Participació de 2006, són un espai obert propositiu i de debat- en el qual les persones/entitats que hi participen poden expressar
lliurement les seves opinions als/les representants del govern local, i, des d’aquesta legislatura,
als/les representants dels grups de l’oposició municipal, que també hi seran presents. Quant a
les propostes plantejades a les reunions de Consell, el regidor de Participació diu que el govern
municipal les gestionarà i en farà el retorn al Plenari.
Finalitzada la intervenció del regidor Joan Gómez, el president del Consell proposa que la
persona que s’encarregui de supervisar i validar els procediments administratius del Consell,
assumint la funció de secretari, sigui el tècnic municipal Francesc Mòdol. No hi ha cap objecció
en contra: s’aprova la proposta.
Acabat el procediment preceptiu, es dóna per constituït -per al període de la legislatura
2015/2019- el Consell de la Zona 03.
Tancat el punt anterior de l’ordre del dia, el regidor de zona realitza un repàs a diferents
aspectes de la gestió municipal a la zona 03 de Lleida. Entre altres temes fa esment a les
següents actuacions que s’estan duent a terme o que es realitzaran a curt termini: 1. canvi del
paviment d’algunes de les zones de jocs infantils al barri; 2. reparació de la font de la rotonda
del carrer Comtes d’Urgell; 3. plantació de nou arbrat a l’entorn de l’Institut, l’Escola Bressol de
la Mitjana, l’Escola Pardinyes, i l’Escola Riu Segre; 4. millores a la tanca perimetral de l’Escola
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Bressol la Mitjana i implementació de tendals –per fer ombra a l’estiu- al pati de l’esmentada
escola; 5. implementació d’un pas elevat davant de l’Institut la Mitjana (al carrer Oriol
Martorell/cruïlla Puig Andreu); 6. captació de fons europeus per a la rehabilitació ascensors i
per a la millora de l’entorn urbà dels blocs de la Pau; 7. estudi per a la millora de la mobilitat a
l’entorn dels carrers de Pere de Cavasèquia i Jeroni Pujades; 8. alineació del carrer Camí de
Corbins a l’alçada del pàrquing privat que hi ha a Roger de Llúria, davant la passarel·la de
l’estació; 9. manteniment del tram central -de fusta- de la passarel·la de l’estació i de la pintura
a les zones on aquesta s’ha malmès; 10. negociació per al trasllat de les instal·lacions de
Shalom a un altre lloc que no ocasioni molèsties al veïnat de la zona; 11. accions per a la
recuperació del camí natural que connectava la C12 amb la glorieta Font i Quer; 12. estudi de
la solució als problemes de capacitat d’absorció d’aigües pluvials dels col·lectors de l’Av.
Pearson; 13. neteja dels sediments de la zona entre l’embarcador de piragües i l’entrada al
canal de la Clamor de les Planes; 14. eliminació de la mota de contenció del braç secundari de
la mitjana i de la seva connexió amb el riu; 15. dragatge dels sediments de l’entorn de la zona
d’embarcadors, comportes, i escullera del marge dret; 16. campanya de reposició de l’arbrat a
la zona de la Rambla; i 17. tractament per a minimitzar la reproducció de les larves de
mosquits i de la mosca negra durant els mesos de primavera i estiu.
Finalment, en referència a les dades més rellevants de l’actuació dels Serveis Socials de la
Paeria a la zona de Pardinyes, el regidor Peris 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 03, el
regidor posa en relleu que –durant 2014- s’han ajudat a 655 famílies, o el que és equivalent en
termes d’individus: 1.860 persones ateses. Com a informació complementària, el regidor Peris
concreta que s’han atès de manera específica a 280 persones grans; 139 persones amb
dependència; que 280 famílies s’estan beneficiant del servei de Teleassistència, i que altres 29
reben ajuda domiciliària.
Acabada l’exposició del regidor de zona, s’inicia el torn de paraules:
Josep M. Torres, Blocs Gp. La Pau i el Comú. Pregunta si es faria igualment la rehabilitació
d’ascensors i la millora de l’entorn urbà dels blocs de la Pau en el cas que no fos possible la
captació de fons europeus.
Altrament, el president dels blocs del Gp la Pau diu que no ha estat atesa una petició seva
demanant que es posessin, per evitar accidents, plaques prohibint jugar a la pilota en els
espais interiors dels esmentats blocs. Segons Torres, la implementació de plaques comportaria
un reforçament de l’autoritat dels veïns i veïnes que col·laboren perquè aquell lloc sigui més
segur i tranquil.
En referència al tema dels ascensors, Rafael Peris respon que amb tota probabilitat es rebran
fons europeus per la qual cosa no s’ha considerat cap altre escenari alternatiu, cosa que es
faria arribat el cas. I sobre el tema dels cartells prohibint jugar a la pilota, opina que no és la
millor opció, atès que considera més eficient actuar des de la conscienciació i la mediació
educativa dels Serveis Socials, tanmateix –diu- si la voluntat dels veïns i veïnes és aquesta, no
hi posarà cap impediment.
Jaume Salse, Veí del barri i membre de Podem. Denuncia que la zona canina que hi ha a Xavier
Puig Andreu “és un nyap” atès que no compleix la normativa que s’exigeix a aquest tipus de
recintes: l’espai està obert (sense porta d’accés i tancament perimetral) i no disposa de
compartiments que permetin separar els animals en funció de la seva raça.
En un altre ordre de coses, Jaume Salse manifesta el seu interès per conèixer si la zona
enjardinada que hi ha davant d’Aspid es va fer contravenint un suposat estudi anterior que –

