CONSELL DE LA ZONA 10 (Cappont i entorns)
Plenari extraordinari realitzat el 19 de maig de 2020, per vídeo conferència, a causa de
la pandèmia del COVID19
Inscripció telemàtica prèvia realitzada per:
Meritxell Feliu; Javier Casanovas; Sara Cabello; Eva Judit Pinto; Julio Otal; Àngels
Pascual; Jordi Salamó; Carme Sabaté; Jaume J. Moll; Mª Mercè Jornet; Veni Ros; Jordi
Porta; Anna Visa; Aurora Roma; Ricard Duran; Maria Roca; Irene Sales; Club Bàsquet
Lleida; Fèlix Larrosa; Francesc Mòdol; Elena Ferre; i Ignasi Amor.
El regidor de zona, Ignasi Amor, inicia la sessió plenari del Consell de la zona 10 i dóna
la benvinguda a les persones en xarxa. A continuació, cedeix l’ús de la paraula a la
regidora de Participació, Elena Ferre, qui presenta la nova imatge corporativa dels
Consells de Zona de Lleida.
Acte seguit, el regidor de zona i la regidora de participació procedeixen a explicar
l’informe/valoració de l’estat de la ciutat arran de la crisi del Coronavirus.
Finalitzada l’exposició dels tres primers punts de l’ordre del dia, es procedeix a donar
resposta a les preguntes1 que Veni Ros; M. Mercè Jornet; Julio Otal; i Jaume J. Moll;
havien realitzat, via Internet, en el moment d’omplir el formulari d’inscripció al Plenari
del Consell; i, a posteriori, a les que altres persones participants han anat escrivint -en
directe- al xat de la vídeo conferència.
Acabat el torn de preguntes, el regidor de zona agraeix l’assistència en xarxa i dóna per
closa la reunió.
Francesc Mòdol, coordinació tècnica dels Consells de Zona o Barri.
Lleida, 19 de maig de 2020
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Veni Ros Abelló: “En un futur quan haguem de reemprendre les activitats que realitzàvem, quines mesures s'estipularan a l'edifici
del Centre Cívic (condició, reestructura d'espai, normes d'higiene, aforament...) tenim activitats de més de 30 persones i l'espai que
actualment es realitzi és inviable ( biblioteca).
Temporers, l'any passat la regidora de la regidoria de les polítiques per als drets socials, ens va explicar a una reunió que es
treballaria el tema per condicionar un espai per al 2020 tenir-los amb les condicions corresponents ( per evitar que dormin al carrer)
com està actualment aquest tema?
Neteja de carrers: en quins carrers de Cappont es faran les tasques d'adequació (arreglar jardins netejar ) i la fumigació del mosquit
tigre, que actualment està farcit.”
M. Mercè Jornet: “1) El dia 2 de març va haver una tempesta a Lleida. Va trencar part de la tanca dels Camps Elisis (Pl. Bores) i uns
quants arbres van anar a terra. Actualment la tanca esta igual i amb totes les pedres per allí. Quan es pensa arreglar? Els arbres
caiguts s'han retirat tots? Se'n plantaran de nou?
2) En la zona del riu i ara amb el confinament hi ha molta gent passejant i/o fent esport sense guardar les distàncies. Proposem
senyalització en llocs visibles recordant que s'ha de guardar la distància de 2 metres
3) Abans del confinament es va dir que l'escola d'adults (Camps Elisis) la traslladaven al barri de La Bordeta. Segueix endavant per
al nou curs?
L'associació de veïns no estàvem d'acord, vam demanar una reunió amb la regidora d'educació per parlar sobre el tema. Va arribar el
COVID-19 i per tant el confinament i no sabem res del tema. Ningú s'ha posat en contacte amb nosaltres per donar-nos una resposta.
Com està actualment el trasllat de l'escola d'adults? i Com esta l'ampliació de l'escola de primària?”
Julio Otal Alonso: “Té prevista la Paeria canviar d'ubicació el petit polígon situat entre el carrer Santa Cecília i el carrer Camí de
Picos. Cotxera autobusos de Lleida, Frigorífics i naus industrials? Reubicació a polígons industrials.
La premsa ha parlat de la prolongació del carrer Riu Ebre per a creuar la NII fins a la zona del Mediamarkt, quin termini hi ha de
finalització de l'obra?”
Jaume J. Moll: “Està previst alguna modificació del carril bici pel carrer Camí de Picos, doncs és causa de múltiples accidents entre
ciclistes i vehicles amb entrada i sortida dels guals? està previst l'asfalt del carrers que donen a la Fira de Lleida? Hi ha prevista més
línies de busos pel barri i amb més freqüència de pas?”
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