CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 13 (Horta)
Plenari del Consell Territorial de 28 de gener de 2020
A la sala d’actes del Local Social de l’Associació Veïnal de Butsènit (Pl. de l’Ermita).

Assisteixen a la reunió:
Entitats:
AVV Butsènit; AVV Les Canals; AVV Copa d’Or i Sot de Fontanet; AVV Vallcalent; AVV Camí
Mariola; AVV Grenyana; AVV Montcada i Arc Els Pagesos; AVV Pla de Gualda; AVV Torres de
Sanui; AVV Arques de Rufea; AVV Montserrat; AVV Partida Caparrella; Plataforma Protegim
l’Hora de Lleida; Escola Espiga; Escola Hosteleria i Turisme de Lleida; Grup Municipal PP; Grup
Municipal de PSC; Assoc. de Jubilats Rufea; Assoc. Interpretació Horta; Assoc. “ El Xop “.
Persones:
Mireia Valls; Pere Cabiscol; Asunción Hospital; Mª Teresa Bertran; Pepe Reñe; Joan Pifarré;
Pere Pifarré; Marina Pifarré; Aurora Muñoz; Joan Queralt; Miquel Roman Martín; Ramon
Jovany; Dolors Comes; Jaume Miró; Sebastià Valls; Joan Rogés; Alfons Pérez; Kabez Olcé ; Nuria
Solans; Andreu Melé; Joan Cuadrat; Jose Girón; Jose A. Gongon; Albert León; David Melé;
Xavier Tarragona; Carles Ortiz; Marc Vives; Montse Casabella; Adrian J.Drago; Francesc
Montardit; Angel León; Angels Felis; Carmen Ariza; Cesar Gemeno.
Per l’administració municipal:
El regidor de Zona i president del CdZ13, Joan R. Castro; la tècnica de la Paeria, Esther Marcos;
i el coordinador tècnic dels Consells de Zona, Francesc Mòdol.
El regidor de zona, Joan R. Castro, inicia la sessió plenari del Consell de la zona 13 i dóna la
benvinguda a les persones assistents. A continuació, després d’excusar l’assistència de la
regidora de Participació, Elena Ferre, cedeix l’ús de la paraula al tècnic municipal, Francesc
Mòdol, perquè informi sobre el funcionament del Consell de Zona, en base a les atribucions
reconegudes al Reglament de Participació Ciutadana.
Mòdol contextualitza la reformulació que es vol fer dels Consells ”atès que en mandats
municipals anteriors no han acabat de funcionar com a eina participativa”. Quant a la voluntat
que els Consells esdevinguin “participativament més efectius”, el tècnic municipal fa esment a
la necessitat que la Paeria incorpori tècnics i facilitadors que permetin vehicular amb major
agilitat les peticions de la ciutadania, garantint-ne un seguiment adequat i un retorn
satisfactori.
Referent a les dinàmiques internes del Consell, Mòdol referma la necessitat de ser operatius i
d’optimitzar el temps de voluntariat de les persones participants, raó per la qual avança que
“anem cap a un model en què qui determinarà la idoneïtat dels continguts a tractar serà la
gent dels propis consells, i no els tècnics i polítics municipals”.
Relatiu a com es vol que funcionin els Consells, Mòdol afirma que aquests no han de ser una
instrument de resposta a peticions particulars, ans el contrari, han de servir per a canalitzar les
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aspiracions col·lectives... “Han de ser una eina de governança i no pas una bústia de
demandes”.
El tècnic municipal, finalitza la seva exposició explicant que pot crear-se (si es vol) un Grup de
Dinamització Permanent encarregat de donar continuïtat a l’activitat del Consell durant el
període de 6 mesos que pot arribar a existir entre una assemblea plenària i la següent; també
(si es considera adient) podran constituir-se comissions de treball que desenvolupin aquells
aspectes temàtics que més interessin.
