CONSELL DE LA ZONA 05 (barri de Balàfia i entorns)
Sessió ordinària celebrada el dijous, 25 de febrer de 2016, al Centre Cívic de Balàfia.

Assisteixen a la reunió:
Entitats:
AVV de Balàfia; Vocalia de la Dona AVV; Escola Bressol Municipal; CAP Balàfia; Serveis Socials
ajuntament; Assoc. Dona Balàfia; Assoc. Diabètics de Catalunya; Escola Països Catalans;
Ilercorda; Club Ciclista Terraferma; Assoc. Kina Kreu; Assoc. de Jubilats i Pensionistes de
Balàfia; AMPA Escola Pinyana; Assoc. LIMFELLEIDA; Assoc. Solidària de les Terres de Ponent
ICTYS; Escola Pinyana; Escola Balàfia; Assoc. Platacuba; Grup Municipal CIU; Grup Municipal
PP; i Grup Municipal Ciutadans.
Persones:
Mireia Moliné; Luis Marco Estarreado; Ángeles Amador; Carmina Estudillos; Manolo López;
Victor M. Pallarès; Jos Farreny; Isabel Sáez; Josep Ma Fernández; Isabel Hornos; Josep Torres;
Pere Joan Mazarico; Merche García; Marta Gispert; Rosa Piqué; Adrià López; Susana Corzo;
Joan Canut; Anna Moseguí; Salut Huerta; Josep Ma. Servetó; Teresa Ramos; i José Luís Osorio.
Per l’administració municipal:
El regidor de zona i president del CTZ05, Joan Gómez; la tècnica de la regidoria de Participació
Ciutadana, Drets Civils i Cooperació, Esther Marcos; i el coordinador tècnic dels Consells de
Zona, Francesc Mòdol.

