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CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 12 ( els Magraners i entorns) 
Plenari del Consell realitzat el 21 d’abril de 2016, al Centre Cívic dels Magraners. 
 
 
Assisteixen a la reunió:                                      
 
Entitats: 
Assoc. de Veïns; Vocalia de la Dona de l’AVV; Parròquia; Salesians; MIJAC; ONG Vols; Club 
Twirling; Serveis Socials; grup municipal el Comú; grup municipal Ciutadans; grup municipal 
ERC-Avancem; grup municipal Partit Popular; grup municipal CiU. 
 
Persones: 
Mª Rosa Lara; Jordi Clot; Amparo Moreno; Paqui Gallardo; Mª Dolores Águila; Juan Gallardo; 
Fulgencio García; Estefania Revés; Pau Pintó; Santiago Migales; Maria Dolores Vera; Marta 
Gispert; Carlos González; Salvador Mimbrera; i Juli Otal. 
 
Per l’administració municipal assisteix a la reunió el president del Consell  i regidor de la zona 
12, Fèlix Larrosa; la tècnica de la regidoria de Participació, Carme Sabaté; i el coordinador 
tècnic dels Consells de Zona, Cesc Mòdol. 
Excusa la seva assistència el regidor de Participació Ciutadana, Joan Gómez. 
 
 
S’inicia la sessió del plenari del Consell de la zona 12 amb la benvinguda a càrrec del regidor 
Fèlix Larrosa.  
A continuació, a l’objecte de desenvolupar el 2n punt de l’ordre del dia, el regidor demana al 
tècnic municipal Cesc Mòdol, que expliqui el funcionament d’un Consell de Zona. Mòdol 
exposa 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 –
correspon un mínim de dues vegades a l’any- poden, a títol individual (com a veïnes) 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, Mòdol 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, Fèlix Larrosa 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. 

 
A continuació, 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, Fèlix Larrosa es refereix a:  
1. l’informe de la gestió del SSSS 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. Com a dades objectivables de la tasca dels Serveis Socials a la zona 12, el regidor 
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posa de relleu que –durant 2016- s’han ajudat a 189 famílies, o el que és equivalent en 
termes d’individus: 532 persones ateses. Com a informació complementària, el regidor 
concreta que s’han atès de manera específica a 75 persones grans; 36 persones amb 
dependència; que 38 famílies s’estan beneficiant del servei de Teleassistència, i que altres 
6 reben ajuda domiciliària;  
i 2. repàs a diferents aspectes de la gestió municipal a la zona 12. Entre els quals, el regidor 
de zona fa referència a la gestió de dues incidències: les relacionades amb la cobertura 
d’Internet al barri, que s’ha resolt amb la implantació de la fibra òptica; i les que han tingut a 
veure amb el tall de la llum en determinades situacions meteorològiques, que va forçar a haver 
d’obrir un expedient a la companyia Endesa. Quant a la resta d’actuacions de caràcter divers 
(fetes o previstes de fer), el regidor fa esment a les següents: 
 

 Estudi de l’allargament de la línia 7 del bus (per donar cobertura als blocs de la zona 
d’expansió del barri) i de la reubicació d’algunes parades. 

 Actuacions relacionades amb el verd urbà al carrer Maria Vilaltella (plantar, esporgar, 
etcètera.) 

 Gestions per a la cessió d’habitatge per al parc municipal d’habitatge social (als blocs 
Antoni Guix i Ribelles). 

