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CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 03 (barri de Pardinyes i entorns) 

Plenari realitzat el 8 d’octubre de 2018, al Centre Cívic de Pardinyes. 
         
Assisteixen a la reunió  
 
Entitats: 
AVV de Pardinyes (Orvepard); INS Josep Lladonosa; Escola Pardinyes; Escola La Mitjana; Coral 
Llum de Veus; Assoc. Síndrome d’Asperger; Associació de Consumidors CUS; Fundació Barri de 
Pardinyes; Assoc. de Jubilats; Fundació privada Ilersis (Shalom); Escola Bressol la Mitjana; 
Agipa; Bressol Municipal Pardinyes; Plataforma per unes festes cíviques; Grup municipal Junts 
per Catalunya; AVV Blocs Grup la Pau; i Grup municipal PSC. 
 
Persones registrades: 
Ramona Salla; Paco Castillo; Rafael Fernández; Joan Torné; Maria P. García; Mari Luz Pernia; 
Cristina Bravo; Yolanda Lacasa; Esther Rodes; Fcesc X. Serra; Sandra Checa; Ramon M. Giné; 
Marisé Piñol; Marta Ballespí; Ángela López; Mari Carme Gilart; Maria D. Terrón; Francesc X. 
Zamorano; Francesc Soldevila; Yolanda López; Irene Domingo; M. Carme Vila; Toni Berbel; José 
Miguel Villagrasa; Montse Royan; Montse Abella; Josep Ramon Serrado; Àngel Porcel; Maribel 
Quílez; Rosa M. Esteve; Cristina Morón; Mònica Sáez; Montserrat Peiró; Toni Luís; Andrés Pla; 
José M. Abad; Joan Antoni Martínez; Cèlia del Toro; Ramon Ruiz; Xavier Escriba; i Laura Soto. 
 
Assisteixen a la reunió per l’administració municipal: 
El regidor de Zona i president del CTZ03, Sergi Talamonte; la regidora de Participació 
Ciutadana, Elena Ferré; la Tècnica de Participació, Esther Marcos; i el coordinador tècnic dels 
Consells de Zona, Francesc Mòdol. 
 
El regidor de zona, Sergi Talamonte, obre la sessió constitutiva del Consell de la zona 03 per al 
mandat municipal 2019-2023, i explica les línies generals de treball d’aquest òrgan de 
participació territorial. 
 
A continuació, s’inicia un primer torn de paraules: 
 
Paco Castillo, Fundació Pardinyes. S’interessa per quina serà la composició de la Comissió 
permanent del Consell, i interpel·la els responsables municipals sobre el funcionament del 
Consell, en el sentit que els problemes que es plantegin rebin sempre un retorn, no com de 
vegades ha succeït en els mandats municipals anteriors. 
 
Sobre la operativitat del Consell, el regidor de zona, Sergi Talamonte, palesa la voluntat que el 
resultat dels debats que s’hi facin tingui una influència determinant en la presa de decisions de 
la Paeria. 
 
Joan Torné, Orvepard. Quant a la representativitat de l’esport en el si de la Comissió 
Permanent del Consell, Torné diu que la sola presencia de la Comissió d’Esports d’ORVEPARD 
ja és suficient garantia, en la mesura que aglutinen 12 de les 13 entitats existents a Pardinyes. 
 
Ángela López, Ass. de Jubilats. Demana que s’ajudi la seva associació perquè pugui programar i 
realitzar noves activitats al barri, adreçades a la gent més gran que no té l’oportunitat de 
desplaçar-se fora. Altrament, subscriu la necessitat apuntada en una intervenció anterior, en el 
sentit que es facin efectius els acords consensuats en el Consell de Zona. 
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En un altre ordre de coses, López denuncia que hi ha dos passatges interiors, tocant a la plaça 
Joan de Santamaria, on -malgrat que són espais de pas públic- no hi passa mai el camió de la 
neteja, amb la qual cosa l’olor que s’hi respira és tremendament molesta.  
 