S’inicia el plenari del Consell de la zona 05 amb la benvinguda a càrrec del regidor Joan Gómez.
A continuació, a l’objecte de desenvolupar el 2n punt de l’ordre del dia, el regidor explica que
els Consells són un instrument “informatiu, consultiu i propositiu” que el Reglament de
Participació Ciutadana (2006) posa a disposició de la ciutadania de cadascuna de les 14 zones
en què s’ha dividit la ciutat, i que en ells les persones que hi són convocades –normalment
dues vegades a l’any- poden, a títol individual o en representació d’entitats amb seu social a la
zona, interactuar amb els responsables polítics del govern municipal, fent-los arribar les
queixes, propostes i suggeriments que considerin adients.
Sobre l’històric dels Consells, Gómez parla que la legislatura actual serà la tercera, i que en els
darrers 8 anys s’han consolidat com una bona eina de diàleg i coordinació entre la ciutadania i
l’administració local, que ha permès establir prioritats d’actuació que el regidor/a de zona ha
anat derivant a cadascun dels àmbits municipals tècnicament responsables.
A fi de donar compliment al 3r punt de l’ordre del dia, Joan Gómez informa que la persona que
proposa la Paeria per coordinar, supervisar i validar els procediments administratius del
Consell sigui el tècnic municipal Francesc Mòdol. No hi ha cap objecció en contra: s’aprova.
Acte seguit, realitzats els procediments administratius previs, i en base a les entitats i persones
que s’han acreditat, es dóna per Constituït el Consell per a la legislatura 2015-2019 i el regidor
de zona s’adreça a les persones que integren el seu Plenari. En la seva al·locució, Joan Gómez
es refereix a: 1. l’informe de la gestió dels Serveis Socials durant els darrers mesos (que és pot
consultar integrament a l’espai web de lleidaparticipa), que posa l’accent en el treball que
realitzen els/les professionals dels àmbits de promoció de la salut; infància en risc; inclusió
social i pobresa; persones amb discapacitat; dinamització comunitària; promoció social; i
serveis socials bàsics; i 2. el procés per a la revisió del Reglament de Participació Ciutadana i
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com el contingut de l’esmentat document incidirà en la facilitació de les relacions entre el
teixit associatiu de la ciutat i la institució municipal.
Finalitzat el desenvolupament del punt 5 de l’ordre del dia, s’obre el torn de paraules:
Jos Farreny, Dona Balàfia. Manifesta el seu agraïment -a l’ajuntament- per haver atès una
petició de l’associació veïnal en què demanaven identificar un espai del barri en homenatge a
la mestra Dolors Piera, i, per extensió, fa palesa la reivindicació que a Lleida es faci un
reconeixement a la tasca del conjunt dels mestres durant la 2a república.
En un altre ordre de coses, Farreny exposa les següents qüestions: 1. que l’AVV està iniciant
una campanya (conjuntament amb la FAVLL) de sensibilització vers el problema dels
excrements dels gossos, adreçada a veïns/es; 2. que en matèria de neteja caldria fer un repàs a
dos espais que donen mala imatge de ciutat: la plaça de Francesc Viadiu i el vial que va en
direcció al carrer Jordi Solé Tura; 3. que la construcció de l’Escola i l’Institut de Pinyana són una
prioritat; 4. que és important l’acabament de la Plaça Roca Lletjós, a la qual caldria incorporarhi també equipaments esportius, demanda aquesta última que l’AVV reclama des de fa temps;
5. que el barri necessita noves zones d’aparcament dissuasiu i que caldria adequar els ja
existents; i 6. que a la zona multiesportiva del Parc de les Magnòlies s’hauria d’incorporar
alguna màquina adaptada per a l’esport de les persones d’edat avançada: un banc amb pedals
de bicicleta incorporats, que permet fer exercici mentre s’està assegut, per exemple.
Finalment, la representant de Dona Balàfia informa als assistents que –en col·laboració amb la
regidoria d’Igualtat- la seva associació participarà en els actes de commemoració del Dia
Internacional de la Dona, i que, donada l’avinentesa, aquest seria un bon moment per a posar
als tallers i sales del Centre Cívic alguns dels 13 noms -de dones escriptores lleidatanes- que
han estat escollits per votació.
Quan a la proposta dels bancs amb pedals, el regidor Gómez diu que la traslladarà a la
regidoria d’Urbanisme a l’objecte que sigui valorada; i en referència a la proposta de posar
noms de dona als tallers del Centre Cívic, la considera una molt bona iniciativa.
Rosa Piqué, representant del grup municipal CiU. Demana informació complementària sobre el
funcionament dels Consells de Zona quant a: convocatòria i publicitat de les reunions
plenàries; la tramitació de les propostes que es fan; i la realització de les actes.
El regidor de zona li respon explicant-li què preveuen les normes del Reglament de Participació
Ciutadana de 2006 quant al funcionament dels esmentats Consells, i, a més, amplia: 1. que a
banda de les dues reunions anuals de caràcter ordinari, se’n poden convocar d’extraordinàries
per atendre qualsevol fet urgent que pugui sorgir; i 2. que les actes dels Consells recullen les
propostes i reclamacions efectuades, i que el contingut d’aquestes es deriva a les persones
encarregades d’atendre les peticions que s’han realitzat.
Anna Mosseguí, Escola Pinyana. Exposa dos temes: 1. que atès que la seva escola està ubicada
en un vial d’urgències en què no s’hi poden posar bandes rugoses, ni passos elevats (perquè hi
passen ambulàncies i vehicles de bombers), demana que hi hagi una major presència de la
Guàrdia Urbana a fi de controlar l’excés de velocitat d’aquells vehicles que posin en risc la
seguretat dels menors que fan la ruta escolar a peu, a l’horari d’entrada i sortida de l’escola; i
2. que cal que es faci neteja al perímetre exterior de l’escola, ja que als descampats de la vora
s’hi acumula molta brutícia, que en determinades circumstàncies meteorològiques va a parar a
dintre del recinte escolar.
En referència a la mobilitat dels vehicles per l’Av. de Pinyana, el regidor Gómez afirma que és
conscient que hi ha conductors que circulen a més velocitat de la permesa i anuncia que hi ha
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la previsió de posar-hi un radar mòbil; tanmateix, recorda l’existència d’un pas de vianants amb semàfor- davant l’escola, la qual cosa, diu, és una garantia afegida a la tasca ordinària i
extraordinària de vigilància que ve realitzant la Guàrdia Urbana en els entorns escolars.
Quan a la neteja de la zona perifèrica de l’escola, Gómez confirma que traslladarà una petició
al servei municipal de neteja.
Joan Mazarico, AMPA Escola Pinyana. Exposa que quan hi ha episodis de pluja importants
l’aigua s’entolla al pati i pista esportiva de l’escola, atès que hi ha terrenys adjacents a la
mateixa que es troben a un nivell més elevat.
Anna Mosseguí, Escola Pinyana. Corrobora el problema exposat pel membre de l’AMPA de la
seva escola, i afegeix que quan es produeixen inundacions al pati i a la pista esportiva, la Paeria
ho ha de resoldre enviant un camió bomba per a xuclar l’aigua.
Jos Farreny, Dona Balàfia. Suggereix la construcció d’un pas elevat al costat de la plaça de les
Magnòlies/confluència amb l’Av. de Balàfia, ja que en aquell lloc hi han hagut accidents.
Respecte al problema de les inundacions al pati de l’escola Pinyana, el regidor Gómez comenta
que caldrà veure de quina manera es pot solucionar definitivament; i, en relació a fer un pas
segur per a vianants a la zona de la plaça de les Magnòlies/confluència amb l’Av. de Balàfia,
avança que, a l’espera que s’habiliti la partida pressupostària corresponent, el tècnic de
mobilitat ja ha rebut l’encàrrec de realitzar el projecte, car s’ha fet palès que els passos de
vianants i les bandes rugoses que hi ha ara són insuficients.
Salut Huertas, Escola Balàfia. Considerant la necessitat d’espais per a la pràctica esportiva a la
zona antiga del barri, i tenint en compte que ja hi ha molta gent que ocupa -de manera
irregular- el pati de la seva escola, proposa com a solució obrir-lo oficialment fora de l’horari
lectiu. A tal efecte, informa que estan en tràmits amb l’ associació ADRA per a la cerca de
voluntariat que pugui responsabilitzar-se d’obrir i tancar l’espai.
El regidor de zona recorda als assistents que la utilització de les escoles públiques fora de
l’horari lectiu és va ser aprovada -fa uns anys- per la Generalitat, a condició que tant
l’ajuntament com el director/a de l’escola hi estiguin d’acord.
Sobre la iniciativa de la directora de l’Escola Balàfia, Gómez manifesta el desig que la seva
gestió reeixeixi i que els equipaments esportius de la seva escola puguin ser d’utilitat per a tota
la comunitat.
Josep Torres, Assoc. de Jubilats i Pensionistes de Balàfia. Afirma que seria desitjable que la
mateixa empresa que estigui fent una obra pública en un lloc concret del barri, fos també
l’encarregada de realitzar altres petites reparacions pendents a la mateixa zona. Posa com
exemple que al mateix temps que es feia la reparació de les voreres de davant de l’escola
s’haguessin pogut arreglar altres petits desperfectes que hi havia en aquell espai urbà,
estalviant d’aquesta manera recursos municipals. Torres pregunta on cal dirigir-se quan es
detectin situacions com la que abans ha esmentat.
El regidor considera molt assenyada la reflexió anterior, atès que tot allò que comporti una
major eficiència en la gestió de recursos municipals és beneficiós per a la ciutat. Gomez opina
que en situacions com la que s’ha exposat, el millor és fer arribar una petició a l’ajuntament
perquè el regidor d’urbanisme traslladi les corresponents instruccions als tècnics del seu
departament.
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Adrià López, Escola Països Catalans. Pregunta al regidor si hi ha alguna novetat sobre el Centre
Obert de Balàfia, que en aquest moments està ubicat a l’escola, perquè tot i que puntualitza
que la convivència es bona, creu que aquesta situació s’està allargant massa.
Sobre una nova ubicació del Centre Obert de Balàfia, Joan López informa que s’hi està
treballant, però que encara no pot avançar-se cap novetat.
Carmina Estudillos, Assoc. Diabètics. Informa del mal estat de les rajoles en el tram del carrer
Vic més pròxim a Baró de Maials; diu que estan afonades i trencades, i que això resulta
perillós.
Josep Mª Servetó, grup municipal PP. Suggereix que l’espai ubicat entre el camp de futbol del
Balàfia i l’avinguda Torrevicens (on hi havia els antics barracons de l’escola) seria un espai ideal
on fer-hi un aparcament dissuasiu, però que, a tal fi, caldria allisar el terra amb una capa de
grava.
El regidor Gómez informa que l’espai a què s’ha fet menció -com a lloc per un aparcament- ja
té un ús urbà previst: s’hi farà una plaça pública.
Marta Gispert, grup municipal CiU. Explica que va ser el seu grup municipal qui -al darrer Ple
de pressupostos- va fer la proposta d’implementar una plaça a la zona entre el camp de futbol
i l’Av. Torrevicens. Gispert diu que urbanisme està ultimant un projecte que preveu que a la
nova plaça hi hagi espais per a gent de diverses edats i, a més, un espai reservat a zona
d’aparcament a la vora del camp de futbol.
Manolo López, AVV. Balàfia. Posa a disposició de tot el veïnat els serveis de la comissió
d’urbanisme de l’Associació de Veïns, perquè puguin fer-hi arribar consultes, suggeriments i
peticions relatives al desenvolupament urbà de Balàfia.
Acabat el torn de preguntes, el president del Consell de Zona, Joan Gómez, agraeix les
aportacions de les persones assistents i dóna per acabada la sessió plenària.
Lleida, 25 de febrer de 2016