 Estudi d’ordenació de l’entorn del carrer Soldevila.  
 Pintura i manteniment del campanar de l’església. 
 Reparacions de calçada dels carrers Mossèn Salvador, Comte de Rueda, Joan d’Àvila, 

transformador, i Albi. 
 Alineació dels estacionaments del carrer Sra. dels Àngels. 
 reparació de bancs i tancament de solar a la Pl. Pare Nadal (per resoldre ocupació de 

finques privades per a ús d’aparcament). 
 Estudi i proposta d’ordenació i millora d’urbanització de diversos carrers de la part 

vella de Magraners, entre els quals el carrer Francesc Xavier. 
 Realització d’un parc urbà al carrer Font Nova. 
 Ordenació d’espai lliure a la zona del pavelló poliesportiu. 
 Plantació d’arbres, pintar bancs i fer un WC per a persones amb discapacitat funcional 

a les instal·lacions de la Petanca. 
 Millora de drenatges al carrer Vinaixa. 
 Estudi i planejament dels usos de la zona de l’antic camp de futbol (on s’havia previst 

una promoció d’habitatges socials que UGT no ha fet).  
 El desenvolupament de les promocions Llar Jove. 
 Projecte per a completar la rotonda inacabada de la N240. 
 Reparacions del cautxú de les zones de joc infantil. 

 
Finalitzat el desenvolupament del punt 5 de l’ordre del dia, es dóna per obert el torn de 
paraules: 
 
Juan Gallardo, AVV. Demana una previsió sobre la implementació del bosc urbà, i proposa que 
es facin intervencions concretes per a l’embelliment de punts concrets del barri. 
 
El regidor de zona respon que en el moment actual s’està dissenyant el projecte del bosc urbà 
(que comptarà amb un mirador des d’on veure la Seu vella), i que en els propers mesos es 
concretarà el termini de la seva execució. 
Referent a la possibilitat d’incrementar espais verds al casc antic del barri, el regidor Larrosa 
planteja diverses hipòtesis d’actuació que s’hauran de concretar en funció de les necessitats 
específiques de cada localització. 
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Mª Dolores Vera. Demana si es poden implementar passos elevats -per reduir la velocitat dels 
vehicles- a la zona dels carrers Albi i Font Nova. Altrament, denuncia que al parc de vora el 
poliesportiu no s’hi pot estar perquè hi ha nius de vespa, al terra. 
 
El regidor Larrosa diu que s’estudiarà una proposta per a la pacificació del trànsit de la zona del 
carrer Albi i entorns; i que es comunicarà a medi ambient l’existència de nius de vespa. 
 
Juan Gallardo, AVV. Puntualitza que la zona del carrer Albi on hi ha major problema –quant a 
la mobilitat- és on hi ha els blocs pròxims a la “plaza de la Encarnita” (Encarna López), i, que al 
seu entendre, posar bandes rugoses seria una bona solució. 
 
Mª Dolores Águila, Club Twirling. es queixa que no s’hagin fumigat i esporgat els arbres de  la 
plaça Joan XXIII. 
 
Rosa Lara, Vocalia de la Dona. Afirma: 1. que tampoc no s’han esporgat els arbres del carrer 
Vimbodí (plataners); i 2. que hi ha conductors de bus que no s’arramblen prou a la vorera de la 
parada, dificultant que les persones amb poca mobilitat puguin pujar i baixar de manera 
còmoda i segura. 
 
El regidor Larrosa pren el compromís de fer arribar la queixa a l’empresa concessionària del 
servei municipal d’autobusos. 
 
Mª Dolores Vera.  Informa que a la parada de bus del costat on hi ha el transformador, hi ha 
una vorera que no permet la mobilitat correcta d’un veí que té discapacitat funcional, ja que 
un arbre i un fanal de la llum impedeixen passar-hi en cadira de rodes. 
 
Juan Gallardo, AVV. Demana que s’urbanitzi un tram de carrer que hi ha darrera de l’església 
(asfaltar i plantar-hi arbres). 
 
Finalitzat el torn de paraules, el regidor Fèlix Larrosa agraeix la participació a tothom i desitja a 
veïnes i veïns que passin una molt bona Festa Major. 
 
Sense cap altre tema a tractar en el dia d’avui, es dóna per acabada la sessió plenària. 
 
Lleida,  21 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 10; 11; i 12, en sessió 

conjunta, realitzat el 4 de maig de 2017, al Centre Cívic de la Bordeta. 

