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CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 04 (barri del Secà i entorns)    

Sessió plenària celebrada el 10 de març de 2020, al Centre Cívic del Secà. 

 
Assisteixen a la reunió:      
 
Entitats: 
AVV del Secà; Assoc. Jubilats del Secà; Coral Ressò; Club Futbol Sala; AMPA. Institut Escola 
Torre Vicens; Grup municipal Ciutadans; Grup municipal PSC; Parròquia del Secà; Avisecà; i 
DOWN Lleida. 
 
Persones acreditades: 
Julián Garrido; Francisco Jiménez; Sergio Díez; Pere Burgos; Pepita Lanzas; Paquita Aguilar; 
Mercè Morales; Joaquina Morera; Blanca Morera; José A. Pena; Amaia Rodrigo; Angustias 
Morales; Josefa Almacellas; Rosario Felipe; Imma Peláez; Jackson Quiñonez; Raul Burgos; Mª 
Angels Romero; Josep A. Jove; Jose Carreiro; Oscar Serrano; Victor Bonastra; Mª Carmen 
Capel; Juan Crespo; José Sáez; Pau Asensio; i Maria Burrel. 
 
Per l’administració municipal: 
Elena Ferre, regidora de Participació Ciutadana i vicepresidenta del CdZ04; i el coordinador 
tècnic dels Consells de Zona, Francesc Mòdol. 
Excusa l’assistència el regidor de zona Sergio González. 
 
S’inicia el plenari del Consell de la zona 04 amb la benvinguda de Elena Ferre qui agraeix la 
presència als assistents.  
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 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 Ferre 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 molt 
diverses: 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.  

 
1 Com funcionarà el Grup de Dinamització Permanent; qui l’integrarà; el procediment de presa de decisions, etcètera. 
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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 Elena Ferre  dóna per constituït el Consell de la Zona 04 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, proposa l’aprovació de l’esmentat reglament, la qual cosa es fa 
amb el vot afirmatiu de totes les persones assistents. 
 
A continuació, s’inicia el torn de preguntes i/o propostes: 
 
Jose Carreiro, AVV. Constata l’existència necessitats del barri que fa molt temps que 
s’haguessin hagut de resoldre. Entre les qüestions a què fa esment fa especial referència a 
l’estat de conservació del terra i voreres dels carrers. 
Respecte el Centre Cívic, Carreiro demana: 1. la col·locació de miralls a una de les sales on és fa 
dansa; i 2. que es resolgui el problema de l’extracció de fums de la cuina del bar, atès que les 
olors s’escampen per la resta de dependències de l’edifici i resulten molestes per a les 
persones que hi realitzen activitats. 
Finalment, el representant de l’AVV reivindica l’adequació de Torre Queralt com un espai on el 
jovent puguin desenvolupar-hi activitats d’interès sociocomunitari. 
 
Raúl Burgos, equip de Futbol Sala. Realitza les següents propostes: 1. habilitar un corredor de 
mobilitat fàcil per a vianants, i especialment dissenyat per a persones amb discapacitats, que 
vagi des de la plaça fins el final del barri (direcció a la zona esportiva de l’AEM) atès que és una 
zona molt transitada (per persones que van a peu i per ciclistes) i desplaçar-se per allí 
comporta haver de superar fins a 22 desnivells importants; 2. fer un passeig segur, on poder 
caminar i córrer, en el tram que va de la zona periurbana del barri, fins a les instal·lacions 
esportives de l’AEM; 3. Preveure mesures perquè sigui segura la mobilitat dels usuaris de 
patinets elèctrics, i la dels molts ciclistes que creuen el barri per agafar el camí de Marimunt, 
direcció a Torrefarrera; 4. regenerar com a jardí el petit solar on abans hi havia una pista de 
petanca (entre la zona  poliesportiva de la Pl. Andalucía i el Col·legi Torre Queralt), actualment 
aquell espai és un herbassar; 5. dissenyar un pla de dinamització del petit comerç del barri, 
col·lectiu aquest que en els darrers anys pateix una alarmant regressió; 6. incorporar arbrat a 
la plaça del Secà2 per a fer-la més confortable i donar-li vida, atès que actualment no hi ha 
prou ombra; 7. millorar les condicions d’ús del pavelló Juanjo Garra, actualment hi ha goteres i 
es troba molt a faltar que hi hagi servei de bar; i 8. que es “publiciti” millor la presència del 
camionet que recull materials per a reciclar, diu que molta gent no se n’assabenta quan hi és. 
Burgos finalitza la seva intervenció mostrant el seu suport al projecte de convertir Torre 
Queralt en un espai sociocomunitari especialitzat en la promoció d’activitats juvenils. 
 
