CONSELL DE LA ZONA 03 (Pardinyes i entorns)
Plenari extraordinari realitzat el 28 de maig de 2020, per vídeo conferència, a causa de
la pandèmia del COVID19
Inscripció telemàtica prèvia realitzada per:
Carolina Maldonado; David Barroso; Silvia Calvis; Gemma Gómez; Fina Masip; Teresa Benet; Isaac
Casanovas; Joan Ant. Martínez; Francesc X. Serra; Cristina Bravo; M. Pilar García; Irene Domingo;
Àngels Morera; Marisé Piñol; Joan R. Cuesta; Ramona Salla; Ángeles Ribes; Cristina Morón;
Francesc Mòdol; Elena Ferre; i Sergi Talamonte.
El regidor de zona, Sergi Talamonte, inicia la sessió plenari del Consell de la zona 03 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 Francesc X. Serra; Joan A. Martínez; Cristina Bravo; Maria P. García; Àngels Morera;
Marisé Piñol; i Ramona Salla; 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, 28 de maig de 2020
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Francesc Xavier Serra: “Com queda tot el tema de les festes? Quina previsió hi ha sobre l enjardinament de Corregidor Escofet?
Hi ha previsió de fer neteja de patis i solars de l herba que ha crescut? Ho dic de cara a la previsió d'incendis per petards. Aquest any
estan especialment bruts degut a la gran quantitat d'herva que ha crescut.”
Joan Antoni Martínez: "Ens hem assabentat que s'han anul·lat les festes però que algunes penyes volen anar per lliure i fer la seva
(llogar locals i fer la seva particular festa). Això si es fa, com es regularà? Qui donarà els permisos? Sent un barri sense festes
oficials (Orvepard queda totalment desvinculada) qui es farà càrrec de les possibles queixes i irregularitats? Haurien de contractar
una assegurança?
I per una altra banda...el tema de la inseguretat a la zona dels blocs La Pau, s'hi estan produint baralles i s'hi troben persones begudes
fent xivarri sense que aparegui la Urbana. Es podria reforçar la seguretat?"
Cristina Bravo: “Des de l'ajuntament s'han plantejat ajudes econòmiques per a famílies per tal d'ajudar en la conciliació familiar per
aquest estiu? El lleure aquest estiu s'ha vist reduït moltíssim, però les entitats que farem tot el possible per donar aquest servei,
podrem optar d'ajuts econòmics i de servei per fer possible aquest servei?”
M. Pilar García: “Hi ha algun pla per al control de la població de COLOMS? Estem constatant que s'estan reproduint i refugiant en
diversos edificis abandonats del barri (bloc tapiat de l'avinguda Pearson cantonada C/ Jaume d'Agramunt i 2n pis edifici carrer
Pardinyes Baixes cantonada C/ L'Espígol) Crec que hi ha qui diu que els coloms són com "rates voladores" i per tant un problema de
salubritat.
Al Carrer Pardinyes Baixes: (...) com pot ser que encara tinguem mig carrer amb doble sentit i l'altra meitat amb sentit únic? Això es
va deixar així quan es va fer passar l'autobús per aquest carrer per tombar cap a Enginyer Cellers, cosa que ja no cal perquè el BUS
no hi passa. Donada l'amplada d'aquest carrer, crec que una alternativa seria deixar un únic sentit (com havia estat des de feia anys) i
un únic costat d'aparcament de vehicles. No veig lògic tenir cotxes aparcats als dos costats i una velocitat de 50 km/h.
Al Carrer Xavier Puig Andreu: no entenc com pot tenir dos sentits de circulació i aparcaments als dos costats sabent que també s'ha
de comptar que hi passa el BUS. A més a més hi ha un senyal que hi diu que es pot anar a 50 km/h!!! O traiem aparcaments o posem
límit de velocitat a 30 km/h,... o busquem alguna altra solució.
Festes de Pardinyes (nova ubicació): Es tindran en compte les decisions preses en la reunió de la Permanent del consell de barri?
Quines gestions s'hauran de fer?
Angels Morera: “M’agradaria saber si hi ha alguna possibilitat de implantar la recollida d’escombraries porta a porta.”
Marisé Piñol: “Qué passa amb la Rambla de Pardinyes? On estan els arbres, el carril bici, el camí empedrat,...? Es farà o tornem a
deixar la Rambla com estava?
Ramona Salla: “La coral llum de veus, pregunta si quan passi el covid19, és possible assajos guardant les distancies a l'aire lliure?
S'hauria de demanar algun permís?”
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