 

Assisteixen a la reunió:  

Entitats: 

AFANOC; Escola el Carme; AVV Magraners; Assoc. Comerciants Bordeta; Grup 
Motorista Àngels Verds; AVV Bordeta; Societat Ocellaire” El Ram”; Col·lectiu  
Bordeta.net; AVV Cappont; AMPA Escola Frederic Godàs; Club Basquet Cappont; AMPA 
Escola Camps Elisis; Fundació Privada Casa Casero; Grup Municipal Comú de Lleida; 
Grup Municipal ERC-Avancem; i Grup Municipal Ciutadans. 
Persones: 

Victòria Cano; Joan Espinosa; Ángel Pérez; Paqui Tena; Isabel Prat; Maite Falcón; 
Antoni Lucero; Mª Carme Guerrero; Joan Nos; Antoni Chacón; Mercè Jornet; Carles 
Vega; Veni Ros; Lupe Pavón; Juan Gallardo; Josep Bernaus; Margarida Almirall; 
Houssna Zemzoum; J. Kizielwicz; Rafael Sopena; Josep Pons; José Mª Córdoba; Ángeles 
Ribes; i Carlos González. 
Per l’administració municipal: 
El regidor de Participació Ciutadana, Drets Civils i Cooperació, Joan Gómez; la tècnica 
de Participació Ciutadana, Drets Civils i Cooperació, Esther Marcos; i el coordinador 
tècnic dels Consells de Zona, Francesc Mòdol. 
Excusen l’assistència les regidores Montse Parra i Montse Mínguez; i el regidor Fèlix 

Larrosa. 

 

Sota la presidència del regidor de Participació Ciutadana, 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 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.  

 

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 
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Participatius- les següents persones: Mari Carmen Guerrero; Margarida Miralles; 

Guadalupe Pavón; Antonio Chacón; Juan Gallardo; i Mercè Jornet. 

 

Un cop el representant de l’equip de govern de la Paeria, Joan Gómez 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 de setembre. 

  

Sense cap altre tema a parlar, es clou el plenari conjunt dels Consells de les zones 10; 

11; i 12. 

 

Lleida, 4 de maig de 2017. 
 
 
 
 
 
Cesc Mòdol    
Coordinació dels Consells Territorials 
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CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 12 ( els Magraners i entorns) 
Plenari del Consell realitzat el 15 de març de 2018, al Centre Cívic dels Magraners. 
 
 
Assisteixen a la reunió:                                      
 
Entitats: 
Assoc. de Veïns; Vocalia de la Dona de l’AVV; Parròquia; Salesians; MIJAC; ONG Vols; Serveis 
Socials Marge Esquerra; C.D. Magraners; i grup municipal PSC. 
 
Persones: 
Mª Rosa Lara; Jordi Clot; Paqui Gallardo; Juan Gallardo; Estefania Revés; Belén Reche; Rosario 
Malpica; Crescencio Fabra; Angelino Chacón; Francisca Martínez; Antonio Cámara; i Luís Díaz 
Aige. 
 
Per l’administració municipal assisteix a la reunió el president del Consell  i regidor de la zona 
12, Fèlix Larrosa; El regidor de Participació Ciutadana, Joan Gómez; la tècnica i els tècnics de 
l’àrea de Promoció i gestió de l’hàbitat urbà i rural i la sostenibilitat: Imma Castelló, Sergi 
Gimeno, i Rubén Manuel Ruiz; i el coordinador tècnic dels Consells de Zona, Cesc Mòdol. 
 
S’excusa la Bressol Municipal dels Magraners. 
 
S’inicia la sessió del plenari del Consell de la zona 12 amb la salutació del regidor Fèlix Larrosa, 

qui dona la benvinguda a les persones assistents, exposa la previsió dels continguts de què 
es parlarà durant la reunió, i cedeix la paraula al regidor de Participació, Joan Gómez, 
perquè informi de les novetats 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. 
 