Cesc Mòdol
Coordinació dels Consells Territorials
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CONSELL DE LA ZONA 05 (barri de Balàfia i entorns)
Sessió ordinària celebrada el dijous, 16 de març de 2017, al Centre Cívic de Balàfia.

Assisteixen a la reunió:
Entitats:
A.VV de Balàfia; Vocalia de la Dona A.VV; Escola Bressol Municipal; Serveis Socials; Assoc.
Dona Balàfia; Escola Països Catalans; Ilercorda; Assoc. Solidària de les Terres de Ponent ICTYS;
AMPA Escola Balàfia; Assoc. Platacuba; Grup Municipal PDeCAT; Grup Municipal PP; Grup
Municipal Ciutadans; Església Evangèlica Ebenezer; Club de Tir amb Arc Lleida; Residència
AREMI; Parròquia Sant Antoni Maria Claret; Unió Esportiva Balàfia; Lliga Contra el Càncer de
les Comarques de Lleida; i Esplai Balàfia.
Persones:
Toni Baró; Mireia Moliné; Ángeles Amador; Manolo López; Victor M. Pallarès; Jos Farreny;
Isabel Sáez; Marta Gispert; Rosa Piqué; Josep Ma. Servetó; José Luís Osorio; Simeó Fuentes;
Consol Rodes; Cris Ariza; Ramon García; Esther Costa; Enric Martí; Indalecia Martínez; Nicolás
López; Mònica Preixens; Ma. Jesús Garcia; Juan José Escudero; Dolors López; Naima Sayem;
Josep Enric Soberà; Manuel Lorite; Nemesi Solà; i Tere Farré.
Per l’administració municipal:
El regidor de zona i president del CdZ05, Joan Gómez; la tècnica de la regidoria de Participació
Ciutadana, Drets Civils i Cooperació, Esther Marcos; i el coordinador tècnic dels Consells de
Zona, Francesc Mòdol.
Excusa la seva assistència l’Escola Pinyana.