El regidor Talamonte, respon que seria molt positiu que la veu de les persones jubilades fos 
present a la Comissió Permanent i, per extensió, en el conjunt de les dinàmiques de treball del 
Consell de Zona. 
En relació al problema de neteja que Ángela López ha denunciat, Sergi Talamonte fa referència 
a la possibilitat d’introduir canvis en l’operatiu del servei de neteja, a fi d’atendre aquelles 
deficiències que es vagin detectant. 
 
Paco Castillo, Fundació Pardinyes. Demana aclariments sobre la dinàmica de funcionament del 
Plenari del Consell, de la Comissió Permanent, i de les comissions de treball; i palesa la seva 
contrarietat vers la possibilitat que el tècnic/a municipal adscrit al Consell de Zona pugui 
condicionar les decisions de les persones de l’esmentat Consell. 
 
El regidor Talamonte respon que la presencia d’un funcionari municipal als Plenaris del Consell 
no afecta les decisions, en la mesura que aquest no té dret a vot, i que la seva funció bàsica 
consisteix en la dinamització i gestions de secretaria. 
Quant a la funció del Consell de Zona, Talamonte insisteix en la idea que aquest és un espai 
idoni perquè puguin confluir i interactuar persones i organitzacions socials no-formals, amb la 
resta d’associacions tradicionals1, per tant, afirma el regidor, ha de quedar clar que “els 
Consells no pretenen substituir la tasca de les AA.VV, sinó ser-ne un complement que eixampli 
espais de participació”. 
Quant els límits i regles de joc de la Participació municipal, el regidor Talamonte puntualitza 
que la Paeria vetllarà perquè sempre hom pugui participar amb prou informació sobre allò què 
es pot fer i què no, és a dir, considerant de forma realista les possibilitats tècniques, 
econòmiques i logístiques que comporti cada acció participativa. 
 
Respecte a la presència d’un/a funcionari/a municipal a les reunions plenàries del Consell, el 
tècnic de Participació, Cesc Mòdol, constata que aquesta ja es produeix des que van començar 
a funcionar els Consells, fa 12 anys, però que a diferència d’abans, l’encàrrec polític actual 
comportarà una major dedicació a dinamitzar el funcionament del Consell i les seves 
comissions internes (la Permanent i les d’àmbit sectorial que s’acabin creant), amb el propòsit 
d’ajudar a debatre, consensuar, i garantir la viabilitat tècnica i econòmica dels projectes que 
vulguin sotmetre’s a votació en l’assemblea plenària del Consell, eliminant d’aquesta manera 
la frustració que propostes aprovades en plenari haguessin de ser descartades posteriorment 
per inviables. 
 
Acte seguit, previ el procediment informatiu preceptiu, i d’acord amb les entitats i persones 
que s’han acreditat, el regidor Talamonte dóna per constituït el Consell de la Zona 03 per al 
mandat municipal 2019-2023; també s’acorda aprovar el Reglament de Regim Intern i el 
compromís que el serveis tècnics de Participació acompanyaran en el procés de convocatòria i 
posada en funcionament de la Comissió Permanent. 
 
Rafael Fernández, Orvepard. Demana un aclariment sobre com la Paeria gestionarà les 
inscripcions -al Consell- que la ciutadania està enviant mitjançant un enllaç a Internet. 
 

 
1 Aquelles que estan regulades en base a uns estatuts, i governades per una junta directiva elegida en assemblea.  



3 

 

El tècnic de Participació, Cesc Mòdol, explica que les inscripcions s’atenen de manera 
personalitzada, informant a cadascú de quin Consell li correspon, segons el carrer on visqui, i la 
data de quan es farà l’assemblea plenària. 
 