Diverses persones assistents fan explícits els seus dubtes quant a determinats aspectes de 
les normes que permeten poder concursar als Pressupostos Participatius, i sobre el marge 
de possibilitats que tenen les zones menys poblades, d’optar a guanyar la proposta gran de 
fins a 200.000 euros. 
 
Respecte al sentit dels Pressupostos Participatius, el president de l’AVV de Magraners, 
Juan Gallardo, palesa que si fos per ell, la participació es canalitzaria sempre via les AA.VV, 
ja que -al seu entendre- els Pressupostos Participatius possibiliten que un ciutadà –
individualment- pugui presentar una proposta, i guanyar en vots, a una altra presentada 
per l’Associació de Veïns, situació la qual -al seu entendre- no hauria de poder donar-se, 
en la mesura que –segons ell- el màxim exponent de la participació als barris es dona al si 
de les AA.VV, a les quals reclama que es reconegui un rang de representativitat superior al 
de persones individuals o d’altres tipus d’entitats. 
 
Els regidors Larrosa i Gómez, es posicionen en relació al disseny conceptual dels 
Pressupostos Participatius i a la idoneïtat de les normes que els regulen. 
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Sobre la manera com es seleccionen les propostes guanyadores als Pressupostos 
Participatius, defensen el principi democràtic ”una persona un vot”, raó per la qual no 
qüestionen que la proposta més votada sigui la més representativa de la voluntat de les 
veïnes i veïns d’un barri. 
 
En relació a l’afirmació que una proposta gran (de fins a 200.000 euros) no pot recaure en 
benefici d’una zona amb poca població, com és el cas dels Magraners, els regidors 
argumenten que hi ha experiències que corroboren que sovint és més fàcil aconseguir 
índex alts de participació (mobilitzar vots) en una comunitat petita, on tothom és coneix i 
les relacions són molt properes, que en una altra amb molta més població, però en la qual 
les relacions humanes són molt més impersonals i, per tant, costa més convèncer la gent 
d’anar a votar. En qualsevol cas, els regidors sostenen que els Pressupostos Participatius 
garanteixen que totes les zones de la ciutat, per molt poca població que tinguin, seran 
sempre beneficiàries d’almenys un projecte de fins a 50.000 euros, la qual cosa ve a ser 
una “discriminació positiva”, en la mesura que assegura que els Magraners, amb poc més 
de 2.000 habitants, guanyaran un projecte de 50.000 euros, al igual que, per exemple, la 
zona de l’Eixample de Lleida que té més de 20.000 habitants. 
Finalment, els regidors Larrosa i Gómez, posen de relleu que els pressupostos Participatius 
són sols una opció participativa més, pensada per a incentivar la creativitat i la participació 
de la gent, organitzada o a nivell individual, i que en cap cas anul·len altres vies de 
participació tradicional com són totes aquelles que tenen com a interlocució principal les 
AA.VV. 
 
A continuació, el regidor de zona, Fèlix Larrosa, exposa que s’ha treballat amb la comunitat 
educativa de l’Escola dels Magraners el disseny del projecte de reforma del pati d’aquella 
escola, que cercarà fer més atractiu aquell lloc en benefici dels escolars i del conjunt de 
veïnes i veïns, i de forma especial d’adolescents i joves, als que cal proporcionar llocs on 
reunir-se i on fer esport. Per ampliar la informació d’aquest projecte, pren la paraula la 
tècnica Imma Castelló, qui dona tots els detalls d’una actuació que preveu l’habilitació i 
equipament de diferents racons i espais, on divertir-se i aprendre1. 
 
Per a l’exposició del segon projecte de què s’ha previst informar avui, la creació d’un nou 
bosc urbà, el regidor passa la paraula al tècnic municipal Rubén Manuel, qui explica que 
aquest tindrà prop de 10.000 m2 i que s’ubicarà a la vora del carrer Camp, prop de 
l’escola, a la mateixa cota que la Seu Vella, raó per la qual aquell lloc esdevindrà un 
excel·lent mirador. Sobre les característiques d’aquest bosc urbà als Magraners, el quart a 
la ciutat de Lleida, Rubén Manuel diu que només serà accessible per a vianants i que 
estarà conformat per més de 300 arbres (pins, lledoners, alzines, roures, magraners, 
ametllers...) i d’altres espècies vegetals, amb un recorregut interior on podrà trobar-se 
mobiliari urbà2, i diversos jocs3. 
 