S’inicia el plenari del Consell de la zona 05 amb la benvinguda del regidor Joan Gómez qui, acte
seguit, demana, si s’escau, l’aprovació de l’acta de la sessió anterior. No hi ha cap objecció:
s’aprova.
A continuació, el regidor fa referència al darrer informe de gestió dels Serveis Socials (que
podrà ser consultat des de l’espai d’aquest Consell al lloc www.lleidaparticipa.cat) i a la
propera convocatòria conjunta dels Consells de les zones Balàfia, Llívia, Pardinyes, i Secà, que
servirà per a la presentació dels Pressupostos Participatius 2017.
En relació a diversos aspectes que varen ser recollits en l’acta de la darrera sessió del Consell
de Zona, el regidor Gómez informa: 1. que els serveis tècnics de mobilitat han valorat que a
Balàfia no hi ha dèficit d’espais on aparcar; 2. que ja està operatiu el pas elevat que es
demanava a la zona Pl. de les Magnòlies/Av. de Balàfia; 3. que als terrenys entre l’Av. de Torre
Vicens i el camp de futbol de Balàfia s’hi farà un “bosc urbà”; 4. que, pròximament, s’ha previst
atendre la petició d’instal·lar a la Pl. de les Magnòlies una màquina per a la pràctica de l’esport
de lleure; i 5. que el ferm de rajoles del carrer de Vic ja ha estat restaurat.
Finalitzat el desenvolupament del punt 3 de l’ordre del dia, s’obre el torn de paraules:
Ramón García, Veí de Balàfia. Relatiu a temes de civisme denuncia que a Corregidor Escofet es
circula massa de pressa, raó per la qual opina que caldria incorporar algun pas elevat; i que la
Guàrdia Urbana (de paisà) hauria d’incrementar l’acció sancionadora vers les persones que no
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recullin els excrements dels seu gos, les que llencin deixalles pel terra, i les que facin
“botellons”. García afirma que és especialment problemàtica aquella zona -pròxima al camp de
futbol- en la qual s’ha previst implantar un “bosc urbà”.
El regidor Joan Gómez respon que es demanarà als serveis de mobilitat de l’ajuntament que
valorin la opció d’implementar alguns pas elevat o alguna banda rugosa a Corregidor Escofet i
que es farà arribar a la Guàrdia Urbana la queixa relacionada amb l’incivisme dels propietaris
de gossos.
Toni Baró, AVV. Balàfia. Parla de la petició que han fet perquè s’incorporin noms de dona al
nomenclàtor urbà de diversos espais del barri; i de la conveniència de fer una reforma de la
plaça dels Països Catalans que, sense excedir-se en el cost, aporti a aquell lloc un caràcter
simbòlic i/o identitari per al barri (per exemple posar-hi una antiga màquina de tren). Baró
argumenta que –actualment- l’esmentada plaça serveix com a punt per a la distribució del
trànsit i que els veïns voldrien que també aportés una millora monumental de la qual
poguessin sentir-se orgullosos.
Quant a altres propostes concretes, Baró demana: 1. que es millori la seguretat al carrer
Penedès (on ja hi ha hagut atropellaments), per a la qual cosa suggereix que no es pugui
aparcar en bateria en determinades zones i que es prohibeixi l’estacionament de les
furgonetes grans, perquè limiten la visibilitat de persones i vehicles; 2. que es reforci
l’enllumenat als passos de vianants del carrer Penedès i que s’incorpori un nou punt de llum a
la vora de l’església; 3. que s’atengui una antiga reivindicació: incorporar a la part final de la Pl.
Roca Lletjós un espai per al lleure esportiu; 4. que es liciti quan abans el bar del Centre Cívic,
atès que aquest servei dóna molta vida al lloc; i 5. que es consideri la viabilitat que els
dissabtes funcioni la línia 8 de bus, si més no en aquells horaris que afecten a les persones que
s’han de desplaçar per treball –o per altres motius- al centre de la ciutat.
El regidor de zona corrobora que la Paeria ha aprovat una moció demanant que -d’ara en
endavant- es posin més espais urbans amb nom de dona, a l’objecte de corregir la
desproporció aclaparadora que actualment existeix respecte els noms d’home; i que com a
part d’aquesta campanya, pròximament es batejaran amb noms de dona diverses sales del
centre Cívic de Balàfia.
Relatiu al retard de la licitació del bar del Centre Cívic, el regidor el justifica per la inclusió –a
darrera hora- de clàusules socials a les bases del concurs, tanmateix informa que aquest tema
es resoldrà en breu.
Josep Enric Soberà, Esplai Balàfia. Reclama que s’incorporin més bancs a l’Av. de Pinyana, ja
que fins a les proximitats de l’Hospital Arnau de Vilanova els vianants no poden seure enlloc; i
altrament, es queixa que en tot el trajecte d’aquella mateixa avinguda solament hi ha una font.
En un altre ordre de coses, demana que es consideri com podria pacificar-se el trànsit de l’Av.
Alcalde Porqueres, si cal –diu- posant-hi algun un pas elevat.
Finalment, tot i admetre que no és un usuari habitual d’autobús, manifesta que a ell li
agradava més el trajecte circular de les línies anteriors, perquè no calia fer transbordaments.
El regidor Joan Gómez afirma que informarà de la petició que s’ha fet en relació a implementar
bancs i alguna font a l’Av. de Pinyana.
Enric Martí, Oncolliga. Opina que la implementació de passos elevats no sempre és la millor
solució, en la mesura que castiguen les suspensions de tots els vehicles, i que els sotracs no
són bons per a les persones que pateixen de l’esquena o de qualsevol altra discapacitat física
incompatible amb els moviments bruscos. En aquest sentit, suggereix que es tinguin en
compte altres mesures per a millorar la seguretat dels vianants com: enllumenar més els
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passos de vianants i reduir la zona d’aparcament al seu voltant; o incorporar algun radar per
controlar la velocitat dels conductors incívics.
En referència a un comentari anterior sobre el disseny actual del recorregut de les línies de
bus, Martí afirma que fer transbordament d’una línia a una altra no és cap problema “una
vegada s’ha adquirit l’hàbit de fer-ho”, i que l’actual traçat lineal possibilita moltes més
opcions de recorregut, per tant garanteix un millor servei a l’usuari.
Consol Rodes, PDeCAT. Diu que no utilitza el bus per anar a la feina, ja que fer-ho li
comportaria haver de fer tres transbordaments.
Quant a la prevenció de l’incivisme, demana major presència - dissuasòria i sancionadora- de