Atenent el quart punt de l’ordre del dia, el regidor Sergi Talamonte informa que tal com 
prescriu el Reglament de Règim Intern que s’ha aprovat, la Paeria posa a disposició del Consell 
la persona que s’encarregarà de supervisar i validar els procediments administratius del 
mateix, funció que, transitòriament, realitzarà en Francesc Mòdol, tècnic de l’àrea de 
Participació Ciutadana. 
 
Referent al procediment de creació de la Comissió Permanent del Consell, el regidor de zona 
demana que les persones que tinguin interès de formar-ne part omplin un formulari. 
 
Acte seguit, s’inicia un segon torn de paraules: 
 
Paco Castillo, Fundació Pardinyes. Lliura en mà, al regidor Sergi Talamonte, un escrit en què –
segons diu - inclou una relació d’unes 14 qüestions relacionades amb: les pubilles de barri; la 
pujada d’impostos municipals que planteja el nou govern; un afer amb aigües Lleida; el procés 
de mort d’unes grans sureres ubicades dins d’una finca particular; la mala imatge de Pardinyes 
per l’entrada des de l’antiga carretera de Corbins (davant d’Ilnet); el problema de la 
contaminació ocasionat per bosses de plàstic procedents del mercat de Barris Nord; les 
mancances de Pardinyes quan a mobilitat, senyalització i aparcament; la informació insuficient 
que el web de l’empresa Moventis mostra en relació a parades i horaris del servei d’autobusos;  
l’incompliment del compromís de posar marquesines i pissarres solars de senyalització de pas 
de bus, a les parades; el problema d’accessibilitat a la plaça del Mercat de Barris Nord, atès 
que una parada de Bus -just davant d’un pas de vianants- barra el pas a les persones que van a 
comprar;  que no hi ha cendrers on dipositar les burilles de cigarreta, a l’entrada al pavelló 
Barris Nord; la reivindicació de recuperar el camí medieval del riu, des de la mitjana a les 
escoles Alba. 
 
La regidora de Participació, Elena Ferré, respon que el canal que li assembla més adient per a 
treballar –des del consens- la majoria de les peticions que s’han plantejat, són les comissions 
del Consell, les quals proposa que s’activin quan abans millor. 
Respecte el tema de les pubilles, la regidora Ferré puntualitza que en el moment actual s’està 
reformulant –en una perspectiva de s.XXI- quin ha de ser el paper d’aquestes en relació als 
actes de ciutat, la qual cosa no afecta en absolut els protocols que les AA.VV determinin per a 
els seves pròpies festes de barri. 
 
Referent a l’increment dels impostos municipals de què s’ha parlat, el regidor Sergi Talamonte 
afirma que és la conseqüència de l’excessiu endeutament municipal que s’ha trobat el nou 
equip de govern de la Paeria, tanmateix, puntualitza que a la ciutadania de a peu solament li 
afectarà l’equivalent a l’increment interanual de l’IPC (un 1,4%), i que la càrrega principal serà 
per a l’IBI dels grans valors cadastrals no residencials, és a dir: aquells que tenen major 
capacitat econòmica; altrament, Talamonte també informa que hi haurà increment de l’IAE a 
empreses ubicades en carrers de 1a, 2a i 3a categoria, i de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i Obres (ICIO), a les empreses constructores.  
 
