CONSELL DE LA ZONA 05 (Balàfia i entorns)
Plenari extraordinari realitzat el 17 de juny de 2020, per vídeo conferència, a causa de
la pandèmia del COVID19
Inscripció telemàtica prèvia realitzada per:
Rosa Maria Castillo; Josefa T. Farreny; Josep Pujal; Toni Baró; Mireia Moliné; Hatem
Rivadulla; Adrià Serrano; Anna Moseguí; Francesc Caballero; Teresa Farré; Luciano
Ligiera; Jesús Nogués; Mònica Preixens; Marina Laplana; Salut Huertas; Alèxia Rué;
Jaume Sellés; Ángeles Ribes; Xavier Palau; Francesc Mòdol; Elena Ferre; i Jordina
Freixanet.
La regidora de zona, Jordina Freixanet, inicia la sessió plenari del Consell de la zona 05 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 Hatem Rivadulla; Francesc Caballero; Mònica Preixens;
Toni Baró; i Rosa M. Castillo; 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, 17 de juny de 2020
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Hatem Rivadulla: “Quina previsió de punts de càrrega per a VE, públics o d'accés públic, hi ha previstos al barri?”

Francesc Caballero: “Quan tindrem la possibilitat d'accès personal al Centre Cívic (...) les entitats aixoplugades en el mateix?”
Mònica Preixens: “És possible augmentar la neteja i desinfecció de la residència?” (Gent Gran). “Tenim un pati (...) a continuació de
carrer Garraf ple d'herbes i ens fa por, per les temperatures i st. Joan, que es posi foc com va passar un any (...)”.
Toni Baró: s’interessa per “Terminis construcció Escola de Pinyana; solució Mercat de Balàfia; realització d’una zona d'esbarjo
gossos i animals de companyia; la neteja d’herbes i l’arranjament d’embornals; el retorn a la normalitat de les activitats dels Centres
Cívics”.
Rosa Maria Castillo: demana... “1. de part de veïns del C/ Verge dels Desamparats (...) poder mantenir els cinc bancs que hi havia fa
un cert temps. Quan els van renovar només en van posar tres...Es troben a faltar (...) els dos dels extrems; 2. que en totes les parades
d'autobús, cas de no haver espai suficient per una marquesina, es garanteixi almenys l'existència d'un banc en la parada”.
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