la Guàrdia Urbana.
Simeó Fuentes, Club Tir amb Arc Lleida. Agraeix que el seu club pugui utilitzar -en hores
convingudes- el Centre Cívic Balàfia, l’altell del Pavelló Juanjo Garra i el camp de llançament de
la zona d’atletisme de les Basses, la qual cosa els ha permès atendre durant 2016 a uns 500
usuaris de totes edats, gènere i condició: formar tècnics i arquers; i facilitació de pràctica
esportiva a persones amb discapacitats funcionals diverses.
Tanmateix, Fuentes palesa el seu malestar amb l’ajuntament perquè –al seu entendre- aquest
no ha atès satisfactòriament algunes de les seves peticions, cosa que atribueix a una suposada
intencionalitat per perjudicar-los en benefici de l’altre club de Tir amb Arc de la ciutat, de qui
afirma que és “un club amb filiació política favorable al govern municipal actual”; i, en
l’anterior sentit, denuncia que han estat discriminats i que solament se’ls ha concedit allò que
de cap manera se’ls podia negar.
En referència als greuges de què acusa a la regidoria d’esports de la Paeria, esmenta que no
se’ls permet utilitzar el camp de les Basses durant totes les hores i dies que els caldria, ja que
solament poden accedir a les esmentades instal·lacions dimarts i dijous en horari de tarda;
dilluns, dimecres i divendres en horari de vespre/nit; i dissabtes al matí, la qual cosa els
impossibilita donar servei a totes aquelles persones que solament podrien realitzar aquesta
pràctica esportiva en horari de matí o de migdia i, sobre tot, de cap de setmana.
Quant a les instal·lacions del poliesportiu Juanjo Garra, critica que aquestes no estan
adaptades a arquers que tinguin discapacitats funcionals: parla d’un problema d’accessibilitat
que afectaria a l’ample de les portes d’entrada; a la posada en funcionament d’un ascensor per
a l’accés a tots els nivells del pavelló; i a la localització i mida de les places d’aparcament per a
persones amb discapacitat.
Segons explica el portaveu del club de Tir amb Arc Lleida, les raons anteriorment exposades els
varen moure a presentar a la Paeria la petició d’unes instal·lacions municipals que els
permetés treballar de manera òptima, proposta que va ser desestimada en base a l’argument
de l’elevat cost del projecte i a l’existència d’unes altres instal·lacions de Tir amb Arc
municipals (a Pardinyes), resposta aquesta que no consideren apropiada atès que ningú els ha
mostrat cap estudi econòmic del projecte que s’ha descartat i perquè l’alternativa de
compartir les instal·lacions de l’altre club de la ciutat no és factible, en la mesura que s’estan
beneficiant d’un conveni amb la Paeria que els concedeix “in eternum”1 l’usdefruït de les
mateixes, la qual cosa –al seu entendre- fa improbable que pugui arribar-se a cap acord entre
clubs.
Per tot plegat, atesa la provisionalitat amb què el Club Tir amb Arc Lleida pot fer ús de les
instal·lacions actualment cedides per l’ajuntament, i tenint en compte que els urgeix poder
disposar d’unes instal·lacions “apropiades i suficients” (quant a dimensions del camp;
“in eternum”. Cita aquesta que el representant del club de Tir amb Arc, Simeó Fuentes, atribueix a la
regidora d’Esports.
1
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magatzem; vestidors; un taller; serveis; etcètera), el representant del Club, Simeó Fuentes,
reivindica que se’ls ofereixin uns terrenys municipals on poder desenvolupar un projecte de
club obert a tothom. Fuentes emfatitza que “nosaltres no hem demanat un duro, nosaltres
hem demanat un espai, poder-lo utilitzar i, si cal que l’adeqüem, l’adequarem o buscarem el
pressupost perquè això sigui possible (...)” perquè, segons afirma Fuentes, el seu club té un
potencial enorme, que ja han arribat als 50 socis, i que estan defensant un projecte que volen
que sigui modèlic a Catalunya.
Com a fi de la seva intervenció, el representant del Club de Tir amb Arc, Simeó Fuentes,
sintetitza les seves demandes en els punts següents: 1. poder accedir al camp adjunt de les
Basses en horari lliure; 2. que la Paeria compleixi –al pavelló Juanjo Garra- la normativa
d’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda; i 3. que es dialogui amb el club Tir
amb Arc Lleida sobre el projecte de creació de les instal·lacions que reivindiquen; i s’ofereix a
aportar al regidor de zona còpia dels documents que justificarien les afirmacions que ha fet
durant la seva al·locució.
Manuel Lorite, UE Balàfia i Veí. Es queixa que al carrer de la Verge Blanca els han canviat els
contenidors a uns 100/200 metres d’on eren abans, la qual cosa suposa un problema per a la
gent gran que viu en aquell lloc. Lorite suggereix que es tornin a posar contenidors on eren
abans.
Toni Baró, AVV. Balàfia. En referència al tema de millorar la mobilitat segura, argumenta que
les solucions van més enllà de posar o no passos elevats, i diu que cal una actuació de conjunt
que conjumini els passos amb altres solucions com la vigilància, el control de radars, les bandes
rugoses, la senyalització horitzontal... Baró esmenta que un excés de passos elevats pot arribar
a ser contraproduent en la mesura que pot causar greus problemes de mobilitat i de soroll als
veïns, raó per la qual afirma que sempre -en aquests casos- és molt important fer cas de
l’opinió dels tècnics.
Jos Farreny, Dona Balàfia. Expressa la seva satisfacció per: 1. la posada en funcionament del
Centre Obert Gínjol, tanmateix, demana que aquest s’ampliï el servei que presta amb sales per
a la gent jove i per a la gent gran; i 2. que l’ajuntament hagi atès la petició de l’associació veïnal
en què demanaven identificar espais del Centre Cívic del barri amb noms de 13 “dones
notables”.
Farreny finalitza la seva intervenció demanant que a la plaça Dolors Piera, es recol·loqui la
placa en homenatge a la dita pedagoga; i preguntant pel termini de realització del “Bosc Urbà”.
En referència al moment de la creació del “bosc urbà”, el regidor Gómez respon que aquest
anirà supeditat a l’època de l’any òptima per a plantar les espècies arbòries que hi han d’anar.
Acabat el torn de preguntes, el president del Consell de Zona, Joan Gómez, agraeix les
aportacions de les persones assistents i dóna per acabada la sessió plenària.
Lleida, 16 de març de 2017