Quant a la resta de temes plantejats pel representant de la Fundació Pardinyes, el regidor de 
zona respon: 1. que es farà seguiment del cas d’una denúncia relacionada el procediment de 
fer la connectivitat d’un habitatge a la xarxa d’aigua pública; 2. que la preservació d’unes 
sureres existents a una finca privada entre Prat de la Riba i Mig Aran és de molt difícil solució, 
en la mesura que és molt difícil revocar un permís d’edificació, i que encara és més difícil 
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traslladar uns arbres tan grans, i que sobrevisquin; 3. que està d’acord que cal trobar solucions 
per a dignificar l’entrada a Pardinyes des de la carretera de Corbins; 4. que és conscient que 
caldrà treballar per a la millora de la senyalització, la mobilitat, i diversos aspectes relacionats 
amb els recorreguts de les línies de bus (Marquesines, horaris...); 5. que sobre el tema de les 
escales del pavelló Barris Nord parlarà amb la regidoria d’Esports, per a veure com es pot 
resoldre; 6. que es prendran mesures per a l’eliminació de plàstics d’un sol ús al mercat 
Pardinyes, en compliment d’un acord de govern que preveu introduir (a l’ordenança de 
mercats) sancions que poden arribar a prohibir posar parada a qui no respecti les normes; i 7. 
que està en marxa un projecte de 4 ciutats (subvencionat per la Unió Europea) que 
possibilitarà la recuperació i descoberta del Camí del Riu, des de Pardinyes fins a Corbins. 
 
Ángel Porcel, veí de blocs Landelino. Denuncia problemes de civisme a la zona dels blocs de 
Landelino Lavilla i de la Pau; entre altres problemes fa esment a: 1. Que s’hi ven droga als patis 
interiors; i 2. que com a derivada del tràfic de droga, aquell indret ha esdevingut un espai brut 
d’excrements i miccions, i on fins i tot hi ha gent que fornica en els portals de les cases. Com a 
conseqüència de tot plegat, Porcel demana major presència de la Guàrdia Urbana. 
En referència a les firetes del barri, Porcel afirma que ja va sent hora que es trobi un lloc de 
consens, i que els veïns d’Anastasi Pinós en cap cas acceptaran que les firetes tornin a aquell 
carrer, atès que ja han estat massa els anys que han hagut de suportar problemes cívics 
derivats de l’ocupació de l’espai públic i dels sorolls molestos d’atraccions de fira i d’actuacions 
musicals. 
 
El regidor de zona, emfatitza que és precisament per la importància que l’actual Govern 
Municipal dóna a la temàtica del civisme i la seguretat, que l’alcalde en persona ha volgut 
agafar les regnes de la Guàrdia Urbana. Sobre aquesta qüestió, Sergio Talamonte afirma que 
bona part de la solució arribarà tan aviat com s’incorporin més efectius als respectius cossos 
de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d’Esquadra, tema aquest últim que espera es solucioni 
aviat, en la mesura que hi ha voluntat política per a fer front a aquest problema. 
Respecte el tema de la ubicació de les firetes, les penyes, i de les revetlles, Talamonte 
suggereix que una comissió temàtica del Consell seria l’espai adequat on treballar una sortida 
consensuada entre les parts, solució a la qual l’ajuntament donaria suport. 
 
Joan A. Martínez, Veí/Plataforma per unes festes cíviques. Informa que un grup de veïns s’han 
constituït en plataforma i que tenen la intenció de formar part de la comissió encarregada de 
proposar una solució als problemes (de civisme i convivència) derivats de la ubicació de les 
firetes, les casetes de les penyes, i de l’escenari de les revetlles. 
Martínez afirma que ells estan a favor de les festes i que el seu tarannà és de col·laboració amb 
la Comissió de Festes, tanmateix, adverteix que cal modernitzar els aspectes logístics i de 
serveis de la festa, la qual cosa al seu entendre passa per trobar una localització estable de les 
mateixes, que permeti minimitzar les molèsties al veïnat. 
 
Cèlia del Toro, Comissió de Festes AVV. Quant a la ubicació dels espais de la festa, demana 
parlar-ne amb voluntat de comprensió i realisme, en la mesura que les infraestructures de la 
festa exigeixen unes condicions logístiques mínimes, que no són possibles de garantir en 
qualsevol lloc. 
 