2

segons algun veí li havia explicat- preveia que aquell indret esdevingués “via urbana”, per a la
circulació de vehicles.
El regidor Peris respon que no té constància de l’existència del suposat estudi a què Jaume
Salse ha fet referència.
Josep R. Serrado, Partit Popular. Es queixa: 1. que no s’ha fet prou per acabar amb les zones
fosques del barri, a tal efecte, demana que s’intensifiquin les accions d’esporga dels arbres
situats a la vora dels fanals de l’enllumenat; i 2. que la ubicació actual de les activitats de la
Festa Major ocasiona moltes molèsties al veïnat, per la qual cosa demana que s’estudiï alguna
alternativa que permeti conjuminar el diversos interessos existents.
Paco Castillo, Fundació Pardinyes. Realitza els següents comentaris: 1. que no veu necessari
conservar l’àrea de gossos -el mal estat de la qual s’ha denunciat abans- atès que el barri
disposa de 90 hectàrees a la Mitjana on poder anar a passejar els animals; 2. que no s’ha
complert la previsió segons la qual –en base al pressupost de 2015- havien de fer-se millores
d’anivellament i adequació del passeig Xavier Puig Andreu; 3. que s’hauria d’habilitar el camí
d’enllaç entre la Glorieta Font i Quer i la C12; 4. que es faci urgentment l’alineació del carrer
Carretera de Corbins, afectant l’aparcament de la indústria càrnica que hi ha ubicada en aquell
indret, i que, a la baixada de la passarel·la del ferrocarril, es faci un monument en memòria de
l’activitat tradicional que es feia en aquell lloc: l’encotxament als vagons, de cabres, ovelles i
altre bestiar procedents de l’antic mercat d’animals pròxim a l’estació; 5. que, a efectes de
millorar la mobilitat, tan important és la supressió de barreres arquitectòniques, com
l’ampliació de les voreres -massa estretes- que no permeten el pas de les cadires de rodes de
les persones que tenen discapacitats funcionals; 6. que -en matèria de trànsit- no en tenen
prou amb solucions aïllades en alguns carrers (Pujades, Tarragona, Cavasèquia...) i reivindiquen
que es dugui a terme un estudi global de mobilitat de tot el barri; 7. que no s’ha efectuat la
poda de tots els arbres de la plaça de Rosa Sensat, raó per la qual persisteix el problema dels
embornals que s’obstrueixen per les restes vegetals que cauen, i el de l’excés de pol·len que
provoca al·lèrgies a molta gent; 8. que hi ha propietaris de finques que han tallat trams del
camí del riu que hauria de permetre anar des de la Mitjana fins a les Escoles Alba. Demana que
es facin respectar les lleis que protegeixen l’existència de camins històrics; 9. que cal que
s’incrementi la vigilància de la Guàrdia Urbana a la zona de la Mitjana i a la part del barri que hi
limita; 10. que caldria anivellar les zones d’aparcament de Ramon argilés i Corregidor Escofet,
a fi d’evitar que quan plogui s’hi entolli l’aigua.
Castillo clou la seva intervenció agraint a la Paeria que s’hagin realitzat millores en la
climatització i baranes d’accés del Centre Cívic, en el terra d’alguns carrers, i en el servei de
recollida de deixalles dintre del parc de la Mitjana, coincidint amb la festivitat de “la Mona”.
Joan Torné, Orvepard. Recorda que encara no s’han resolt les causes per les quals es produeix
la inundació dels baixos del Centre Cívic, on hi ha el magatzem de materials de l’AVV i d’altres
entitats que s’allotgen al Centre Cívic.
Mercè Ruiz, Assoc. Salut, Consum i Alimentació (CUS). Fa esment a les següents qüestions: 1.
que –comparativament amb la Zona Alta- l’enllumenat del barri és deficient; 2. que veu
malament que no deixin pujar als busos els gossos petits que determinades persones tenen
“amb finalitats terapèutiques”; 3. que s’hauria de condicionar correctament la zona de lleure
per a gossos, ja que és una necessitat per a persones que tenen mobilitat reduïda i que –per
tant- no estan en condicions de poder desplaçar-se caminant fins a la Mitjana; 4. que caldria
penalitzar amb més duresa l’incivisme dels propietaris de gossos; 5. que cal atendre la petició
d’incrementar zones d’aparcament, tal com demanen els comerciants; 6. que cal garantir que
els serveis de neteja no s’oblidin d’actuar en determinats espais del barri, concretament en
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aquells trams on hi ha terrasses de bars i restaurants; i 7. que la mobilitat de la gent quedi
garantida als carrers on hi ha terrasses de bars i restaurants.
El regidor Rafael Peris recorda que en situacions en què establiments d’hostaleria no respectin
la mobilitat de les persones per les voreres, cal avisar immediatament a la Guàrdia Urbana.
Pilar García, IES Lladonosa. Informa: 1. que els vehicles aparquen a sobre de la vorera de
davant de l’Institut (Jeroni Pujades) restringint molt l’espai de pas per a vianants, i que la zona
perimetral de l’Institut està insuficientment enllumenada; 2. que hi ha cruïlles de carrers (posa
com exemple Enginyer Cellers) en què sols hi ha tres passos de zebra quan en caldrien quatre
per garantir la correcta mobilitat d’uns carrers als altres; 3. que si el carrer Pardinyes Baixes
tornés a esdevenir de sentit únic, es guanyarien places d’aparcament; i 4. que el veïnat de la
zona de les firetes pateix moltes molèsties, per la qual cosa demana limitacions horàries, de
nivells sonors, i menys tolerància en relació a les persones que fan “botellons”.
Sandra Pérez, Orvepard. Fa esment a tot un seguit de reivindicacions que ja s’han posat en
coneixement de la Paeria, a les quals afegeix: 1. que urgeix el trasllat de l’estació de busos a
l’espai previst a les proximitats de l’estació de trens. Argumenta que seria una important
millora per a la ciutat i per al barri; 2. que s’obri un accés soterrani que permeti connectar
l’estació de trens amb el barri de Pardinyes i amb la Rambla de Ferran; i 3. que es col·loqui una
senyal de limitació de velocitat al tram de Girona/Puig Andreu en direcció a l’Escola la Mitjana,
atès que, a l’espera que s’hi facin millores urbanístiques, són carrers amb voreres estretes i la
gent es veu obligada a desplaçar-se per la calçada on circulen vehicles.
El regidor Peris respon que l’alcalde ha reclamat a la Generalitat que faci efectiu el trasllat de
l’estació d’autobusos, ja que aquest “és un tema de ciutat”. Sobre l’esmentada qüestió,
anuncia que es farà una reunió amb el Conseller de Territori: “per desencallar el tema”.
Relatiu a la realització d’un pas soterrat, Peris confirma que hi ha una reunió demanada per
parlar-ne, i fa esment especial a la necessitat de millorar l’accessibilitat a l’estació des de Roger
de Llúria: “per no haver de fer tota la volta”.
Quant a la col·locació d’una senyal de reducció de velocitat, el regidor confirma que es
demanarà als serveis tècnics que actuïn.
Paco Castillo, Fundació Pardinyes. Manifesta la importància de resoldre un problema tan
endèmic com el referent a les dificultats de connexió entre el barri i el centre de la ciutat, on hi
ha l’estació de trens, que fa de barrera. Al respecte, Castillo parla de la necessitat d’un pas
soterrat que permeti accedir a les andanes, des de Pardinyes; i també d’activar el projecte de
connectar la Farinera la Meta amb el carrer Comtes d’Urgell.
Altrament, Paco Castillo es refereix a la urgència d’eixamplar les voreres estretes de carrers
com Girona i Pardinyes baixes, entre altres.
Quant a la falta d’aparcament, vora l’Institut, el representant de la Fundació suggereix la
possibilitat de negociar l’ús d’algun dels solars pròxims del seu entorn.
El regidor Rafael Peris esmenta que el cobriment de Comtes d’Urgell fins a la passarel·la
s’inclou en la fase final del Pla de l’estació i que es preveu que resoldrà la connectivitat de
Pardinyes amb el centre de la ciutat, tanmateix, el regidor apunta la dificultat de negociar el
tema amb ADIF, en la mesura que es tracta d’un projecte que té un cost elevat.
En relació a l’habilitació de solars com a zona d’aparcament, Peris afirma que si hi ha voluntat
per part dels propietaris se’n pot parlar.
Ramona Salla, Orverpard, Coral i Fundació Pardinyes. Diu que és una vergonya que no s’hagin
resolt les filtracions d’aigua existents al centre cívic.
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Lluïsa Alonso, Llar de Jubilats. Es refereix al problema que tenen amb els ordinadors cedits per
la Generalitat, ja que aquests no van gaire bé i hi ha dies que no poden fer classe. Al respecte,
Alonso pregunta a qui han de reclamar una solució sobre el manteniment dels aparells?
Sobre el tema dels ordinadors, la presidenta d’Orvepard anuncia que la seva associació ha
decidit encarregar-ne la compra de 8, amb la qual cosa el problema quedarà resolt.
Jaime López, Club de Futbol Pardinyes. Un cop realitzada la neteja i sanejament de la zona
entre l’entorn del camp de futbol i el riu, demana que es faci un manteniment continuat
d’aquell espai
D’altra banda, López denuncia que no es realitza la neteja de davant del Club (Av. Pearson) i
afirma no entendre els motius.
Joan Torné, Orvepard. Demana que es reforci la potència elèctrica a l’espai social de la petanca
ja que els aparells que tenen connectats a la xarxa (nevera, cafetera...) els fan saltar
l’automàtic, massa sovint.
En un altre ordre de coses, Torné agraeix que s’hagi fet la neteja de pintades en aquelles
instal·lacions, i, en relació al repartiment de les hores d’entrenament al pavelló, demana
equitativitat, atenent que enguany hi haurà més equips peticionaris.
Quant a la petició sobre l’ús del poliesportiu, tenint en compte que és una qüestió tècnica, el
regidor Peris recomana a Torné que parli directament amb la regidoria d’esports.
Josep M. Torres, Blocs Gp. La Pau i el Comú. En referència a la llei de pobresa energètica
(24/2015), pregunta si l’ajuntament té prou recursos per a fer efectiu el seu compliment.
Rafael Peris explica els protocol municipal amb que s’actua en els casos de pobresa energètica
i afirma que –per impagament- la companyia no ha de tallar el subministrament –de llum,
aigua, o gas) a gent que tingui un informe dels Serveis Socials reconeixent que viuen en
situació de vulnerabilitat. Davant la possibilitat que una companyia es salti la normativa, cal
actuar mitjançant el servei de l’Oficina Municipal d’Atenció al Consumidor que pot garantir una
solució en poques hores.
A petició de la taula del plenari, la Cap de Zona dels Serveis Socials, Tere Farré, explica quan i
com es valora la situació de vulnerabilitat d’una família.
Paco Castillo, Fundació Pardinyes. Reivindica que es senyalitzi –des de la Mitjana- el camí del
riu que va en direcció a Corbins, perquè encara que estigui tallat al seu pas per algunes
finques, diu: “la gent té dret a saber on va”.
Joan Vilella, Partit Popular. Referent al tema de la pobresa energètica, explica que va viure el
cas d’algú que va rebre un requeriment de la companyia i que amb el certificat que li van
expedir els Serveis Socials municipals el tema es va poder solucionar en vint-i-quatre hores.
Tractats tots els temes corresponents a l’ordre del dia i finalitzat el torn de paraules, el
president del Consell de la zona 03, Rafael Peris, agraeix la presència i participació a totes les
persones assistents i dóna per acabada la reunió.
Lleida, 7 d’abril de 2016