                                                 
1 El projecte preveu que el pati disposi de zones de bosc o enjardinades, on hi haurà un tobogan, una pèrgola 

vegetal, un laberint amb espècies arbustives, un hort, un circuit de passeig, una cabana, jocs infantils, un sorral, un 
espai de lectura, un lloc de reunió sota un arbre singular (una sequoia), i un amfiteatre on poder fer classe a l’aire 
lliure. 

 
2 Bancs (16), papereres (5), font, enllumenat singular, balises... 
 
3 Tirolina, xarxa, gronxador, balancí, molla... 
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Entre les pròximes actuacions municipals que s’ha previst fer al barri, el regidor Larrosa fa 
esment a:  la millora de l’accessibilitat del carrer Sant Francesc Xavier; fer rebaixos a les 
voreres de carrer Nostra Sra. dels Àngels; intervencions quant a la xarxa d’aigua, la 
implementació d’arbrat i decoració al carrer Arboló; reformes a l’antic Cinema Goya, a 
l’Hangar, a l’escola (caldera i pintura), i al pavelló (cortines i finestres). 
 
Ja en un torn final de paraules, diverses persones intercanvien punts de vista relacionats 
amb el civisme i la convivència al barri. Entre les coses a què fan esment: el robatori de les 
tapes de metall del terra; el manteniment i la vigilància dels espais públics actuals; i la 
conservació del futur bosc urbà, en previsió que serà un espai obert en què hi haurà molta 
mobilitat de gent pel seu interior. 
                            
Lleida,  15 de març de 2018. 
 
 
 
 
 
Cesc Mòdol    
Coordinació dels Consells Territorials 
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CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 12 ( els Magraners i entorns) 
Plenari del Consell realitzat el 22 de Novembre de 2018, al Centre Cívic de Magraners. 
 
 
Assisteixen a la reunió:                                      
 
Entitats: 
Assoc. de Veïns; Grup de Dones; Biblioteca; Parròquia; Salesians; MIJAC; ONG Vols; Assoc. de 
Celíacs; Escola Bressol; grup municipal C’s; grup municipal PDeCAT;i Assoc. Comerciants 
(ACEM). 
 
Persones: 
Mª Rosa Lara; Jordi Clot; Paqui Gallardo; Juan Gallardo; Crescencio Fabra; Loli Felipe; Sònia 
Garcia; Amparo Moreno; Marisol Gil; Dolores Águila; Dolores Garzón; Víctor Roca; José Luis 
Osorio; Marta Gispert; i Sandra Mecias. 
 
Per l’administració municipal assisteix a la reunió el president del Consell  i regidor de la zona 
12, Joan Queralt; i el coordinador tècnic dels Consells de Zona, Cesc Mòdol. 
 
