CONSELL DE LA ZONA 05 (Balàfia i entorns)
Sessió ordinària celebrada el dijous, 11 de febrer de 2020, 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 PP ; Grup Municipal PSC; Escola Pinyana; Serveis Socials; Assoc.
Recreativa Kina Kreu; Parròquia Sant Antoni Maria Claret; Escola Oficial d’Idiomes; Centre
Cultural Lleidatà; Escola Balàfia; Residència Aremi; i Esplai Balafia.
Persones registrades:
Toni Baró; Ángeles Amador; Josefa F. Farreny; Indalecia Martínez; Adrià López; Ramon
Vallès; Montserrat Torruella; Francesc Caballero; Carme Sanchez; Albert Samper; Jaume
Sellés; Xavier Palau; Isabel Hornos; Teresa Farré; Mª Teresa Vilaseca; Nemesi Solà; Amada
Català; Pilar Pinto; Sole Sebastià; Rosa Ponce; Mariona Toll; Maria Rosinach; Josep M.
Pujal; Carles Ortiz; Montserrat Torruella; Assumpció Masip; Àngel Montull; Robert
Cabasés; Ignasi Servià; Salut Huerta; Cristina Escuer; Lluis Surroca; Elisabeth Martinez; Mª
Rosa Ferrero; Mònica Preixens; Mª Carmen Gómez; Anna Moseguí; Lidia Roig; Maria
Montoro; Isabel Saez; i Rosa Castillo.
Per l’administració municipal:
La regidora de zona i presidenta del CdZ05, Jordina Freixanet; la regidora de Participació
Ciutadana i vicepresidenta del CdZ05, Elena Ferre; la tècnica de la regidoria de Participació,
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 de Jordina Freixanet qui
agraeix la presència als assistents, i fa una lloança del barri de què serà regidora els
propers anys, argumentant que “és actiu, propositiu, i dinàmic, a més de molt feminista
(...) un model a seguir”.

A continuació, la regidora de Participació, Elena Ferre, contextualitza la reformulació
que es vol fer dels Consells ”atès que no han acabat de funcionar com a eina
participativa”. Ferre explica que no hi ha suficient personal tècnic per a convocar els
Consells amb la freqüència que es voldria, raó per la qual, de moment, es mantindrà
una cadència de cada 6 mesos entre convocatòria i convocatòria de plenari.
Quant a la voluntat que els Consells esdevinguin “participativament més efectius”, la
regidora Ferre fa esment a la necessitat que la Paeria proveeixi els mecanismes i
mitjans 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, Ferre 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, la regidora de Participació afirma que
aquests no han de ser una instrument de resposta a peticions particulars, ans el
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contrari, han de servir per a canalitzar les aspiracions col·lectives... “Han de ser una
eina de governança i no pas una bústia de demandes”.
La regidora de Participació, finalitza la seva exposició explicant com el reglament de
règim intern1 preveu dinamitzar i 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.
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, Ferre 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, la regidora de zona, Jordina Freixanet dóna per constituït el
Consell de la Zona 05 per al mandat municipal 2019-2023; informa que temporalment
el tècnic encarregat de fer les tasques de secretaria i de dinamització del Consell serà
en Cesc Mòdol; i, després de llegir el redactat del Reglament de Règim Intern del
Consell i de moderar una reflexió compartida en què es posa en valor la tasca
realitzada per l’AVV de Balàfia, proposa l’aprovació de l’esmentat reglament, la qual
cosa es fa amb el vot afirmatiu de totes les persones assistents, a excepció de tres que
s’han abstingut.