Sergio Díez, veí. Fa esment a mancances del barri que des de fa anys no s’han resolt i que 
segons recorda, ja consten en actes d’anteriors Consells de Zona. Díez fa una crida a fer un 
front comú en pro del desenvolupament del barri. 
Com a accions a curt termini, proposa: 1. retirar una gran tanca publicitària que, al solar de 
davant de la finca de la Guàrdia Civil, informava d’un antic projecte urbanístic que mai s’ha 
arribat a realitzar, o, si no s’escau retirar-la, proposa reaprofitar-la fent-hi un mural artístic que 
millori la imatge d’aquella entrada al barri; 2. revisar el protocol de manteniment del parc urbà 
del barri, en concret de l’espai entre Torre Vicent i Torre Queralt, atès que aquell indret, a 
l’estiu, s’omple d’herbes seques que, a banda de ser un perill (risc d’incendi) dificulten que s’hi 
pugui passejar. 3. proposa que sigui una comissió del Consell de Zona qui elabori un projecte 

 
2 Els pins van morir i les palmeres no fan ombra, per la qual cosa  a l’estiu la calor és insuportable”. 
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d’usos, adreçat principalment a infants i joves, que converteixi Torre Queralt en un espai 
educador, obert al barri i a la ciutat;  
Referent a la problemàtica de la progressiva desaparició del petit comerç de proximitat, Díez 
suggereix que caldria que els comerciants s’agrupessin i realitzessin accions per a la promoció 
de la seva activitat. 
 
En referència a algunes de les qüestions que s’han plantejat, la regidora Elena Ferre respon: 1. 
que resoldre el problema de la sortida de fums dels Centre Cívic és complex i costós, en la 
mesura que no es tracta solament de fer un forat, sinó que per normativa la xemeneia ha de 
sobresortir dos metres de la coberta més alta en un radi de vint-i-cinc metres. Sobre com 
resoldre aquest tema la regidora de Participació informa que els departaments de concessions 
i urbanisme faran una proposta; 2. que dissenyar un projecte de joventut per a Torre Queralt, 
o desenvolupar projectes relacionats amb la mobilitat i els usos en espais urbans del barri3, o la 
dinamització del petit comerç,  justifica la creació de grups de treball temàtic del Consell de 
Zona; i 3. que la idea de reconvertir una tanca publicitària en desús, en un panell informatiu 
sobre el barri, aniria bé treballar-la amb la regidoria de joventut. 
Sobre el conjunt de queixes relatives a una històrica manca d’inversions i manteniment 
municipal al barri, la regidora fa autocrítica, afirma que hi ha consciència del problema, i diu 
que es procurarà anar atenent les qüestions pendents. 
 
Paco Jiménez, veí. Entre les coses que troba necessari atendre, afirma, hi ha la realització d’un 
espai d’esbarjo per a gossos, i emprendre accions contra l’incivisme. 
En qüestió de millora de mobilitat, opina que ajudaria molt que s’obrís el carrer Arbeca. 
 
Jose Carreiro, AVV. Es refereix a la conveniència de coordinar que els àmbits de treball del 
Consell de Zona i l’AV Secà no dupliquin les mateixes tasques.  
Respecte a altres temes que no ha esmentat en el decurs de la seva primera intervenció, 
Carreiro posa èmfasi en: 1. la urgència de millorar la neteja i la higiene: “el barri està molt brut 
(...) els bancs de la plaça sempre estan bruts d’excrements de colom (...) hi ha abocament 
d’electrodomèstics i altres objectes als voltants del barri (...)”; 2. l’inconvenient que suposa 
que no hi hagi servei de bar al pavelló poliesportiu i a la piscina; i 3. la necessitat que hi hagi 
servei WIFI 24h tant a dins del centre cívic i com al seu exterior. 
 
Pau Asensio, veí. Expressa el seu acord amb les queixes i propostes de les persones que l’han 
precedit en l’ús de la paraula i afegeix: 1. que l’exterior del pavelló Juanjo Garra es veu molt 
deixat; 2. que les diverses entrades del barri ofereixen una imatge poc acollidora; 3. que el 
trajecte d’un passeig que unís el barri fins a les instal·lacions esportives de l’AEM, hauria de 
començar a la zona de les piscines, ja que d’aquesta manera seria possible habilitar un ample 
de vorera generós, adaptat a les necessitats específiques dels padrins i/o de les persones amb 
discapacitat funcional; i 4. que s’han de prendre mesures perquè els conductors que “baixen a 
tot drap” des del camí de Marimunt respectin els límits de velocitat. 
En referència a les funcions del Consell de Zona, considera que són complementàries i que no 
s’han de veure com a competència de ningú. 
 