S’inicia la sessió del plenari del Consell de la zona 12 amb la salutació del regidor Joan Queralt, 
qui dóna la benvinguda a les persones assistents. A continuació, el regidor de zona, Joan 
Queralt, relaciona les actuacions municipals que s’han fet recentment: inauguració de la pista 
de bitlles; posada en funcionament del parc de màquines de gimnàstica per a adults; reforma 
del carrer Sant Francesc Xavier; repintat de bancs i del carril Bus; millores de l’asfalt de la 
carretera de Tarragona; incorporació de nous punts de llum a la plaça Encarna Gómez i millora 
de la il·luminació en diferents punts del barri: entre els quals el carrer de Cervià, darrera del 
Centre Cívic, i la zona de jocs per a la gent gran.  
Com a realitzacions a fer durant els pròxims mesos, el regidor Queralt parla de: dotar la 
biblioteca amb nous ordinadors; la licitació del Bosc Urbà del barri; la plantació de 104 arbres a 
l’escola; i la redacció del projecte d’urbanització del carrer Arboló.  
Quant a previsió d’obres, Queralt fa esment a treballs de millora: 1. al Cine Goya (teulada; 
reparació de les canals...); i 2. a l’Hangar (canvi de la porta per una de més reforçada, 
adequació de l’exterior de davant de la porta, pintura de la zona dels lavabos, reparacions de 
fusteria interior i exterior, etcètera.). 
En referència a les reformes urbanes als carrers Soldevila i García Lorca, corresponents al 
projecte guanyador als Pressupostos Participatius de 2018, el regidor Queralt informa que 
s’implementaran en els propers mesos, i altrament, en matèria de noms de carrers, que la via 
coneguda com Torre Salses passarà a dir-se Gran Via dels Magraners, i que el mirador del bosc 
urbà dels Magraners portarà el nom de qui va ser regidor de la Paeria, en Candi Villafañe. 
 
Crescencio Fabra, AVV. Es queixa que la plantació dels 104 arbres i la reforma al pati de 
l’escola no s’hagi fet abans; i reclama que es repari el ferm de la via pública en el tram entre la 
gasolinera i l’estanc. 
 
El regidor Queralt li respon que els arbres s’han plantar quan fa fred (tardor/hivern), que si no 
es moren, i que les obres al pati s’han de fer quan no hi ha escolars, durant algun dels períodes 
de vacances. 
 
Sònia García, Biblioteca. Pregunta quan es farà la poda d’uns castanyers que hi ha al carrer 
Maria Vilaltella. 
 



 10 

El regidor Queralt li respon que els serveis de jardineria tenen previst fer-la en breu. 
 
Rosi Lara, Grup de Dones. Corrobora que a la zona on viu, els serveis de jardineria ja han 
començat a fer els treballs d’esporga dels arbres. 
 
Dolores Garzón, Ass. de Comerç. Demana que es prengui alguna mesura per a pacificar el 
trànsit al tram dels carrers Almeria/ Costa Magraners/ Pere Nolasc; suggereix posar alguna 
banda rugosa i/o pas elevat perquè els vehicles no corrin tant. 
 
Loli Felipe, Ass. Celíacs. Demana que -al carrer Pere Nolasc, abans d’arribar a la rotonda- es 
recol·loqui un senyal informatiu que fa que la gent que no coneix el barri s’equivoqui, i torci 
erròniament en direcció el carrer Benvinguda.   
 
Crescencio Fabra, AVV . Sol·licita la implementació de senyalètica informativa, que permeti 
que la gent que ve de fora els Magraners pugui trobar –fàcilment- els equipaments i serveis 
públics del barri: esportius, culturals, educatius, sanitaris, etcètera. 
 
Marisol Gil, Escola Bressol. Expressa el seu acord vers la proposta d’incorporar senyals que 
informin dels espais d’interès del barri, i, en aquesta línia, demana expressament que 
s’identifiqui l’escola Bressol, amb una placa a la façana.  
 
Loli Felipe, Ass. Celíacs. Reivindica que el despatx número 1 del Centre Cívic, el que utilitza 
l’associació Celíacs de Lleida, tingui connectivitat a Internet, atès que ho necessiten per a 
poder atendre millor la gent. 
  
Juan Gallardo, AVV. Respecte a la incorporació de nous ordinadors a la biblioteca del Centre 
Cívic, informa que no es tant problema de les màquines, com de les llicencies dels programes 
que cal comprar per a donar servei en un espai públic. 
Respecte a l’accessibilitat a Internet en tots els espais del Centre Cívic, proposa com a solució 
la implementació de Wifi. 
 