En referència a quins són els canals que la ciutadania –a títol individual- té al seu abast per a
fer arribar les seves propostes a la Paeria, i rebre resposta, Mòdol recorda que en hi ha de
prou efectives com: el 010; el 973700300; la Bústia Ciutadana; el Registre Municipal; l’aplicatiu
APPUNTA; l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana; el servei d’atenció personal als Centres
Cívics... Eines que tot i no ser prou conegudes, poden ser de gran utilitat a l’hora de gestionar
queixes i trobar solucions a problemes concrets de veïns i veïnes.
Acte seguit, previ el procediment informatiu preceptiu (durant el qual s’atenen els aclariments
que demanen les persones assistents) i d’acord amb les entitats i persones que s’han acreditat,
el regidor de zona, Joan R. Castro, dóna per constituït el Consell de la Zona 13 per al mandat
municipal 2019-2023; i informa que temporalment el tècnic encarregat de fer les tasques de
secretaria i de dinamització del Consell serà en Cesc Mòdol.

A continuació, s’inicia el torn de preguntes i/o propostes:
Pere Cabiscol, AMPA Escola Bergós; i Alvaro de Gracia. S’interessen per saber com anirà el
tema de les inscripcions pel proper curs escolar, atès que ja els estan arribant consultes i volen
poder atendre correctament.
El regidor Castro respon que traslladarà la consulta a la regidoria d’Educació i que els
respondrà; fa esment també al fet que hi ha molt pocs nens entre 5 i 6 anys i que caldrà cercar
un acord amb la conselleria d’educació de la Generalitat.
Josep Reñé, veí. Planteja el dubte sobre si funciona correctament el sistema de geolocalització
de les torres; demana informació si hi ha la possibilitat de posar càmeres de seguretat a llocs
de l’Horta; i, atès que el servei de transport amb autobús no funciona, pregunta per la
possibilitat d’habilitar un servei de taxi per a poder atendre les necessitats dels veïns.
El regidor Castro interpreta que les preguntes plantejades no corresponen al format de reunió
d’un Consell de Zona, raó per la qual s’ofereix a donar resposta personalment a l’acabar la
reunió.
Joan Rogés, AVV Montserrat. Expressa la temença que el Consell de Zona pugui ser aprofitat
per gent interessada en generar divisió a l’Horta.
Tant el regidor Joan R. Castro, com el tècnic municipal Cesc Mòdol, responen en el sentit que
allò que cerca el Consell de Zona és obrir més la participació (també a entitats no-formals i
persones individuals), però sense interferir la tasca de cap de les entitats que l’integren, i
encara menys si això pot implicar la duplicitat de feines: “el Consell ha d’afavorir la cohesió de
l’Horta en base a la col·laboració i el treball en comú”.
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Joan Pifarré, AVV partida Caparrella. Fa esment a la necessitat que la ciutat tingui una
connexió més amable amb la seva Horta, posa com exemple de connectivitat i senyalització
deficient la dels accessos al Molí de Cervià o a Serra Llarga. Demana una estratègia de
planejament pensant a llarg termini que faciliti que la gent pugui gaudir de passejar per
l’Horta, i la promoció econòmica i cultural de la mateixa.
Marina Pifarré, AVV Camí de la Mariola. Reivindica que cal protegir tota la zona d’horta
situada a l’entorn periurbà de Lleida; que cal fer un projecte que determini com s’ha de fer la
integració d’aquests espais amb ciutat, i que entre altres coses tingui en compte l’existència de
zones ambientalment molt degradades per l’existència d’abocadors il·legals, alguns localitzats
a finques propietat de “bancs dolents”.
El regidor Castro suggereix que el debat de la protecció, la promoció, l’accessibilitat i la
mobilitat per l’horta podria justificar la posada en funcionament d’una comissió d’àmbit
temàtic del Consell que desenvolupés aquestes idees.