Esther Rodes, Veïna de Blocs de la Pau/ Plataforma per unes festes cíviques. Relatiu als efectes 
colaterals derivats de la situació de les infraestructures de la Festa Major, es queixa d’un fet: es 
va moure la plaça d’aparcament d’una persona amb discapacitat funcional (per esclerosi 
múltiple), sense demanar-li consentiment. Altrament, troba incorrecte que per a decidir la 
localització de la zona de festa no es faci una consulta a les veïnes afectades, en especial, 
demana tenir en compte l’afectació a  aquelles persones a qui hom situarà l’escenari de les 
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revetlles davant dels seus domicilis. Com a constatació de les molèsties ocasionades per la 
música i sorolls diversos, fins altes hores de la matinada, Rodes explica que hi ha gent que 
s’agafa vacances i marxa del barri per no haver-les de patir. Esther Rodes finalitza el seu torn 
de paraula manifestant-se a favor de les festes del barri, però demanant que es facin d’una 
altra manera, atès que aspiren a poder gaudir-les, enlloc de patir-les. 
 
Paco Castillo, Fundació Pardinyes. Afirma: 1. que la presència de les penyes a l’Av. de Pearson 
està deteriorant molt el terra de panot d’aquell espai, car s’hi fan barbacoes i s’hi vessa greix; 
2. que la Rambla (i part del seu arbrat) s’està fent malbé per la instal·lació i funcionament de 
les atraccions de fira; i 3. que està cansat d’haver de patir la Disco-Mòbil -davant de casa seva, 
des de fa 10 anys- a partir de les 4 del matí fins a l’alba. 
 
Joan Torné, Orvepard. Reivindica que la substitució del terra d’herba del camp de futbol, que 
s’hagués hagut de fer a 2016 (un cop esgotada la seva vida útil), i que s’està aixecant per l’ús 
intensiu, i diari, de 400 joves esportistes. 
Quant a la saturació d’usuaris del pavelló municipal, Torné reivindica com a solució el projecte 
d’espai polivalent que van presentar als Pressupostos Participatius de 2018, i que no va ser 
admès a concurs per no complir tots els requisits normatius que es demanaven. 
Relatiu a l’esdevenir del Consell de Zona, manifesta el desig que aquest resulti d’utilitat per al 
desbloqueig de les demandes que hi ha pendents al barri. 
 
El regidor de zona, Sergi Talamonte, dóna detalls sobre les circumstàncies per les quals durant 
el mandat municipal 2015-2019, l’anterior equip de govern no va fer efectiva la substitució de 
la gespa artificial del camp de futbol de Pardinyes. Sobre aquesta darrera qüestió, el regidor 
Talamonte informa que s’està estudiant la possibilitat que la reparació del ferm del camp de 
futbol pugui fer-se com a despesa ordinària (cosa que facilitaria poder resoldre el problema 
amb menys temps), enlloc de com una inversió. 
 
Rafael Fernández, Orvepard. Fa esment a les següents qüestions: 1. que el projecte guanyador 
de Pressupostos Participatius 2018 (“Corregidor Escofet, una rambla verda”) encara no s’ha 
implementat; 2. que, com a conseqüència de la manca d’esporga dels arbres, persisteix el 
problema de punts foscos al barri; 3. que a l’entorn pròxim de la zona del Mercat de Barris 
Nord és necessari més aparcament dissuasori (per anar a comprar) i que enlloc de resoldre la 
necessitat esmentada, els ha arribat que hom preveu posar-hi més zona blava; 4. que  al barri 
cal una zona tancada d’esbarjo per a gossos, demanda la qual ve reiterant-se des de fa anys; 5. 
que el Centre Cívic necessita urgentment millores, i que cal trobar una manera més àgil per a 
solucionar les petites reparacions que van sorgint sobre la marxa;  6. que és molt urgent 
revisar l’eficiència energètica del Centre Cívic, atès que hi ha constància que s’està 
malbaratant moltíssima energia (aigua, combustible, llum...); 7. que el servei de busos durant 
el cap de setmana és insuficient; 8. que cal mesures per a pacificar el trànsit al carrer Baró de 
Maials; i 9. que considera necessari millorar la coordinació entre els agents afectats per la 
realització de les activitats de cap de setmana, al Centre Cívic. 
 