Cesc Mòdol
Coordinació dels Consells Territorials
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PROCÉS PARTICIPATIU PER A CONSULTAR A LA CIUTADANIA EL DESTÍ
D’1 MILIÓ D’EUROS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL.
Plenari informatiu amb entitats del Consell de les Zones 03; 04; 05; i 14, en sessió
conjunta, realitzat el 20 d’abril de 2017, al Centre Cívic de Balàfia.
Assisteixen a la reunió:
Entitats:
AVV Secà; AVV Orvepard; AVV Balàfia; AVV Llívia; Escola Torre Queralt; Comú de
Lleida; Associació Diabètics; Dona Balàfia; Oncolliga; Escola Bressol de Balàfia; Assoc.
Special Friends; Magrebeida; CUS, salut, consum i alimentació; Unió Esportiva Balàfia;
Assoc. Kina Kreu; Escola Pardinyes; Associació Asperger; CAP Balàfia; Club Tir amb Arc
Lleida; Ilercorda; Escola Bressol Mitjana; Escola Bressol Llívia; Club de Bàsquet Secà;
Grup municipal de Ciutadans; i Grup municipal PDeCAT.
Persones:
Mireia Moliné; Cristina Simó; Julián Garrido; Maite Torrelles; Yolanda Montull;
Montserrat Torruella; Sergio Díez; Francesc Fernández; Jos Farreny; Francesc
Caballero; Marta Gispert; Mercè Ruiz; David Malé; Carmen Sánchez; Manolo López;
Manuel Lorite; Paco Castillo; Pau Asensio; Isabel Hornos; Rafael Fernández; Carme
Gilart; Sílvia Subirà; Andrea González; Luis Marco; Simeó Fuentes; Ángeles Amador;
Cristina Clota; Ángeles Ribes; José Mª Córdoba; Montse Abella; Josepa Gòdia; José
Escartin; Rosa Ferrero; Esther Costa; Andrana; Abdelmoula el Moutadur; Josep M.
Grau; Josep Pons; Montse Bosch; i Víctor Manel Pallarès.
Per l’administració municipal:
El regidor de les zones 03 i 14, Rafael Peris; el regidor de la zona 05 i de Participació
Ciutadana, Joan Gómez; la tècnica de Participació Ciutadana, Drets Civils i Cooperació,
Carme Sabaté; i el coordinador tècnic dels Consells de Zona, Francesc Mòdol.
Sota la presidència dels regidors Rafael Peris i Joan Gómez, s’ha realitzat una sessió
informativa sobre el procés de pressupostos participatius que es durà a terme entre abril
i setembre de 2017.
El regidor de Participació Ciutadana, Joan Gómez, ha contextualitzar l’acord municipal
que ha fet possible posar en marxa -per primera vegada a Lleida- uns pressupostos
participatius, i ha fet una explicació general de:








què són els Pressupostos Participatius;
com s’hi pot participar i en quin termini de temps;
com redactar els projectes;
quina mena de projectes poden optar a ser escollits;
qui podrà votar, en quins llocs i en quines modalitats;
en quines dates s’ha previst fer les votacions presencial i electrònica;
els mecanismes d’informació que s’han posat a disposició de la ciutadania, etcètera.

Sobre l’oportunitat de fer el procés participatiu de pressupostos, el regidor Gómez ha
posat en valor que aquest generarà unes sinèrgies molt positives, en la mesura que
acostarà la democràcia a la ciutadania i que promocionarà que la gent es
corresponsabilitzi en la presa de decisions sobre quin model de ciutat prefereix.
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Acabada l’exposició del regidor Gómez, s’ha obert un torn de paraules durant el qual
han intervingut -per demanar aclariments sobre diversos aspectes dels Pressupostos
Participatius- les següents persones: Julián Garrido; Josep M. Grau; Rafael Fernández;
Paco Castillo; José Escartín; i Yolanda Montull.
Un cop els representats de l’equip de govern de la Paeria, Joan Gómez i Rafael Peris, i
la representant del grup municipal de Ciutadans, Ángeles Ribes, han donat resposta a
tots els aclariments que se’ls ha requerit, es dóna per acabat el torn de paraules, moment
aquest que aprofita el regidor Joan Gómez per fer una crida a participar... Tant en les
sessions de debat dels Consells que es convocaran la segona quinzena de juny, com en
les votacions de la Consulta Ciutadana.
Sense cap altre tema a parlar, es dóna per conclòs el plenari conjunt dels Consells de les
zones 03; 04; 05; i 14.
Lleida, 20 d’abril de 2017.