A continuació, s’inicia el torn de preguntes i/o propostes:
Toni Baró, AVV. Fa la lectura d’una llista de temes que demana siguin atesos amb
immediatesa per l’ajuntament, entre els quals fa referència a: 1. actuacions
d’urbanisme als carrers Penedès; Corts Catalanes; Av de Marimunt; la zona de la plaça
del rellotge de sol direcció al Secà i Llívia; el final de la Pl. Roca Lletjós; treballar quina
solució es dóna a la font de la Pl. Països Catalans; la realització dels aparcaments
dissuasoris corresponents al projecte dels Pressupostos Participatius de 2018; 2.
millorar l’enllumenat a passos de vianants i carrers foscos; i fer arribar una queixa a la
companyia elèctrica pels talls en el subministrament de la subestació que hi ha entre
els carrers Penedès i Cartoixà Telm; 3. treballar temes de mobilitat tals com el
funcionament de la línia 8 de bus; el desplaçament de vianants entre banda i banda de
les parades de bus que hi ha a Alcalde Porqueras, a l’alçada de la plaça de Francesc
Viadiu; 4. la millora de la neteja de places, clavegueram2 i embornals; 5. La reutilització
futura d’espais com l’edifici de la vella escola Balàfia; el Mercat (si no fos viable que
pugui seguir sent un espai comercial); o l’antic tanatori; i 6. el reforçament
d’actuacions en pro del civisme, entre les quals fa esment a la necessitat d’incrementar
el nombre de papereres.
Xavi Palau, Veí. Explica el motiu de la seva abstenció en l’aprovació del Reglament; i fa
palesa la necessitat de reequilibrar els espais urbans de la Balafia vella i la nova, atès
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Com funcionarà la Comissió Permanent de Coordinació; qui la integrarà; el procediment de presa de decisions, etcètera.
Hom fa palès que l’estat de conservació del clavegueram de l’Av. Alcalde Porqueras està molt malament i caldria renovar-lo.
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que observa que el desenvolupament d’ambdues va a velocitats diferents. Entre els
aspectes concrets a què Palau fa referència, esmentar: la connexió entre Balàfia i
l’horta del seu entorn; el futur de l’edifici del Mercat; la situació legal de la Plaça de
Balàfia.
Ramon Vallès, Veí. Proposa unes jornades d’art al carrer coincidint amb la Festa Major
de setembre ”per a donar color al barri”. Pensa que un bon lloc on fer-ho seria la plaça
de les Magnòlies.
Josep M. Pujal, Esplai Balàfia. Fa esment a: 1. la necessitat que hi hagin més places
adaptades a persones amb mobilitat reduïda, actualment sols en hi ha una i resulta
insuficient per la demanda existent; i 2. que ateses les mancances dels Serveis Socials,
seria d’utilitat establir línies de col·laboració amb voluntariat extern; personalment
s’ofereix a ajudar, ja que ha estat treballant molts anys en l’esmentat àmbit
Mª Carmen Gomez, veïna. Parla en nom d’un grup de persones que plantegen les
següents qüestions: 1. la conveniència d’eliminar barreres arquitectòniques que
encara resten (per exemple a Mig Aran), i d’arranjar el ferm al camí de Balàfia, o les
rajoles de la Plaça de França; 2. la necessitat de implementar zona 30 al carrer
Penedès i de descongestionar els espais d’aparcament als carrers Penedès i Vic; 3.
resoldre les mancances d’enllumenat de llocs com Alcalde Porqueres o de Castelló
Aleu; i 4. la preocupació per l’incivisme dels propietaris de gossos.
Quant a la convocatòria dels Consells de Zona, opina que s’hauria de millorar el
procediment comunicatiu de la convocatòria, a l’objecte d’assolir una major
assistència de veïnes i veïns.
Ignasi Servià, AVV. Referent a una noticia que s’ha publicat a Segre, reivindica que no
es redueixin les inversions en infraestructures de la xarxa d’aigua i menys encara al
carrer Alcalde Porqueras, on hi ha moltes mancances en el clavegueram. A més, Servià
puntualitza que s’haurien de poder atendre les necessitats de millora de les
infraestructures abans esmentades sense augmentar les càrregues econòmiques als
contribuents.