En relació al projecte d’enjardinament d’un tram de la Rambla Corregidor Escofet, el regidor 
Talamonte respon: 1. que lamenta el retard que hi ha hagut, però confirma que l’obra ja està 
licitada i que hom preveu que s’executi imminentment; 2. que la manca de llum en 
determinats espais del barri, per manca d’esporga dels arbres, té molt a veure amb el fet que 
el contracte de concessió a l’empresa encarregada del manteniment de jardineria està 
desfasat, però que no obstant això -abans no es faci una nova licitació- caldrà vetllar perquè es 
garanteixin els protocols del mapa lumínic de la ciutat; 3. que s’informarà sobre la tipologia de 
les places d’aparcament que s’ha previst crear a l’entorn de la zona del mercat, i que si enlloc 
de places d’aparcament d’alta rotació –els dissabtes- es vol fer una zona blava permanent, es 
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queixarà; i 4. que té molt sentit la demanda d’un parc tancat per a gossos, la qual, a més, ja va 
rebre un suport de vots força significatiu en els Pressupostos Participatius de 2018. 
Finalment, pel que respecta al manteniment del Centre Cívic de Pardinyes, el regidor 
Talamonte subscriu la crítica que l’ajuntament no ha atès correctament la part del 
manteniment de què és responsable, raó per la qual parla de la necessitat de revisar el 
contracte de l’empresa que té la concessió del manteniment del Centre Cívic del barri, en tot 
allò relacionat amb reparació, neteja, millora d’accessibilitat, i eficiència energètica. 
 
Cristina Bravo, Agiva. Exposa que la seva associació fa 9 anys que desenvolupa, a Pardinyes, 
activitats educatives relacionades amb l’educació en el lleure, i que malgrat això no han tingut 
prou suport de l’ajuntament, per aquest darrer motiu demana públicament que s’estableixin 
sinèrgies i es facilitin recursos per a l’assoliment dels objectius sociocomunitaris de la seva 
entitat. 
En referència a les prioritats, Bravo reivindica no centrar-ho tot en l’urbanisme i posa en valor 
la importància estratègica de treballar –també- les necessitats culturals, educatives i de lleure 
de Pardinyes, un barri amb un dels índex de natalitat més alts de Lleida i que, tanmateix, està 
mancat de la infraestructura cultural i dels recursos econòmics necessaris per a atendre 
adequadament l’educació no-formal d’infants i joves. 
En referència al projecte de treball que ofereix el Consell de Zona, Bravo manifesta la voluntat 
d’implicar-s’hi, especialment en qüestions relacionades amb la cultura i el lleure. 
 
Ramona Salla, Coral. Palesa la seva preocupació que de no impermeabilitzar millor la teulada, 
en cas d’una tromba d’aigua, les goteres espatllin novament espais recentment repintats del 
Centre Cívic. També, relacionat amb el problema de l’aigua, Ramona Salla recorda que els 
baixos del Centre Cívic pateixen inundacions sempre que hi ha una tempesta forta. 
 
Abans de finalitzar la reunió, la regidora de Participació Ciutadana, Elena Ferré, fa referència 
als temes que s’ha previst que treballin les comissions del consell, entre els quals fa referència 
a civisme; festes; urbanisme; seguretat; esports; i cultura i lleure. 
 
Tractats tots els temes corresponents a l’ordre del dia d’avui, i finalitzat el torn de paraules, el 
regidor Sergi Talamonte i la regidora Elena Ferré, agraeixen la presència i participació a totes 
les persones assistents i donen per acabada la reunió. 
 
Francesc Mòdol, Coordinació tècnica dels Consells de Zona.   
Lleida,  8 d’octubre de 2019 
 