Cesc Mòdol
Coordinació dels Consells Territorials
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ACTA REUNIÓ PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS ZONA 03 DE PARDINYES
13 de juny de 2017

A Lleida a les 19:40h a la sala d’actes del Centre Cívic de Pardinyes.
Assisteixen a la reunió:
José Luís Osorio del Grup Municipal Ciutadans; Josep M. Baiget del Grup Municipal
ERC-AVANCEM; Jacinto Pernia, Fundació Barri de Pardinyes; Ramon Vilalta,
Associació Amics del Riu Segre; Luisa Alonso, Jubilats Pardinyes; Yolanda Montull,
Orvepard; Mercè Ruiz, CUS; Josep Pons, Regidoria de Participació; Sònia Mecerreyes,
directora ABS Balàfia-Pardinyes-Secà; Paco Castillo, Fundació Barri de Pardinyes;
Ramona Salla, Orvepard; Joan Torné, Orvepard; M. Carme Gilart, Escola Pardinyes;
Marisé Piñol, Orvepard; M. Montserrat Teixidor, Associació Asperger; Cristina Bravo,
AGIRA; Rafa Fernández, president Orvepard; i Sandra Checa, Orverpard.
Per l’administració municipal:
El regidor de zona i president del CdZ 03, Rafael Peris; la tècnica de l’àmbit de l’hàbitat
urbà i rural i la sostenibilitat de la Paeria, Eli Torrelles; i la tècnica de la regidoria de
Gestió de la Promoció de la Ciutat i del Comerç, Montse Bosch.
DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ:
1.- Benvinguda per part del regidor de barri Rafael Peris. Informa de com anirà
aquesta reunió i que s’explicaran els projectes que han proposat els veïns del barri.
Termini per presentar encara projectes fins al 30 de juny. Un cop presentades i
valorades pels tècnics de l’ajuntament es farà la votació dels mateixos al setembre.
2.- Enumeració dels projectes per part de la tècnica de l’àmbit de l’hàbitat urbà i rural
i la sostenibilitat de la Paeria, Eli Torrelles.
Fins a la data s’han presentat els següents projectes:














marquesines d’aixoplucs, lavabos públics i zona per a gossos
Tram del camí del riu des de la Mitjana cap a les Escoles Alba. Condicionar el
marge del riu per poder passejar.
Ampliació equipament infantil al parc de la Mitjana i creació d’una zona
d’esbarjo.
Nou pipìcan. Zona d’esbarjo per a gossos al barri com a Projecte de ciutat.
Tancada i gran. Proposta al costat de l’escola La Mitjana.
Millora del carrer Puig Andreu fins a la Mitjana a nivell d’adequació i
il·luminació. Canvi de paviment.
Arranjament de la pista esportiva darrera de la Pl. dels Ferroviaris. Ampliació i
separació les pistes de futbol i bàsquet.
Canviar la porta d’accés al Centre Cívic de Pardinyes ja que hi ha gent amb
mobilitat reduïda i amb discapacitat que no poden obrir la porta sense l’ajuda
d’una altra i, també arranjament del parquet.
Segones jornades Síndrome d’Asperger per tota la ciutat.
Peatonalització del carrer Girona des del número 17 fins al 37
aproximadament: des del tram del carrer Camí de Corbins fins al carrer Jeroni
Pujades. Accés estret.
Dinamització i canvi carrer Pintor Garcia Lamolla. Situat entre Camí Corbins i
Jeroni Pujades. Sol·liciten un passeig públic i la zona d’aparcament.
Cobriment de la pista del Riu Segre d’ús per l’escola i pel barri.
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Peatonalització del carrer Arnald de Solsona entre el carrer Jeroni Pujades i el
carrer Pere Cavasèquia.

El regidor Rafael Peris comenta als assistents que ara els tècnics han de valorar tots els
projectes presentats s’han d’estudiar i que siguin tècnicament viables. Convida als
assistents a fer les seves intervencions.
3.- Intervencions


Montserrat Peiró. Puntualitza que la proposta per part de la seva Associació sobre les
Jornades estan adreçades a tota la ciutadania.



Paco Castillo. Creu necessari que es compleixin abans els pressupostos compromesos
per l’ajuntament anteriorment. Comunica als assistents que des del barri es farà una
Campanya de sensibilització sobre la tinència de gossos i diu que ja van presentar
al·legacions amb la finalitat de l’adequació de les deficiències que hi ha a la zona del
carrer Pintor Xavier Puig Andreu ja que consideren que no estan complint les normes
establertes per la Generalitat i, a més a més, afegeix ja estava aprovat i pressupostat
d’abans i no sap on han anat aquests diners destinats en aquest projecte.
Reivindicació, un cop més, del Camí del Riu, ja que seria un projecte de ciutat, no
només del barri. I no estenc com no està inclòs amb els projectes de ciutat com les
marquesines d’aixoplucs, lavabos públics i zona per a gossos. És un sender
internacional i per tant, només amb la partida de 50.000€ no hi hauria prou.



Rafael Peris. En resposta sobre el projecte del Camí del Riu, diu que hi ha un projecte
de fons europeus entre diferents ciutats, inclosa Lleida per la recuperació de les zones
fluvials, pendent de resolució. I, pel que fa referència al carrer Xavier Puig Andreu de
millorar les deficiències respon que desconeix si hi ha o no la partida destinada de
pressupostos anteriors.



Joan Torné. Com a Responsable de la Comissió d’Esports de l’Orvepard, puntualitza
sobre el projecte de la coberta de la Pista de futbol. La proposa com una zona
d’ampliació ja que el pavelló està col·lapsat per tantes activitats esportives que es
practiquen en el barri. La proposta és una coberta no fixa amb doble lona i parets
d’alumini. També la podria aprofitar l’escola. Seria una coberta movible i desmuntable.



Sr. Ramon Vilalta. Des de la seva associació es treballa fa uns quants anys en recuperar
el camí medieval fins al barranc de Picavalls. Comenta als assistents que en el trajecte
hi ha propietats privades no predisposades, en un principi a cedir però que seria un
projecte de ciutat amb una ruta verda que travessaria tota la província fins arribar a
França.



Rafa Fernández. Mostra manifestament la seva decepció per aquesta reunió per què es
pensava que avui es diria la viabilitat o no dels projectes presentats i, si aquests es
decidien avui. Després d’aquest comentari passa a aprofundir una mica sobre els
projectes que, des de l’Orvepard, han presentat:

o Carrer Xavier Puig Andreu. Proposen condicionar-lo i adequar la il·luminació a
la nit és molt fosc.
o Ampliació de la zona de jocs al Parc de la Mitjana.
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o Porta del centre cívic accessible, ara no ho és i arranjament del parquet de
l’entrada.
o Una zona d’esbarjo per a gossos. Un lloc tancat on els gossos puguin anar
deslligats, fonts per beure, bancs ...
o Ampliació de la pista esportiva al costat de la Pl. Ferroviaris on es pugui jugar
simultàniament a bàsquet i a futbol, ara no es pot.
o Peatonalització del carrer Arnald de Solsona
o Peatonalització del carrer Girona. Han sol·licitat moltes vegades que de
moment es posi un senyal de limitació de velocitat a 30.



