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CONSELL DE LA ZONA 12  (Magraners i entorns)  
Plenari extraordinari realitzat el 10 de juny de 2020, per vídeo conferència, a causa de 
la pandèmia del COVID19 
  
Inscripció telemàtica prèvia realitzada per: 
M. Dolores Felipe; Roberto Pino; Marisol Gil; Sonia García; Manuel Ruiz; Loli Garzón; 
Juan Bonilla; Fèlix Larrosa; Ángeles Ribes; Francesc Mòdol; Elena Ferre; i Paco Cerdà. 
 
El regidor de zona, Paco Cerdà, inicia la sessió plenari del Consell de la zona 12 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 Marisol Gil; Roberto Pino; Sonia García; M. Dolores 
Felipe; 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, 10 de juny de 2020 
 
 
 
 
 
 

 
1 Marisol Gil: “Davant l' actual ús de mascaretes i guants es troben deixalles pels carrers. M' agradaria saber quines polítiques de 

sensibilització ciutadana s'estan plantejant vers aquest tema, així com les de promoció d' EPIS més sostenibles per part de tots i totes 

els/les lleidans i lleidatanes.” 
 

Roberto Pino: “Fa unes setmanes l’Ajuntament de Lleida va aprovar un informe favorable per demanar a la Generalitat la 

formulació de Pla director d'activitat econòmica del polígon industrial de Torreblanca – Quatre Pilans i Moredilla, que ha de 
permetre desenvolupar un sector industrial de 800 hectàrees. Aquest projecte està previst que es desenvolupi a tocar de la trama 

urbana de Magraners... Tenint en compte l’augment del trànsit que es preveu i les molèsties que pot originar a les veïnes que vivim 

al barri, quines mesures tenen pensades envers aquest problema?” 
 

Sonia García: pregunta sobre “Presència de jardineria (...). Presència i multes de Guàrdia Urbana al barri. Desratització de tot el 

Barri. Demora i/o manca de resposta de l'APP (appunta Lleida). L’obertura centre Cívic, Piscina, pavelló. Tema (...) Torre Salses. 
 

Mª Dolores Felipe: “El barri està molt brut de plantes/ males herbes, no es pot caminar per cap puesto; el pati de l'escola sembla la 

selva. 
 


