CONSELL DE LA ZONA 11 (Bordeta i entorns)
Plenari extraordinari realitzat el 9 de juny de 2020, per vídeo conferència, a causa de la
pandèmia del COVID19

Inscripció telemàtica prèvia realitzada per:
Oriol Olmo; Eloi Gil; Josep Betriu; Rafael Sopena; Lupe Pavón; Francesc Beà; Javier
Hernández; Francisco Flores; Ignasi Boya; M. Teresa Piñol; Esther Jové; Mª Teresa
Casamajó; Mª Dolors Royo; Verònica Chiquero; Ángeles Ribes; Fèlix Larrosa; Francesc
Mòdol; Elena Ferre; i Anna M. Campos.

La regidora de zona, Anna M. Campos, inicia la sessió plenari del Consell de la zona 11 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, la regidora 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 Javier Hernández; Rafael Sopena; Lupe Pavón; Josep
Betriu; M. Teresa Piñol; M. Dolors Royo; 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 regidora de zona agraeix l’assistència en xarxa i dóna per
closa la reunió.
Francesc Mòdol, coordinació tècnica dels Consells de Zona o Barri.
Lleida, 9 de juny de 2020
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Javier Hernández López: “Volia plantejar i donar informació sobre un projecte que realitzarem al barri de la mà de l'agència de
l'energia de Lleida i veure quins canals podem utilitzar per dinamitzar els veïns i les entitats del barri i fer-les partícips del projecte.”
Rafael Sopena: “Què se sap sobre la cinquantena demandes que s'han fet a l'ajuntament des del Consell de Zona, (...)?
Lupe Pavon Ruinosa: demana “Seguiment del projecte, anella cultural de la Bordeta.”
Josep Betriu: “Estat dels temes proposats per les diferents comissions del Consell.”
M. Teresa Piñol: “inversions a fer a causa del COVID 19 i ús de les subvencions AAVV que no es empren per actes multitudinaris.”
Mª Dolors Royo: “Per què és impossible accedir a qui dona el vistiplau a no netejar a fons (regar) des de Victor Torres fins al pont
de la via? I tampoc quan demanem sobre les plagues (rates, escarabats, mosquits...) tenim contesta? Portem 6 anys (...).
També volia plantejar de poder fer (...) classes de Zumba al poliesportiu de la bordeta, o (...) a la pista (...) del Centre Cívic.”
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