Joan Torné. Sobre el Carrer Xavier Puig Andreu puntualitza sobre tot en la il·luminació,
petició feta des de fa 5 anys.



Mercè Ruíz. Reivindica la necessitat d’un pipìcan en condicions com hi ha en altres
ciutats i pobles d’arreu.



Paco Castillo. Queixa no esmentada en l’acta ja que no era un tema relacionat amb
l’ordre del dia del Consell Extraordinari de la Zona 03.

Finalitzat el torn de paraules, el regidor Rafael Peris dona per closa aquesta sessió
extraordinària del Consell de la Zona 03.
S’aixeca la reunió a les 20:25h
Montse Bosch
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CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 03 (barri de Pardinyes i entorns)
Plenari realitzat el 22 de gener de 2018, a la sala d’actes del Centre Cívic de Pardinyes

Assisteixen a la reunió
Entitats:
AVV de Pardinyes (Orvepard); Serveis Socials; Coral Llum de Veus; Magrebeida; Parròquia Sant
Salvador; Fundació Barri de Pardinyes; Llar de Jubilats; Biblioteca; Hàndbol Pardinyes; AMPA
Institut la Mitjana; grup de Dones Pardinyes; grup municipal PDeCAT; grup municipal ERCAvancem; grup municipal C’s; grup municipal PP; i grup municipal PSC.
Persones:
Ramona Salla; Paco Castillo; Rafael Fernández; Joan Torné; Joan Jové; Mari Luz Pernia; Lluïsa
Alonso; Mari Baena; Yolanda Montull; José L. Osorio; Marta Gispert; Joan Vilella; Àngels
Albendea; Afderrafie Ettalydy; Marisé Piñol; Josep M. Baiget; Javier Alegre; Joan Manel Alés;
Marta Blasco; i Montse Bosch.
Assisteixen a la reunió per l’administració municipal:
El regidor de Zona i president del CTZ03, Rafael Peris; el regidor de Participació Ciutadana, Joan
Gómez; i el coordinador tècnic dels Consells de Zona, Francesc Mòdol.
Excusen assistència: els representants del CAP; l’Escola Pardinyes; i l’Escola la Mitjana.

El regidor de zona, Rafael Peris, dona la benvinguda als assistents i, en compliment del punt
número dos de l’ordre del dia, informa que la proposta més votada als Pressupostos
Participatius de 2017 (l’ampliació de la zona de Jocs Infantils a la Mitjana) ja ha estat
adjudicada, i que es preveu la seva implementació abans de l’estiu. Altrament, Peris, anuncia:
1. que es preveu posar en marxa un nou sistema de recollida selectiva que es faria efectiu a
Pardinyes (entre la Rambla i la Mitjana) a partir de 2019; i 2. que, al lloc de Pardinyes que
determinin els veïns, es farà la prova pilot d’un pas de vianants que –quan passi la gentactivarà automàticament un sistema de lluminària que el farà molt més segur.
A continuació, pren la paraula el regidor de participació Ciutadana, Joan Gómez, qui explica
que -a partir de febrer- es podran presentar les propostes per a participar en els Pressupostos
Participatius (PP.PP) de 2018; que la fase d’estudi i valoració tècnica de les propostes es farà
durant tot el mes d’abril; que a maig es donarà publicitat de les propostes que s’hagin adequat
a les normes de participació; i que el període votació serà: per Internet de l’11 a 24 de juny, i
presencial de 25 a 28 de juny.
Finalitzada la intervenció del regidor Joan Gómez, el president del Consell proposa que s’iniciï
un torn de paraules:
Joan Torné, Orvepard. Demana aclariment sobre les raons per les quals –als PP.PP de 2017- no
es va admetre a concurs la proposta de “realització d’una carpa polivalent i mòbil per a la
pràctica esportiva”.
Els representants municipals li responen que només varen ser descartades les propostes que
incomplien algun aspecte de les normes de participació1.
1

Fetes les comprovacions oportunes, els serveis tècnics municipals certifiquen que en data 31/08/2017 va
comunicar-se –mitjançant e-correu a la persona proposant- que la proposta “cobriment de la pista de vora
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Paco Castillo, Fundació Pardinyes. Demana aclariment sobre les raons per les quals –als PP.PP
de 2017- no es va admetre a concurs la proposta de “camí del riu de la Mitjana a les Escoles
Alba”, presentada pels Amics del Riu.
Els representants municipals li responen que l’esmentada proposta no complia un requisit
fonamental de les normes: que solament podien posar-se a votació propostes que –de ser
escollides- poguessin materialitzar-se en el termini del curs pressupostari 2017-2018; cosa que
en aquest cas no podia garantir-se, ja que el camí demanat havia de creuar per una finca
privada, per la qual cosa no podia preveure’s d’antuvi la durada de la negociació i el cost
econòmic derivat d’un hipotètic acord.
Quant a les possibilitats futures de fer efectiu el projecte des Camí del Riu, fins a Corbins, el
regidor Rafael Peris parla que l’ajuntament preveu acollir-se al “programa Interrius” de la Unió
Europea.
Rafa Fernández, Orvepard. Pregunta si els Pressupostos Participatius de 2018 preveuen que es
puguin presentar propostes per a la promoció de projectes socials.
El regidor de Participació Ciutadana respon que solament podran concursar aquelles propostes
que demanin actuacions que siguin imputables a la partida pressupostària d’inversions.
Paco Castillo, Fundació Pardinyes. Realitza els següents comentaris: 1. que caldria fer una
neteja intensiva des de Puig Andreu fins els accessos de la Mitjana i que en l’esmentada zona
hi ha vàries finques sense tanques perimetrals; 2. que cal millorar la senyalització horitzontal
en diferents punts del barri, i, concretament, que a Puig Andreu no és visible la línia intermèdia
de la calçada; i 3. que a nivell cultural es lamentable que no es faci el manteniment de les
escultures de fusta de la Mitjana, cada dia més degradades.
Maria Josep Piñol, Orvepard i AMPA Institut la Mitjana. Proposa millorar la seguretat i la
mobilitat dels següents encreuaments de carrers, per on els vehicles hi circulen molt ràpid: 1.
Ramon Argilés vs St. Joan Baptiste Xuriguera i Sant Pere Claver: cruïlla que queda davant del
Centre Cívic i per on els cotxes van molt ràpid; i 2. Xavier Puig i Andreu vs Joan Baptiste
Xuriguera, Josep Pallach i la carretera secundària de Corbins (intersecció on hi ha l’Institut i
l’Escola la Mitjana). Altrament, M.J. Piñol demana que s’incrementi la vigilància de la Guàrdia
Urbana a la zona de l'Escola i l’institut la Mitjana, tant a les hores d’entrada com de sortida2.
Rafa Fernández, Orvepard. Reclama que es faci un estudi d’eficiència energètica al Centre Cívic
de Pardinyes, atès que cal racionalitzar-ne el consum elèctric i de calefacció.
Paco Castillo, Fundació Pardinyes. Reivindica la urgència de resoldre “un problema endèmic”:
el referent a les dificultats de connexió entre el barri i el centre de la ciutat, per on hi ha
l’estació de trens, que fa de barrera. Al respecte, Castillo parla de la necessitat d’un pas
soterrat que permeti accedir des de Pardinyes al centre, per sota de les andanes; i també
s’interessa per com està el projecte “Farinera la Meta” i la connexió d’aquest espai amb el
carrer Comtes d’Urgell.
l’Escola del Riu Segre” (no consta cap proposta sota l’enunciat “Carpa polivalent Mòbil per a la pràctica
Esportiva”), no era admesa per incompliment de les bases reguladores dels PP.PP 2017, i s’oferia la
possibilitat de requerir els aclariments que hom consideressin adients, cosa que no succeí.
2