Quant a l’incivisme, el regidor de zona admet que és un problema molt generalitzat i que s’està
treballant per trobar mesures correctores.
En aquesta dinàmica de trobar solucions que millorin la convivència i el civisme, el regidor
Castro informa que s’està treballant per una nova ordenança de l’Horta, i que s’allargarà el
termini per a la presentació d’idees fins a final de febrer.
Francesc Montardit, AVV Camí de Vallcalent i Comissió d’Horta de la FAV. Exposa les
dinàmiques de funcionament de les AAVV i de la FAV i opina que en cap cas el Consell hauria
de generar duplicitat d’actuació respecte el que ja estan fent les abans esmentades
associacions veïnals. Montardit afirma que li assembla correcta tant la periodicitat de 6 mesos
entre reunió i reunió de Consell de Zona, com el sentit i funció que hom pretén donar-li.
Adrià Drago, AVV Arqués de Rufea. Opina que si el projecte de la variant sud (2008) no s’ha de
materialitzar el millor que és pot fer és demanar a la Generalitat que l’anul·li.
Alfons Pérez, Camí de la Mariola. Pregunta si el Consell de Zona té capacitat executiva i si les
seves dinàmiques de funcionament poden ser incompatibles amb les de les AAVV.
El regidor de zona i el tècnic municipal li responen que el Consell té funcions propositives i
consultives i que l’enfocament dels temes a tractar (sempre generalista), com la metodologia
utilitzada (dialògica i participativa), fa que sigui perfectament compatible amb les dinàmiques
tradicionals de les AAVV.
Àngels Felís, AVV Partida de Montcada. Proposa crear un grup de treball per a protegir l’Horta
i suggereix la creació d’un Parc Agrari i Ecològic a l’Horta de Lleida.
Joan Rogés, AVV Montserrat. Afirma que no veu viable la proposta d’un Parc Agrari i Ecològic
donades les característiques de les 19.000ha de l’Horta, molt fraccionades en parcel·les
petites.
Àngels Felís, AVV Partida de Montcada. Aclareix que el Parc Agrari Ecològic de què parla no
implicaria reparcel·lar res, que solament es tracta d’un projecte que voldria protegir l’Horta.
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El regidor Castro respon que aquesta qüestió és una altra de les que hom podria treballar en
una comissió d’àmbit temàtic del Consell de Zona.
Francesc Montardit, AVV Camí de Vallcalent i Comissió d’Horta de la FAV. Demana un
aclariment sobre els mecanismes de gestió i valoració dels temes que acabin sent tractats en el
si dels espais del Consell.
Se li respon que les qüestions menors i de caràcter molt local poden continuar gestionant-se
com fins ara, individualment o a través d’organitzacions veïnals, per tant sense passar
necessàriament pel Consell; tanmateix, quan els temes a tractar siguin complexos i
requereixin amplis consensos i elaboració tècnica, com algunes propostes que s’acaben de ferse en aquesta reunió: el debat de la protecció, la promoció, l’accessibilitat i la mobilitat per
l’horta; o la realització d’un Parc Agrari i Ecològic; en aquest cas, el procediment previst és la
preparació de comissions temàtiques (amb participació de tècnics i tots els agents afectats)i un
cop assolides unes conclusions portar-les a aprovació a un debat monotemàtic del Consell de
Zona.
Marina Pifarré, AVV Camí de la Mariola. Demana aclariments sobre el procediment per a la
convocatòria d’assemblees Plenàries de Consell.
Se li respon que les assemblees ordinàries (Plenaris) les convocarà l’ajuntament cada 6 mesos,
però que les extraordinàries i/o temàtiques es poden convocar a petició dels agents socials i
associacions que ho proposin per causa justificada.

Finalitzat el torn de paraules, el regidor de zona agraeix als presents l’assistència i dóna
per acabat el Plenari del Consell.
Francesc Mòdol, coordinació tècnica dels Consells de Zona.
Lleida, 28 de gener de 2020
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