La regidora Jordina Freixanet, responent a diverses intervencions que s’han realitzat,
suggereix: 1. fer comissions temàtiques del Consell de Zona per a desenvolupar
qüestions relacionades amb la mobilitat i l’urbanisme; i els futurs usos dels edifici del
mercat i de l’escola vella de Balàfia; 2. concretar la proposta de fer activitats de pintura
al carrer, que li assembla molt bona idea, i emplaça els promotors a preveure’n data i
format; 3. pensar la manera com millorar la comunicació de les convocatòries de les
reunions de Consell, i revisar l’adaptació del format de les reunions per a fer-les més
atractives.
En un altre ordre de coses, la regidora de zona fa esment a la necessitat de repensar
l’acció dels Serveis Socials respecte l’atenció a les persones amb dependència; i a
modernitzar infraestructures a la zona vella de Balàfia, atenent mancances existents en
la xarxa d’enllumenat, d’aigua i clavegueram; i en espais adaptats per a persones amb
mobilitat reduïda.
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Relatiu el contenciós sobre la propietat d’un terç de la plaça de Balàfia, lamenta que el
TSJC no hagi donat la raó a l’ajuntament, per la qual cosa s’haurà d’arribar a un acord,
amb la propietat dels terrenys, que sigui el menys onerós possible per a l’economia
municipal.
Salut Huerta, Escola Balàfia. Aclareix que la nova escola del barri naixerà de la fusió
entre les escoles Pinyana i Balàfia, i que en aquest sentit la premsa no ha informat bé.
En un altre ordre de coses, Huerta reivindica: 1. una major presència d’Agents Cívics als
entorns escolars; i 2. que es controli que la gent no posi pinso per alimentar els gats de
carrer, atès que això no sols en facilita la proliferació, sinó que també alimenta les
rates que troben aliment massa fàcil.
Robert Cabasès, veí. En relació a possibles interferències entre el Consell de Zona i
altres associacions, opina que si cadascú fa les funcions específiques que li pertoquen, i
que són diferents, no ha d’haver-hi problema.
Assumpció Masip, veïna. Suggereix que l’edifici de l’escola vella de Balàfia podria ser
un lloc adient on fer-hi activitats d’Escola d’Adults.
Adrià López, Escola Països Catalans. Reitera la necessitat de netejar i sanejar els
terrenys adjacents a la seva escola, especialment la franja de davant de les piscines.
Toni Baró, AVV. Manifesta que l’AVV està indignada amb la propietat d’una part de la
finca sobre la qual es va urbanitzar la Plaça de Balàfia, diu que són uns constructors
que han perjudicat molt el barri; i lamenta que finalment la Paeria hagi de pagar per
aquells terrenys, que estaven totalment deixats, sense manteniment i plens de
porqueria.
Respecte el litigi sobre la propietat de la Pl. de Balàfia, la regidora de zona insisteix que
no hi ha res a fer, que la justícia no ha donat la raó a l’ajuntament i que caldrà negociar
amb la propietat el pagament d’un preu just per la superfície de terreny que ha estat
objecte de la reclamació, és a dir: un terç de la plaça.
Quant a altres qüestions plantejades durant la reunió, la regidora Freixanet respon: 1.
que com a barri caldrà trobar l’espai on parlar del futur de la comunitat educativa de
l’Escola Balàfia-Pinyana; 2. que del debat d’aquest Plenari han sortit bones idees que
les comissions del Consell haurien d’anar desenvolupant; 3. que cal estar a l’aguait
davant l’oportunitat que l’Escola d’Adults pogués mudar-se a Balàfia, a l’edifici de
l’escola vella; 4. que part dels terrenys de vora l’Escola Països Catalans no són
municipals, per tant, fer-hi arranjaments resulta més complicat; i 5. que hi ha en marxa
un projecte per a disminuir la procreació de gats a les colònies felines dels carrers.
Acabats els dos torn de preguntes, la presidenta del Consell de Zona, Jordina Freixanet,
fa una crida a promocionar la incorporació de persones joves als grups de dinamització
i temàtics del Consell; agraeix les aportacions de les persones assistents; i dóna per
acabada la sessió plenària.
Francesc Mòdol, coordinador tècnic del Consell de Zona.
Lleida, 11 de febrer de 2020.
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