Escola: Mati: 8.50h (entrada) / 12.20h (sortida); i tarda: 15.00h (entrada) / 16.30h (sortida)
Institut: 8.10h (entrada) / 14.50h (sortida)
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El regidor Peris respon que hi ha un acord amb ADIF sobre la cessió dels terrenys afectats pel
Pla de l’Estació, però que hores d’ara no es sap si l’accés -de Pardinyes al centre- es farà per
sota o per sobre de les vies. Sobre aquest projecte, el regidor afirma que és molt important i
que d’ell en dependrà el desenvolupament comercial d’una zona de 50.000 m2 de superfície,
cosa que per a la Paeria és una prioritat, tot i que admet que per a la seva implementació
caldrà temps.
Josep M. Baiget, grup municipal ERC-Avancem. Prioritza que, a banda de millorar la
connectivitat del barri amb el centre, hom possibiliti l’accessibilitat des de Pardinyes fins a les
andanes i fins a la futura Estació d’Autobusos. Baiget reivindica que no calgui fer 15 minuts de
volta, per anar del barri a l’entrada principal de l’Estació, a la Rambla de Ferran.
Ramona Salla, Orverpard, Coral i Fundació Pardinyes. És queixa que -per raons de riscos
laborals- no es poden netejar alguns dels elements externs de la façana del Centre Cívic;
demana que es facin les reformes pertinents.
Maria Josep Piñol, Orvepard i AMPA Institut la Mitjana. Pregunta per la data del trasllat de
l’Estació de Busos d’on és ara, cap a la prolongació de Príncep de Viana, direcció Cappont.
El regidor de zona diu que si la Generalitat fes la dotació pressupostària, el trasllat podria ferse ràpidament.
Joan Vilella, Partit Popular. Fa esment a la interrelació entre el desenvolupament del Pla de
l’estació i la reubicació de l’actual estació de busos a la prolongació de Príncep de Viana.
José Luís Osorio, grup municipal C’s. Diu que, mentre no es traslladi l’estació de busos, cal
exigir a l’empresa concessionària que realitzi un manteniment correcte de les instal·lacions.
Afderrafie Ettalydy, Magrebeida. Es queixa que no els sigui possible utilitzar el Centre Cívic -els
dissabtes i diumenges- com venien fent des de feia molts anys. Ettalydy afirma que, atenent el
perfil dels usuaris de la seva associació, les classes d’àrab no les poden programar ni cap altre
dia, ni en cap altre barri que no sigui Pardinyes, i insta Orvepard a facilitar-los una solució.
Yolanda Montull i Rafa Fernández. Referint-se al problema plantejat anteriorment pel
representant de Magrebeida, justifiquen que hi ha unes normes quant al funcionament dels
centres cívics municipals, i que Orvepard no pot cedir les claus en cap de setmana.
El regidor de Participació Ciutadana, Joan Gómez, suggereix que –quant a l’obertura del Centre
Cívic de Pardinyes, en cap de setmana- l’única solució passa per un acord entre Orvepard i
Magrebeida, atès que la Paeria, per estalvi de recursos, dissabtes i diumenges solament preveu
que es presti el servei de consergeria al Centre Cívic del Centre Històric, a la plaça de l’Ereta.
Tractats tots els temes corresponents a l’ordre del dia i finalitzat el torn de paraules, el
president del Consell de la zona 03, Rafael Peris, agraeix la presència i participació a totes les
persones assistents i dona per acabada la reunió.
Lleida, 22 de gener de 2018.

Cesc Mòdol
Coordinació dels Consells Territorials
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CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 03 (barri de Pardinyes i entorns)
Plenari realitzat el 20 de setembre de 2018, al Centre Cívic de Pardinyes
Assisteixen a la reunió
Entitats:
AVV de Pardinyes (Orvepard); INS Josep Lladonosa; Serveis Socials; AMPA Escola La Mitjana;
AMPA Institut La Mitjana; Coral Llum de Veus; Radio Pardinyes; Assoc. Síndrome d’Asperger;
CUS; Fundació Barri de Pardinyes; Assoc. de Jubilats; Fundació privada Alersis (Shalom);
Biblioteca; Club de Futbol; Club de Futbol Sala; Club de Handbol; Club de Tir amb Arc; Agipa;
Grup municipal Ciutadans; Grup municipal PP; Grup municipal PSC; i Grup municipal ERCAvancem.
Persones registrades:
Ramona Salla; Paco Castillo; Daniel Castillo; Rafael Fernández; Joan Torné; Maria P. García;
Mercè Ruiz; Jacinto Pernia; Luisa Alonso; Joan Romero; Núria Marín; Cristina Bravo; Josep
Brocal; Marc Prat; José M. Zubieta; Maria Cortijo; Maria J. Fontana; Noemí López; Marta
Blasco; Erika Lara; Joan Manel Alés; Blanca Rodríguez; Maria Collado; Joan Vilella; Mari A.
Albendea; Imma M. Villagrasa; Carles Vidal; Elisabet Berzosa; Ángela López; Maria J. Piñol; i
Jordi Pedescoll.
Assisteixen a la reunió per l’administració municipal:
El regidor de Zona i president del CTZ03, Rafael Peris; el regidor de Participació Ciutadana, Joan
Gómez; la Tècnica de Participació Esther Marcos; i el coordinador tècnic dels Consells de Zona,
Francesc Mòdol.
Excusen l’assistència els/les representants de l’Escola la Mitjana i de l’Escola Pardinyes.
El regidor de zona, Rafael Peris, inicia la sessió plenari del Consell Territorial de la zona 03 i
dóna la benvinguda als assistents; acte seguit informa que el projecte guanyador als
Pressupostos Participatius de 2018 (PP.PP 2018), “Corregidor Escofet, una rambla verda”,
s’implementarà a principis de 2019, tan bon punt la climatologia permeti la plantació d’arbres i
plantes arbustives. Quant a la segona proposta més votada, “Canvis per a una mobilitat
eficient a Pardinyes”, està servint com a base per a la realització de l’estudi que els serveis
tècnics municipals estan duent a terme en l’actualitat, i que preveu convertir alguns carrers de
doble direcció en direcció única.