Sergio Díez, veí. Suggereix que la Paeria informi millor dels recursos de què disposa la 
ciutadania per a realitzar tràmits de petició, queixa, o denúncia... Díez afirma que, 
malauradament, molta gent desconeix l’existència de l’aplicació de mòbil APPUNTA. En 
referència a la funcionalitat d’aquesta eina municipal d’interacció ciutadana, Díez proposa 
actualitzar-la, ja que al seu entendre “és massa simple”. 

 
3 En referència a propostes que han sortit tals com: habilitar un corredor de mobilitat fàcil per a vianants (...) que vagi des de la 

plaça fins el final del barri; fer un passeig segur, on poder caminar i córrer;  crear un espai per a infants i joves a la zona del 
poliesportiu; regenerar com a jardí el petit solar on abans hi havia una pista de petanca 
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Amaia Rodrigo, veïna. Fa una conceptualització de per què molts dels problemes estratègics 
del Secà estan directament relacionats amb la seva ubicació física a un extrem apartat de la 
ciutat; diu: “el Secà no és un lloc de pas (...) s’hi ha d’anar expressament” i això li ha comportat 
pèrdua de dinamisme i que hagi esdevingut “un barri dormitori”. Per a revertir aquesta 
incòmoda situació, suggereix promoure activitats de lleure i/o sociocomunitàries que, més 
enllà del barri, també atreguin gent d’altres indrets de Lleida; a tal fi,  afirma que un projecte 
d’aquestes característiques entorn a l’espai i l’edifici de “Torre Queralt” podria funcionar com 
a reclam per a visitants. 
Com a proposta per a embellir dos dels accessos al barri, proposa plantar arbres a la zona 
d’aparcament de davant la caserna de la GC, i al camí de Marimunt direcció cap a la zona 
esportiva de l’AEM. 
 
Blanca Morera, veïna. Reivindica l’Institut Escola Torre Queralt com a lloc on poder impartir 
cicles i graus de Formació Professional, ja que al seu entendre és un espai molt adient, hi ha 
aules lliures, i faria una funció social important de cara a les persones del barri, que  no haurien 
de baixar ala centre. 
 
Joan Crespo, Jubilats del Secà. Es queixa que a les dependències del Centre Cívic on es fan les 
activitats de la gent gran, els arriben les olors molestes de la cuina del bar del Centre Cívic, i 
també les ferums de la zona dels vàters. 
Respecte a poder disposar d’un servei WIFI permanent, Crespo ha calculat que els jubilats 
s’estalviarien uns 400 euros a l’any, que els anirien molt bé per a atendre altres necessitats de 
la seva associació. 
 
Imma Peláez , veïna. Denuncia que del clavegueram de la plaça del Secà emanen males olors i 
que s’hi fan molts mosquits. 
Quant al comerç de proximitat, la veïna opina que és insuficient l’oferta comercial al barri, raó 
per la qual es partidària que s’estudiï un projecte de mercat a l’estil dels que hi ha a Cappont. 
 
La vicepresidenta del Consell de la zona 04, Elena Ferre, pren el compromís de gestionar que 
es vagin estudiant i donant resposta a les propostes i peticions que s’han realitzat durant el 
Plenari del Consell. Quant a aspectes que depenen directament del seu àmbit de gestió, Ferre 
respon que la implementació de WIFI al Centre Cívic es resoldrà en els propers mesos i que hi 
ha la intenció que la biblioteca esdevingui un espai bibliolab (biblioteca virtual) on es pugui 
estudiar, fer els deures, realitzar tallers... I a millorar la operativitat comunicativa i participativa 
de canals municipals de petició com APPUNTA, o com el propi Consell de Zona, Ferre palesa el 
seu compromís d’empènyer per a fer-ho possible. 
Com a reflexió final sobre la funció del Consell de Zona, la regidora de Participació afirma que 
el Consell és un espai que ha de permetre sumar energies i visions d’entitats i gent diversa, a la 
cerca, sempre, d’amplis consensos de barri que permetin desenvolupar projectes d’interès 
general, raó per la qual convida la gent a apuntar-se al Grup de Dinamització Permanent i a les 
comissions d’àmbit temàtic. 
 
Finalitzat el torn de paraules, la regidora Elena Ferre agraeix la presència i participació a totes 
les persones assistents i dóna per acabada la reunió. 
 
 

Francesc Mòdol, Coordinador Tècnic dels Consells de Zona.            
Lleida,  10 de març de 2020. 
 
 


