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CONSELL DE LA ZONA 09  (Mariola; Turó de Gardeny; i entorns)  
Plenari extraordinari realitzat el 4 de juny de 2020, per vídeo conferència, a causa de la 
pandèmia del COVID19. 
  
Inscripció telemàtica prèvia realitzada per: 
Adolfo Roque; Ramon P. Roy; Gregorio Gutierrez; Salvador N. Mimbrera; Estefania Revés; 
Esther Monsonís; Javi Calles Ramos; Mercè Guiu; Anna Rubinat; Rafa López; Rosa M. Pibrall; 
Emilia Caballol; Carme Hernández; Anna Clotet; Miguel Bermúdez; Laia Morros; David Salcedo; 
Carme Bellet; Mercé Batlle; Míriam Villoria; Ángeles Ribes; Jaume Sellés; Francesc Mòdol; 
Elena Ferre; i Jaume Rutllant. 
 
El regidor de zona, Jaume Rutllant, inicia la sessió plenari del Consell de la zona 09 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 Mercè Batlle; Javi Calles; Anna Rubinat; Adolfo Roque; Rafa López; 
Salvador Mimbrera; Gregori Gutiérrez; Miquel Bermúdez; i David Salcedo; 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, 4 de juny de 2020 

 
1 Mercè Batlle Amorós: “S'hauria de revisar la senyalització de l'encreuament entre Mestre Tonet i Henri Dunant, donat que no es 

respecta la prohibició de sortida. 

Es desinfectaran les voreres dels carrers en el perímetre de les escoles i centres socials quan es tornin a reobrir?” 
 

Javi Calles Ramos (Escola Magí Morera): “són conjuntes (...) les dos escoles del barri?” 

 
Anna Rubinat (Escola St. M. de Gardeny): “Si es procedeix a l'obertura dels centres educatius quina ha estat la desinfecció 

realitzada? En el supòsit que al setembre l'horari escolar es normalitzi.... hi haurà un servei de neteja fix per tal complir amb les 

mesures de protecció dels nostres infants? L'Ajuntament preveu poder facilitar dispositius amb accés a la xarxa per al alumnat? 
 

Adolfo Roque: “cual es y será el futuro del barrio Turo de Gardeny, a medio y largo plazo; en cuestión de comercio?, dignificación? 

y equipamientos públicos (...)? 
 

Rafa López: “Que está pasando y que va a pasar con los bloques Juan Carlos i Gaspar de Portolá, ya que cada día hay mas trafico de 
drogas y enfrentamientos y ataques a los vecinos que tenemos una vida normal y obrera.” 

 

Salvador Mimbrera: “Quan ens finalitzaran el vial del 11 de setembre ? Quan els veïns de la zona 9 tindrem un pavelló ? Quan 
tindrem una connexió decent entre la zona 9 i l’horta de lleida ? 

 

Gregori Gutiérrez: “Quines actuacions de futur tenen pel barri Turó de Gardeny, si es farà més expansió del mateix barri i també, si 
es faran instal·lacions públiques al nostre barri. Ja que com a barri és el que menys instal·lacions té de tota Lleida.” 

 

Miquel Bermúdez: “En qui estat es troben les iniciatives començades en l'anterior mandat del projecte Mariola 20.000?” 
 

David Salcedo: “¿Donde está ubicado exactamente el edificio para alojar a los Temporeros en la Mariola? ¿Si se crea un recurso 

como el mencionado, el resto de año que no es de Temporada Fruta, en qué se utilizará ese edificio? ¿Qué tipo de medidas se 
contemplan en materia de promoción Laboral del Barrio?” 