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

10

PROCÉS PARTICIPATIU PER A CONSULTAR A LA CIUTADANIA EL DESTÍ
D’1 MILIÓ D’EUROS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL.
Plenari informatiu amb entitats del Consell 05 (Barri de Balàfia i entorns),
realitzat el 26 de juny de 2017, al Centre Cívic de Balàfia.
Assisteixen a la reunió:
Entitats:
Associació de veïns de Balàfia; Escola Països Catalans; AMPA Escola Pinyana; Centre
de Castilla y León; Llar de Jubilats de Balàfia; Esplai Balàfia; i Residència AREMI.
Persones:
Manel Canales; Manolo López; Adrià López; Ismael Alfaro; Antoni Baró; Mònica
Preixens; Pere Sisó; Miquel Àngels Corts; Josep Torres; Montse Peña; i Ernest March.
Per l’administració municipal:
El regidor de zona i de Participació Ciutadana, Joan Gómez; el tècnic de l’àmbit de
l’hàbitat urbà i rural i la sostenibilitat de la Paeria, Jaume Terés; la tècnica de la
regidoria de Participació Ciutadana, Esther Marcos; i el coordinador tècnic dels
Consells de Zona, Francesc Mòdol.
Obre la reunió el regidor de la Zona i de Participació Ciutadana, Joan Gómez, qui
informa sobre la finalitat d’aquesta convocatòria de Consell.
Gómez avança que es donaran a conèixer les propostes -relacionades amb la zona 05:
Balàfia i entorns- que s’han presentat fins al moment, i recorda que el termini de
presentació de propostes acabarà el 30 de juny; data a partir de la qual una comissió
tècnica municipal validarà totes aquelles que no contravinguin les normes del procés de
Pressupostos Participatius i que, per tant, seran les que acabarà podent votar la
ciutadania..
A continuació, el tècnic de l’àmbit de l’hàbitat urbà i rural i la sostenibilitat de la Paeria,
Jaume Terés, passa a relacionar i comentar les següents propostes:










Dotació de sistemes audiovisuals al Centre Cívic.
Remodelació de la plaça Països Catalans.
Espai de lleure familiar a la Pl. Roca Lletjós.
Aparcaments dissuasoris lliures, gratuïts
Fer inclusiu el parc de les Magnòlies (per a persones de totes les capacitats
funcionals).
Crear nous espais d’ombra i aixopluc.
Rehabilitació de façanes amb grafits.
Parc per a gossos.
Finalització del Rocòdrom al pavelló Juanjo Garra.

Finalitzada l’exposició de Jaume Terés, s’obre un torn de paraules en què Toni Baró;
Mònica Preixens; i Adrià López; intervenen per demanar aclariments, fer suggeriments
i/o valoracions sobre les diverses propostes a què el tècnic s’ha referit, i per preveure’n
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de noves que s’haurien de presentar a la Paeria abans de la finalització del termini
establert.
Finalitzat el torn de paraules, el regidor Joan Gómez dona per closa aquesta sessió
extraordinària del Consell de la Zona 05.
Lleida, 26 de Juny de 2017.

Cesc Mòdol
Coordinació dels Consells Territorials
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CONSELL DE LA ZONA 05 (barri de Balàfia i entorns)
Sessió ordinària celebrada el dilluns, 19 de febrer de 2018, al Centre Cívic de Balàfia.