A continuació, s’inicia el torn de paraules:
Elisabet Berzosa, AMPA Institut la Mitjana. Demana: 1. reforçar la presència de la Guàrdia
Urbana a l’entrada i sortida de la zona escolar situada al carrer Xavier Puig Andreu,
concretament per on entren els pàrvuls a l’escola la Mitjana, atès que allí hi ha molt moviment
de cotxes i nens; i 2. Ubicar un aparca-bicis al carrer Vicens Ximenis, on hi ha les lletres que
posa “la Mitjana”.
Ángela López, Ass. de Jubilats. Es queixa que el camió cisterna no neteja -amb aigua a pressiópassatges privats d’utilització pública com són els de les Places Orvepard i Joan Santamaria.
Sol·licita suport perquè puguin tornar a realitzar els “Balls per a la gent gran” que feien els
diumenges a la tarda.
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El regidor de Participació Ciutadana respon que la realització d’un ball és una activitat privada
a la qual l’ajuntament no pot donar-hi suport econòmic, raó per la qual suggereix els jubilats
que estudiïn possibles canals d’autofinançament de l’activitat.
Joan Torné, Orvepard. Palesa la seva disconformitat pel fet que, als PP.PP 2018, no va ser
admesa la proposta de fer un “cobriment mòbil” de la pista esportiva del Col·legi Riu Segre,
atès que segons el pressupost que van acreditar, el cost de l’obra no excedia el límit dels
200.000 euros de les bases del concurs. Torné reivindica la necessitat del cobriment de
l’esmentada pista, atès que la demanda d’espai esportiu per als clubs del barri és molt superior
a l’oferta existent ara, problema aquest que hom preveu anirà a més en els propers anys.
Quant a les raons adduïdes com a una de les causes del refús de la proposta (insuficients
garanties de seguretat de l’estructura), el representant de la comissió d’esports d’Orvepard
constata que estructures de la mateixa empresa que ha presentat l’oferta, funcionen sense cap
problema en altres pobles i ciutats de l’entorn de Lleida.
Els regidors Peris i Gómez corroboren que la no-acceptació de la proposta del cobriment de la
pista de l’Escola Riu Segre va ser deguda exclusivament a la valoració dels tècnics municipals, i
que sense l’aval tècnic de l’esmentada proposta, políticament no podia incorporar-se a les
votacions dels PP.PP 2018. Segons els tècnics, refer el projecte presentat pels veïns, amb totes
les garanties de seguretat, feia que la valoració final superés el topall màxim dels 200.000
euros permesos al reglament de participació als PP.PP de 2018.
Rafael Fernández, Orvepard. Quant a places per a la pràctica esportiva als equipaments
públics, subscriu l’opinió que no es pot atendre tota la demanda que hi ha a Pardinyes, i que
aquest és un problema que no farà més que augmentar a curt termini.
José M. Zubieta, Club de Handbol. Reivindica la urgència que la Paeria planifiqui l’ampliació de
l’oferta d’espai municipal per a la pràctica esportiva dels clubs, atès que els clubs donen un
servei molt important a la comunitat (valors, inclusió social...) i que el nombre de persones
practicants que demanden fer ús d’instal·lacions a Pardinyes no para de créixer.
El regidor Joan Gómez lloa el paper social dels clubs i admet que serà un repte trobar les
solucions que demanda el barri de Pardinyes, quant a infraestructures per a l’esport.
Imma Marí, veïna. Proposa: 1. la implementació d’un nou pas de vianants entre els que
actualment hi ha a la Plaça de Josep Piñol (zona de jocs infantils vora el carrer Tarragona),
justificant que els vehicles circulen massa de pressa per aquell lloc, amb el risc que això
pressuposa per els menors que juguen a pilota; 2. que la circulació de vehicles des dels carrers
Tarragona i Euzkadi, en direcció al Secà, tingui continuïtat pel carrer Enric Arderiu, que ara és
direcció prohibida i obliga a derivar cap a una rotonda; i 3. que s’acotin i senyalitzin –de
manera clara- els espais públics en què és permesa la presència de gossos, ja que considera
inapropiat que els llocs on hi juguen menors estiguin contaminats per les defecacions i
miccions dels esmentats animals de companyia. Quan als llocs autoritzats per a gossos,
Villagrasa demana que s’hi posin accessoris que facilitin les conductes cíviques: fonts,
papereres, i dispensadors de bosses per a la recollida d’excrements.
El regidor Rafael Peris comenta que la creació de zones tancades d’esbarjo per a gossos és una
demanda que serà estudiada, en la mesura que va ser una proposta molt votada als PP.PP de
2018 i que sembla ser que té molt suport social al conjunt de la ciutat. Quant a les mesures per
al compliment de les normes cíviques a la ciutat, el regidor informa que –a banda de continuar
informant i fent pedagogia- s’augmentarà la pressió sancionadora contra les persones que
actuïn incívicament.

