CONSELL DE LA ZONA 08 (Pius XII-G; Universitat; Zona Alta-R. Viñes; i entorns)
Plenari extraordinari realitzat el 21 de maig de 2020, per vídeo conferència, a causa de
la pandèmia del COVID19
Inscripció telemàtica prèvia realitzada per:
Jordi Berge; Albert Hortal; Estefania Revés; Josep M. Espasa; Fco. Javier Teixidó; Josep Aixut;
Mª Cristina Rourera; Laureana Cervera; Julio Sanjuán; Ramon Victor Moreno; Robert Setó;
Manel Llamas; M. Carme Sandiumenge; José R. Ropero; Joan Rogés; Aleix Pallarol; Yolanda
Ayuso; Marta Gispert; Ángeles Ribes; Begoña Iglesias; Francesc Mòdol; Elena Ferre; i Assoc. Res
Non Verba.
En absència de la regidora de zona, la vice-presidenta del Consell de la zona 08, Elena ferre,
inicia la sessió plenària i dóna la benvinguda a les persones en xarxa. A continuació, presenta la
nova imatge corporativa dels Consells de Zona de Lleida i, acte seguit, passa 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 Josep Aixut; Julio Sanjuán; Jordi Bergé; Manuel Llamas; José Ramon
Ropero; i Aleix Pallarol; 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, la vice-presidenta del Consell de Zona agraeix l’assistència en
xarxa i dóna per closa la reunió.
Francesc Mòdol, coordinació tècnica dels Consells de Zona o Barri.
Lleida, 21 de maig de 2020
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Josep Aixut Piñol: “• Hem rebut el dossier sobre la reobertura de les terrasses, quins mitjans de control establirà l’ajuntament per
fer complir aquesta normativa? Proposem que en llocs que normalment hi ha molta aglomeració es marqui a terra l’espai per
vianants, que no podrà ser ocupat en cap cas per elements de les terrasses. • Es farà arribar a l’associació pels seus veïns algun tipus
de material de protecció, especialment mascaretes? O quin altre mitja tenim per accedir a aquest material, que s’està distribuint a
altres zones? • A aquesta associació li preocupa la neteja dels carrers i les voreres, per lo que demanaríem una neteja/desinfecció
intensiva, a més demanem que s’esbrossin les herbes aparegudes a les voreres i també a les zones elevades de la plaça Ricard Viñes.
• Manteniment del mobiliari urbà, tenim en aquests moments bancs trencats, forats al paviment on abans hi havia arbres i les voreres
en molt mal estat, demanem un manteniment urgent en tota aquesta zona.”
Julio Sanjuán Moreno: “Desinfectaran les llars dels jubilats durant aquest període?”
Jordi Bergé Comella: “Tenint en compte que Lleida es una ciutat amiga de les persones grans, en quina fase és troba el projecte?
Quines actuacions s'han realitzat en el marc d'aquesta iniciativa? Existeix algun protocol de detecció i atenció a persones grans que
viuen soles? Com s'organitza?
Manel Llamas Guirado: “Manca de manteniment de les zones enjardinades (gespa) del barri Pius XII-Germanor. L'estat actual molt
deteriorat esta produint la proliferació de brutícia mosques, mosquits i rosegadors.
Procediment per l'inici de nou les activitats als locals socials per part de l'Associació de Veïns del barri, sobre tot les dedicades a
combatre l'exclusió social com Esplai Infantil Punt Omnia i activitats de dones i gent gran.”
José Ramon Ropero: “Conèixer el procediment de incorporació i inici de nou a les activitats habituals que es realitzen en els locals
socials de l'associació de veïns, com ara activitats de dones, esplai infantil, punt òmnia-aula d'informàtica, etc. Quan es poden
reiniciar de nou?
Volem conèixer si durant l'estiu hi ha previsió de manteniment dels casals d'estiu habituals i/o usos compartits dels espais de les
escoles públiques durant l'estiu per alguna tipus d'activitats adreçades als infants i joves.
Estat i manteniment de les zones enjardinades de Pius XII-Germanor. L'estat actual està produint la proliferació d'insectes i altres
animals (rosegadors) per la zona, així com punts d'acumulació de brutícia.
Aleix Pallarol i Santfeliu: “Al barri hi ha carrers amb voreres massa estretes que no compleixen la normativa d'accessibilitat. Per tal
de garantir les distàncies de seguretat sanitàries, s'ha plantejat l'ampliació de voreres o la vianalització de carrers amb urbanisme
tàctic, de forma temporal o permanent, a més a més de Dr. Fleming?
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