Assisteixen a la reunió:
Entitats:
A.VV de Balàfia; Escola Bressol Municipal; Assoc. Dona Balàfia; Escola Països Catalans;
Assoc. Platacuba; Grup Municipal PP; Grup Municipal C’s; Grup municipal PSC; Coral
Balàfia; AMPA Escola Pinyana; i Assoc. de Diabètics.
Persones:
Toni Baró; Mireia Moliné; Ángeles Amador; Jos Farreny; Josep Ma. Servetó; José Luís
Osorio; Indalecia Martínez; Natàlia Piñol; Francesc Caballero; Carmina Estudillos; Adrià
López; Alberto Alcaine; Miquel A. Sánchez; Tere Palau; Ramón Vallès; Manuela Aparicio;
Maria Montoro; Ismael Alfaro; Montse Torruella; Maria Rosa Farrero; Elisabeth Martinez; i
Joaquim fumadó.
Per l’administració municipal:
El regidor de zona i president del CdZ05, Joan Gómez; i el coordinador tècnic dels Consells
de Zona, Francesc Mòdol.
Excusa la seva assistència l’associació Aremi.

S’inicia el plenari del Consell de la zona 05 amb la benvinguda del regidor Joan Gómez qui
dona la benvinguda als assistents, i explica que el projecte més votat als pressupostos
participatius de 2017 (equip de so i àudio per a la sala d’actes del Centre Cívic) ja s’ha
implementat.
Quant a la convocatòria dels pressupostos participatius de 2018, Gómez explica que a
partir de febrer es podran presentar les propostes d’enguany; 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 de votació serà: per Internet de l’1 a 21 de juny, i presencial de 18 a 21 de juny.
Finalitzats els tres primers punts de l’ordre del dia, es dona inici al torn de paraules:
Ramón Vallès, Veí de Balàfia. S’interessa per la funció que s’ha previst per a l’edifici de
l’antic Mercat Municipal de Balàfia, i, en la mesura que els usos de futur no tinguin a veure
amb la distribució de productes alimentaris, en suggereix altres (culturals i lúdics) com per
exemple la creació d’un espai museístic dedicat a les joguines, o qualsevol altre projecte
que contribueixi a la creació de polaritats que atreguin la visita de gent de fora.
El regidor Gómez respon que s’està cercant una solució amb alguna operadora
alimentària, com ja es va fer al mercat municipal de Cappont, però que de moment la
proposta no ha reeixit. En el supòsit que l’opció anteriorment esmentada no arribi a bon
port, el regidor diu que s’hauria de preveure una alternativa en la línia del que es va fer a
la Bordeta on es va optar per reconvertir l’antic mercat municipal en un centre d’atenció a
adolescents i joves.
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Montserrat Torruella, Dóna Balàfia. Relacionat amb la dinamització de l’espai exterior de
l’antic mercat o d’algun altre indret públic del barri, comenta que un element d’atracció
per a menors podria anar relacionat amb la instal·lació de miralls ondulats que distorsionin
la imatge de les persones. Afirma que hi ha precedents a altres llocs, i que funcionen.
Toni Baró, AVV. Balàfia. Realitza les següents propostes: 1. que es prevegin diversos
pàrquings dissuasoris a llocs estratègics de Balàfia, atès que aquesta solució beneficiaria la
mobilitat i l’activitat comercial de tota la zona, i de manera especial del nucli antic del
barri; 2. que es projecti un espai de lleure familiar a la part final de la plaça Roca Lletjós.
Entre les característiques que hauria de tenir aquest espai, Baró puntualitza que hauria de
ser de gestió pública; 3. que s’estudiï la possibilitat que en algun dels solars de l’entorn
“dels blocs blancs” de Francesc Viadiu hi pugui anar una zona d’esport per a joves,
entenent que hi ha la urgent necessitat d’oferir espai relacional i de lleure als adolescents i
joves del barri; 4. que cal preveure accions que reequilibrin socialment la banda esquerra
del carrer Alcalde Porqueres, atès que hi ha una creixent tendència que la gent que viu en
aquell lloc sigui cada vegada més gran i de renda cada cop més baixa. Com a possibles
mesures, Baró demana que s’impulsin novament “plans de barri” i que es donin ajudes a la
instal·lació d’ascensors als blocs on la població està més envellida; 5. que es millorin
aquells carrers en què hi ha poca llum i/o voreres amb desnivells que dificulten la mobilitat
de persones amb discapacitat funcional; 6. que es revisi la mobilitat segura al carrer
Penedès (entre el Centre Cívic i la Pl. de França), com a solució suggereix que es millori
l’enllumenat als passos de vianants, que no es pugui aparcar en bateria en aquell tram i
que es prohibeixi l’estacionament de les furgonetes grans, en la mesura que limiten la
visibilitat de persones i vehicles; 7. que es contempli la possibilitat d’habilitar un parc on
poder passejar els gossos sense lligar; i 8. que el solar ple d’herbes i matolls de vora la
plaça dels Països Catalans es rehabiliti i incorpori com a nova zona de parc.
En un altre ordre de coses, Toni Baró avala que el nou Pla General d’Ordenació Urbana
prevegi inversions per a rehabilitar “el barri antic de Balàfia”; subscriu que l’antic mercat
de Balàfia pugui arribar a reconvertir-se en un espai específic per a adolescents i joves; i
proposa que es repensi la utilització pública de les instal·lacions de l’antic tanatori.
Carmina Estudillos, Assoc. Diabètics. Demana: 1. que es netegi i faci manteniment d’un
espai urbà –d’ús exclusiu per a vianants- que hi ha vora la Plaça Maria A. Capmany i que
està ple de defecacions d’animal; 2. que es controlin les accions de dues colles
d’adolescents: una que –al sortir de l’Institut- es reuneixen de manera regular a la part del
darrera d’on hi havia una antiga botiga d’electrodomèstics (triangle de carrers Baró de
Maials, Vic, i José Olóndriz); i una altra que es reuneixen a la travessera del carrer de la
Garrotxa, atès que embruten la via pública, fumen, i la seva presència intimida la gent; i 3.
que s’estigui amatent a les activitats d’un local de joc privat pròxim al Centre Cívic de
Balàfia, no fos que pogués arribar a ser una molèstia per als veïns.
Francesc Caballero, Plataforma contra el bloqueig de Cuba. Informa que al carrer Gandhi,
on comença el camí que va al Tennis Urgell, hi ha un abocament incontrolat de deixalles,
bona part de les quals van a parar a una sèquia pròxima. Demana que es faci la neteja
d’aquell espai i que es faci prevenció per evitar nous episodis d’incivisme.
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Josep M. Servetó, grup municipal PP. Com a nou espai de la ciutat on ubicar-hi un
pàrquing dissuasori, proposa la finca del costat de la Llotja, a Pardinyes.
Mireia Moliné, Escola Bressol Municipal Balàfia. Explica la preocupació de les famílies que
porten els nens a la bressol per la molta brutícia que hi ha a l’entorn de l’escola,
especialment per les defecacions i les miccions dels gossos que contaminen la terreta dels
llocs on juguen els infants. Moliné fa una reflexió sobre quines mesures podrien
emprendre’s per alliberar de gossos aquella zona escolar o, si més no, habilitar mesures
informatives (cartells) i coercitives (multes) adreçades als propietaris incívics dels animals.
Alberto Alcaine, grup municipal PSC. Subscriu la necessitat de senyalitzar els espais d’usos
per a gossos, palesant l’efectivitat de les sancions econòmiques com a mesura
intimidatòria contra les persones incíviques.
Acabat el torn de preguntes, el president del Consell de Zona, Joan Gómez, agraeix les
aportacions de les persones assistents i dóna per acabada la sessió plenària.
Lleida, 19 de febrer de 2018