Sònia García, Biblioteca. Planteja que es resolguin les següents qüestions: 1. reparació de la 
tapa de la caixa de registre del gas (ara no tanca), al cine Goya; 2. que es faci el manteniment 
dels camins d’horta del terme de Grealó, que estan molt fets malbé; i 3. que es trobi una 
solució al problema dels ordinadors de la biblioteca, perquè les educadores de Joventut que 
venen a donar suport a noies i nois del barri no poden fer la seva feina com caldria.  
En relació a l’esplanada de l’antic camp de futbol (vora “la rotonda de la magrana”), demana a 
la Paeria que els confirmi si –en un futur- hom preveu que sigui zona verda. 
 
Juan Gallardo, AVV. Opina que l’esplanada de l’antic camp de futbol (on en el seu dia s’havia 
previst de fer una promoció d’habitatges de protecció), hauria d’acabar sent una zona verda ja 
que es troba en una ubicació molt cèntrica. 
 
Crescencio Fabra, AVV. Demana que s’habiliti un sistema d’ombratge a les piscines, car els 
arbres que hi ha plantats no arrelen bé en aquell  subsòl, i a l’estiu la gent passa molta calor. 
Altrament, manifesta no entendre la raó per la qual el conserge del Centre Cívic no té 
ordinador al seu despatx, per la qual cosa, quan ha de fer alguna gestió relacionada amb la 
seva feina, ha de desplaçar-se a una altra dependència. 
 
Rosi Lara, Grup de Dones. Reivindica que el Grup de Dones necessita una màquina de cosir. 
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Sònia García, Biblioteca. Afegeix a la intervenció anterior: 1. que el Grup de Dones també 
necessita un joc de bitlles; i 2. que cal una solució al problema de la taquilla de les piscines, 
actualment tenen un mòdul metàl·lic, dintre del qual no es pot treballar quan fa calor. 
 
Crescencio Fabra, AVV. Suggereix la possibilitat de fer una caseta per a la taquilla de les 
piscines, als terrenys del poliesportiu que hi ha a la vora. 
 
Crescencio Fabra, AVV. Proposa que es faci manteniment del campanar de l’església. 
 
Jordi Clot, Parròquia. Informa que el campanar de l’església tot i ser un espai privat, fa també 
una funció pública, en la mesura que l’ajuntament l’utilitza com a punt des d’on enllumenar la 
Plaça de Joan XXIII. Respecte al grau de manteniment que caldria, Clot diu que estructuralment 
està bé i que es tractaria solament de repintar la part que fa la funció de reflectir la llum. 
 
Amparo Moreno, Grup de Dones. Demana que s’estudiï la possibilitat de generar més zona 
d’aparcament a l’entorn de l’Escola Bressol, ja que en moments puntuals del dia, la gent que 
utilitza les instal·lacions del Camp de Futbol i del Poliesportiu monopolitza tot aquell espai, en 
detriment dels veïns dels carrers Francesc Xavier, Sant Ignasi, i Vila-rodona. 
 
Loli Felipe, Ass. Celíacs. Reclama que es repari la cortina del despatx 1 del Centre Cívic, o bé 
que se’n posi una de nova.  
 
Crescencio Fabra, AVV. Mostra que el sistema de calefacció de la sala d’actes del Centre Cívic 
fa molt soroll, i afirma que no es compatible el seu ús amb la realització d’una reunió en la qual 
s’hagi de parlar. 
 
Sònia García, Biblioteca. Demana informació sobre quin destí donar a llibres de la biblioteca 
que han quedat obsolets. 
 
Acabat el torn de paraules, el regidor de zona anuncia que en breu s’iniciarà una intervenció 
general de millora dels carrers del barri; que es traslladaran -als serveis tècnics corresponents- 
tots els temes plantejats durant la reunió, i recorda que està a disposició dels veïns i veïnes 
que necessitin tractar amb ell qualsevol tema del barri.  
 
Sense cap altre tema a tractar en el dia d’avui, es dóna per finalitzada la sessió plenària. 
 

 
 
 
Francesc Mòdol, coordinador tècnic dels Consells de Zona.      
Lleida,  22 de novembre de 2018. 

 
 