15

A continuació, intervenen de manera informal Ángela López; Maria J. Piñol; i Maria Cortijo,
mostrant la seva opinió vers la idea d’habilitar zones específiques per a gossos i els possibles
pros i contres d’aquesta mesura.
Paco Castillo, Fundació Pardinyes. Manifesta: 1. que l’àrea de gossos de Xavier Puig Andreu no
compleix les ordenances municipals, que no està tancada per evitar que gossos i persones es
barregin, i que en conseqüència s’haurien de retirar els cartells que anuncien que aquell espai
és una Àrea de Gossos; 2. que li assembla correcte que es torni a fer una campanya de
sensibilització contra l’incivisme; 3. que s’haurien de reposar les bandes de goma del terra que
han desaparegut a la zona Xavier Puig Andreu/plaça Rosa Sensat; 4. que l’opinió dels veïns
hauria de ser escoltada, quant al projecte de reordenament de la mobilitat pels carrers del
barri; i 5. que a la confluència entre l’Av. Prat de la Riba i el carrer Felip de Silva, hi ha una finca
-el 75% de la qual és terreny públic- en què hi ha unes sureres (úniques a Lleida) que caldria
preservar i que estan morint-se.
En relació al futur de la finca esmentada anteriorment (punt 5), pregunta quin serà el
tractament que rebrà en base al nou Pla d’Ordenació Urbana Municipal.
Mercè Ruiz, Assoc. Salut, Consum i Alimentació (CUS). Quan a les mesures contra l’incivisme,
suggereix que es faci novament una campanya de sensibilització i que, en cas d’haver de
sancionar, preferiria que -enlloc de multes- s’obligués les persones infractores a fer treballs
comunitaris.
Joan Torné, Orvepard. En referència a la brutícia generada pels gossos, afirma que tan
important és la contaminació provocada per les caques, com la provocada pels pixums, i que
cal preveure quina és la resposta més apropiada que cal donar.
Relatiu al manteniment de l’entorn del Camp de Futbol, Torné denúncia que la brigada de
neteja no fa correctament la feina, en la mesura que no actuen a la part de les instal·lacions a
tocar amb l’Av. Pearson, com tampoc fan el manteniment de zones entre el camp de futbol i el
riu.
Joan Romero, Futbol Pardinyes. Recorda que la neteja i manteniment de l’entorn de les
instal·lacions del camp de futbol fa molt temps que s’arrossega i demana un protocol perquè
no calgui estar permanentment recordant a Medi Ambient de la Paeria que és allò que urgeix
netejar.
Noemi López, veïna. Afegeix que si l’entorn del camp de futbol no està escara més brut és
perquè de tant en tant veïns i socis del club de futbol realitzen accions de voluntariat i fan
neteja pel seu compte.
Maria José Fontana, veïna. Es queixa que la part de sota del pont de Victoriano Muñoz (entre
Mercolleida i el pont de Príncep de Viana, on hi ha la bàscula) està molt malament: el paviment
està brut i fet malbé, hi ha herbes, defecacions de colom...
Rafael Fernández, AVV. Pardinyes. Fa esment a les següents qüestions: 1. que Pardinyes és un
barri brut, en part perquè es neteja malament, en part per l’incivisme de la gent que recicla
malament i deixar bosses fora dels contenidors. Per tot plegat, Fernández demana que es
prenguin mesures; 2. que no va entendre que el projecte de recuperar el camí del riu -dels
“Amics del riu Segre”- no fos admesa als Pressupostos Participatius; 3. que hi ha moltes parets
brutes de pintades i que s’hauria de multar a la gent que les embruta; 4. que la gent que
accedeix a Pardinyes -des del polígon Industrial del Segre direcció a Baró de Maials- ho fa a
massa velocitat, raó per la qual caldria preveure una solució que obligui els vehicles a frenar,
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com per exemple un pas elevat; 5. que cal anivellar amb grava els clots del ferm de les zones
d’aparcament dissuasiu; i 6. que hi ha insuficiències quant el manteniment del Centre Cívic i
que hi ha moltes coses pendents d’arreglar: sostre, goteres, accessibilitat per la porta
principal, etcètera
Paco Castillo, Fundació Pardinyes. En referència al projecte –amb suport europeu- del Camí del
Riu, es queixa que ningú els ha presentat cap estudi de les característiques i recorregut del
mateix; i, altrament, recorda que des de les riuades de 1982 hi ha un tram tallat del qual
l’ajuntament és responsable de fer-ne el manteniment.
Marisé Piñol, AMPA Escola Pardinyes. Constata: 1. que les persones que van amb cadira de
rodes tenen problemes per a circular a la rambla, especialment als baixants del passos de
vianants, que fan una mica de graó on s’enganxen les rodes. Piñol també palesa la dificultat
que les persones amb mobilitat reduïda tenen a l’accedir al Centre Cívic; i 2. que no hi ha prou
manteniment a la pista esportiva dels ferroviaris i que la mateixa està bruta i sense una de les
porteries.
Josep Brocal, president del club de Tir amb Arc. Es queixa que no es respecta la restricció –a
persones alienes al club- d’accedir amb vehicle fins a la zona d’entrada a les instal·lacions, per
la qual cosa aquell lloc es col·lapsa; demanen una solució.
Quant a la zona d’accés al club de Tir amb Arc, Brocal denuncia que ha esdevingut un lloc
insalubre i brut, atès que és utilitzat pels propietaris de gossos com a lloc on portar els animals
a fer les seves necessitats.
Pilar García, Institut Lladonosa. Recorda que no s’ha materialitzat el compromís que va
adquirir l’ajuntament, de netejar de vegetació el marge de la tanca de l’Institut amb la plaça de
Maria Rúbies, i que també urgeix fer manteniment i esporga dels arbres que limiten l’Institut
amb l’esmentada plaça.
Erika Lara, AMPA Escola la Mitjana. Adverteix: 1. que els vehicles que entren des del camí de
Corbins arriben a la zona d’entrada de l’escola a massa velocitat, la qual cosa suposa un gran
perill per a la seguretat de les persones; i 2. que al carrer Ramón Argilés s’han de reposar les
bandes sonores del terra, que s’han fet malbé.
Maria Cortijo, veïna de Xavier Puig Andreu. Informa que sovint els fanals de la llum queden per
sobre dels arbres, la qual cosa minva molt la llum que arriba a la voravia del carrer.
Quant a la instal·lació de marquesines de parada de bus fa esment que amb la reforma de les
línies -fa quatre anys- se’n van treure algunes i no s’han tornat a reposar, per la qual cosa les
va reclamar i encara no li han respost; també demana que junt a les marquesines, s’hi habilitin
papereres.
En matèria de civisme i convivència, es manifesta partidària que la Paeria endegui una
campanya general que doni recomanacions sobre com cal actuar amb els excrements i les
miccions de gossos; els horaris d’utilització dels contenidors; la correcta utilització de les
papereres; etcètera.
Cristina Bravo, Assoc. Agipa. Demana que l’ajuntament sigui més sensibles a les necessitats de
les entitats de caràcter sociocomunitari i sol·licita que a aquestes se les ajudi econòmicament i
administrativament, en coses com facilitar i donar suport a les activitats: permisos, cobrament
de taxes, cessió d’infraestructures, etcètera.
En un altre ordre de coses, Bravo reclama que es cuidin més els parcs infantils, ja que al seu
entendre manca manteniment i neteja (posa com a exemple de deixadesa el parc de la
Carbonera, a la Mitjana).
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Joan Torné, Orvepard. Recorda que ja es va lliurar a la Paeria un informe sobre els punts foscos
de Pardinyes i que entre els aspectes que recull aquest, hi ha la problemàtica dels arbres -que
tapen fanals- a Xavier Puig Andreu i a la Rambla (c/ Corregidor Escofet). Torné diu que, si més
no, encara no s’han resolt el 50% de les peticions incloses a l’esmentat informe, i demana que
s’implementin llums de suport per davall del nivell de les capçalades dels arbres.
Noemi López, veïna. Reclama alguna acció que minimitzi el problema de l’escampada de
plàstics que resta al terra, un cop acabat el mercat. Com a solució suggereix que s’insisteixi en
fer pedagogia de les normes de civisme i que, a la vegada, hom sancionin els paradistes que no
actuïn correctament.
En referència a la convocatòria d’una propera reunió de Consell de Zona, López estima que
caldria fer-ne més difusió, a l’objecte que se n’assabenti més gent.
Sobre la qüestió dels plàstics al terra del mercat, el regidor Rafael Peris opina que s’ha millorat
molt en els darrers temps, però que tot i això encara queda molta feina a fer. Peris informa
que abans del mercat es lliuren als paradistes contenidors i bosses on posar-hi tot el plàstic
que generin, a la vegada que també els serveis de neteja passen més sovint a fer neteja, tot
garantint que arribades les 16.00h ja estigui tot net.
En matèria de sancions, el regidor diu que aquestes són l’últim recurs, quan no s’ha fet cas dels
avisos informatius.
El regidor de Participació Ciutadana, Joan Gómez, explica que com el termini ordinari de
realització de reunions de consells és de 6 mesos, tal vegada no es torni a convocar una
pròxima reunió fins després de les eleccions municipals de la primavera de 2019. No obstant
això, el regidor Rafael Peris recorda que de manera periòdica ell es continuarà reunint -un cop
al més- amb l’Associació de Veïns, i que tothom qui li ho demani podrà reunir-se amb ell.
Tractats tots els temes corresponents a l’ordre del dia i finalitzat el torn de paraules, el
president del Consell de la zona 03, Rafael Peris, agraeix la presència i participació a totes les
persones assistents i dóna per acabada la reunió.
Francesc Mòdol, Coordinació tècnica dels Consells de Zona.
Lleida, 20 de setembre de 2019
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