Cesc Mòdol
Coordinació dels Consells Territorials
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CONSELL DE LA ZONA 05 (barri de Balàfia i entorns)
Sessió ordinària celebrada el dijous, 25 d’octubre de 2018, al Centre Cívic de Balàfia.

Assisteixen a la reunió:
Entitats:
A.VV de Balàfia; Escola Bressol Municipal; Assoc. Dona Balàfia; Escola Països Catalans;
Grup Municipal C’s; Escola Pinyana; AMPA Escola Pinyana; Assoc. Moussala Gigimara; i
Assoc. de Diabètics.
Persones registrades:
Toni Baró; Mireia Moliné; Ángeles Amador; Jos Farreny; José Luís Osorio; Indalecia
Martínez; Carmina Estudillos; Adrià López; Ramón Vallès; Ismael Alfaro; Montse Torruella;
Francesc Fernandez; Alfons Herrero; Carme Pujol; Maria Dolors Florensa; Maria Lloret;
Francisca Gracia; Mercedes Aguayo; Manolo López; José Pueyo; Maria Rosa Ros; Manel
Merola; i Bakary Soumare.
Per l’administració municipal:
El regidor de zona i president del CdZ05, Joan Gómez; la tècnica de Participació Ciutadana,
Esther Marcos; i el coordinador tècnic dels Consells de Zona, Francesc Mòdol.
Excusa la seva assistència l’associació Kina Kreu.
S’inicia el plenari del Consell de la zona 05 amb la benvinguda del regidor Joan Gómez qui
agraeix la presència als assistents, i explica que el projecte més votat als pressupostos
participatius (PP.PP) de 2018 (pàrquings dissuasius a diferents punts del barri) l’estan
desenvolupant els serveis tècnics municipals. Gómez informa també, que en el marc de la
campanya de senyalització 2018, s’ha fet el repintat de la N230 fins a l’Av. de Pinyana, i, en
referència al cronograma de la “neteja al barri” informa de la freqüència i llocs on es farà
escombrada manual, mecànica, mixta, amb aigua, retirada de grafits, etcètera
Finalitzada la intervenció informativa del regidor de zona, es dóna inici al torn de paraules:
Toni Baró, AVV. Demana concreció quant al termini de l’execució de l’obra de la proposta
guanyadora als PP.PP 2018, i s’interessa per les dates d’inici i desenvolupament de la nova
edició de PP.PP 2019.
El regidor Joan Gómez exposa quin ha de ser el procediment administratiu previ a l’inici
dels PP.PP 2019, i, en consideració que entre el 31 de març i les eleccions municipals a
maig de 2019 s’haurà d’aturar el procés (per a no coincidir amb la precampanya i
campanya de les municipals), preveu que abans de març solament serà possible realitzar la
fase corresponent a la recollida de propostes de la ciutadania i l’avaluació de les mateixes
per la Comissió Tècnica de Valoració.
José Pueyo, i Dolors Florensa, Veïns. Informen que el parc de damunt de les vies està molt
malament (passamà, bancs, barana, escales que pugen des del carrer Ripollès, fusta del
terra de costat de les fonts...) i demana que els Serveis Municipals actuïn ja, car des que es
va fer l’esmentat parc, diuen, no s’ha fet manteniment.
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Toni Baró, AVV. Palesa que pel barri és una prioritat la construcció de l’Escola de Pinyana,
raó per la qual demana que la Paeria faci pressió a la Generalitat.
Relatiu als PP.PP 2019, diu que hi ha aspectes -com el mètode de selecció de les propostes
en funció de la seva quantia econòmica- que al seu entendre s’haurien de replantejar, i
avança que la FAV proposarà una fórmula alternativa.
En referència a diversos aspectes d’urbanisme i mobilitat, Baró diu: 1. que es revisi la
mobilitat segura al carrer Penedès (entre el Centre Cívic i la Pl. de França), com a solució
suggereix que es millori l’enllumenat als passos de vianants, que no es pugui aparcar en
bateria en aquell tram i que es prohibeixi l’estacionament de les furgonetes grans i
camions, en la mesura que limiten la visibilitat de vianants i conductors; 2. que es projecti
un espai de lleure familiar a la part final de la plaça Roca Lletjós, pensat especialment per a
la canalla; 3. que s’acordi una solució que permeti la reforma del carrer Corts Catalanes,
conjuminant i protegint els interessos de veïns, comerciants, i industrials de la zona; 4. que
l’ajuntament actuï amb fermesa en la defensa jurídica dels interessos públics, en el litigi
per la propietat dels terrenys de la plaça de Balàfia; 5. que es repassin els rebaixos de les
voreres en benefici de les persones que van en cadira de rodes, atès que amb el temps el
terra s’ha desnivellat; i 6. que es repensi la varietat d’arbre que es posa a cada zona de la
ciutat, segons el subsol, perquè no passi com a Corregidor Escofet on bona part de l’arbrat
que hi ha o “no tira” o s’ha mort.
Finalment, el representant de l’AVV de Balàfia es queixa que el nivell de neteja i salubritat
del barri és ara inferior a fa dos anys, especialment a les places, i diu que es necessari
aplicar més sancions als propietaris de gossos que actuïn incívicament; en aquest darrer
sentit, demana el reforçament de la presència d’Agents Cívics i de la Guàrdia Urbana.
Respecte a la futura construcció de l’Escola Pinyana, el regidor Gómez respon que
l’ajuntament ja va complir amb la seva part, al preveure la cessió de terrenys a la
Generalitat, i, quant al criteri de selecció de les propostes que passen a ser votades als
Pressupostos Participatius, diu que és una qüestió merament tècnica, que es fa en base a
l’aplicació de les normes, entre les quals la previsió econòmica per a la implementació de
cada proposta.
Manolo López, A.VV. Demana: 1. que es faci una revisió del sistema de clavegueram ja que
aquest té molts punts per on flueixen les males olors; 2. que als blocs del Grup Voravia,
prop d’Alcalde Porqueres, s’actuï per desmantellar un tuguri2 “indecent”, on s’hi
emmagatzemen cartrons; 3. que es netegi el barri de pintades incíviques; 4. que es revisi
l’enllumenat de la zona de darrera del Mercat de Balàfia, concretament al carrer
Amsterdam; 5. que s’exigeixi als comerciants i industrials que no treguin les caixes de
cartró al carrer, fora de l’horari autoritzat; i 6. que es reposin els arbres morts o en mal
estat de la zona entre el carrer d’Amsterdam i la Plaça de les Cases Regionals.
López finalitza la seva intervenció demanant que s’actuï per augmentar el nivell de neteja i
higiene del barri.
José Pueyo, Veí. Denuncia que en alguns dels pisos dels blocs del grup Voravia, al carrer
Vallès, hi ha alguna persona que es dedica al comerç irregular de ferralla3.
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Toni Baró, AVV. Quant a la denuncia anterior, sobre persones que es dediquen al comerç
de ferralla, Baró afegeix que aquestes també recullen mobles, fusta, i cartrons, i amplia
que es tracta de famílies en situació de risc d’exclusió social que, tot i la pressió dels
Serveis Socials i de la Guàrdia Urbana, persisteixen en fer l’activitat denunciada.
Manolo López, A.VV. Es queixa que –des de fa 10 anys- al final del carrer Castelló Aleu hi
ha un cobert de llauna, que des d’un punt de vista de paisatge urbà és lamentable.
Altrament, denuncia que a la zona entre els carrers Marimunt i Castelló Aleu, hi ha tallers
que ocupen molt espai públic, aparcant vehicles.
Carmina Estudillos, Assoc. Diabètics. Fa esment que el grup de gimnàstica del Centre Cívic
alguna vegada han anat a fer l’activitat a la plaça de les magnòlies i que la mateixa està
molt bruta.
Altrament, la representant de l’Associació de Diabètics es queixa que el jovent que fa
formació a l’escola de mecànica CTI (Centre Tècnic Ilerdense), al carrer de la Garrotxa,
genera situacions d’incivisme a l’ entrada (9.00h) i sortida (13.00h) de les classes: soroll de
motos, consum de porros, etcètera.
Manel Merola, Veí. Es queixa que no hi ha prou zona d’aparcament gratuït a l’entorn
pròxim de la zona dels hospitals, problema aquest que, segons ell, seria fàcil de resoldre en
la mesura que en aquell indret (“la boca del riu Noguerola”) hi ha bancals no conreats que
es podrien aprofitar. Segons Merola, la seva demanda es justifica en el fet que no tothom
pot permetre’s utilitzar el pàrquing de pagament (a 3 euros hora), i que haver de deixar el
cotxe molt lluny no és una bona alternativa per a persones amb limitacions de mobilitat.
Ángeles Amador, A.VV. Denuncia: 1. que la plaça Maria Rosell i l’entorn d’aquesta fins a
l’Av. de Marimunt “està feta un fàstic”, per la brutícia que cau dels arbres i per la que hi
llancen les persones que fan vida allí; i 2. que el ferm de la zona d’aparcament de darrera
el carrer Ciutadella està ple de forats i que cal una solució més duradora que la d’afegir-hi
grava.
Toni Baró, AVV. En referència a les intervencions anteriors, aclareix: 1. que l’AVV ha
demanat que es posi aglomerat asfàltic al ferm de la zona d’aparcament de darrera el
carrer Ciutadella, però que encara no tenen la confirmació municipal de quan es realitzarà
l’esmentada obra; 2. que és una evidència que la zona de Balàfia i entorns necessita més
aparcaments dissuasoris4, en bona part per donar servei als veïns, però també perquè en
els darrers anys s’han instal·lat a la zona moltes institucions i serveis d’abast de ciutat, per
la qual cosa la gent que es desplaça amb vehicle i que estaciona al barri ha augmentat
moltíssim.
Adrià López, Escola Països Catalans. Manifesta el seu desacord respecte que el projecte
“millora del pati escolar” que va presentar la seva escola fos considerat gran5, atès que
com a proposta de barri (menys de 50.000 euros) l’haguessin aconseguit segur.
El regidor Joan Gómez reitera que l’agrupament de les propostes -segons el seu import
econòmic- es fa seguint criteris estrictament tècnics i fa esment que a diferència de 2017,
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els tècnics no han volgut córrer el risc de pressupostar cap projecte per sota del seu valor
real.
Toni Baró, AVV. Opina que estaria bé que l’ajuntament orientés les entitats en la valoració
estimativa de la implementació de les seves propostes, evitant d’aquesta manera que
projectes que han estat pensats com a menors acabin passant al grup dels grans o de
ciutat.
Ramón Vallès, Veí. S’interessa pel procediment de convocatòria del Consell de Zona, ja
que al seu entendre una reunió d’aquestes característiques hauria de comptar amb més
assistència de veïnes i veïns.
En un altre ordre de coses, Vallès manifesta que li agradaria que la plaça de les Magnòlies
tingués més verd i zona enjardinada.
El regidor Gómez aclareix quin és tot el procediment d’una convocatòria de Consell: cartes,
e-correus, trucades, cartellera al Centre Cívic, i difusió mitjançant les xarxes socials.
Manolo López, A.VV. Demana més immediatesa en la retirada dels cotxes abandonats al
carrer.
Acabat el torn de preguntes, el president del Consell de Zona, Joan Gómez, agraeix les
aportacions de les persones assistents i dóna per acabada la sessió plenària.
Francesc Mòdol, coordinador tècnic del Consell de Zona.
Lleida, 25 d’octubre de 2018
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