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CONSELL DE LA ZONA 01 del CH (Mercat del Pla i entorns)  
Plenari extraordinari realitzat el 18 de juny de 2020, per vídeo conferència, a causa de 
la pandèmia del COVID19 
  
Inscripció telemàtica prèvia realitzada per: 
Marta Nuria Salla; Jordi Cipriano; Oscar Lanza; Lluisa Ausàs; Cristina Armengol; Joan 
Capdevila; Diego Teruel; Samuel de la Fuente; Maria Gemma Gil; Emilia Corona; 
Montserrat Rocaginé; José Ibarrola; Míriam Villoria; Pedro Angás; Laureana Cervera; 
Conxita Ripoll; Antoni Soliva; Josep Mª Muñoz; Ángel Álvarez; Maite Pascual; Carme 
Valls; Ángeles Ribes; Francesc Mòdol; Elena Ferre; i Montserrat Pifarré. 
 
La regidora de zona, Montserrat Pifarré, inicia la sessió plenari del Consell de la zona 
01 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 Maria Gemma Gil; Montserrat Rocaginé; Jordi Cipriano; 

 
1 Maria Gemma Gil (E. Bressol Tallada): “Com està l'ampliació o canvi de lloc de l'alberg municipal, hostal Jericó; i la planificació 

d'ampliació de l'escola bressol amb solars buits del voltant.” 
 

Montserrat Rocaginé: “(...) Com és que el Centre Històric de Lleida està a vessar de brossa, brutícia, deixalles vàries? Com és que 

(...) es permet que els solars siguin utilitzats com a banys públics? Com és que (...) hi ha llibertat absoluta per prendre droga tant 
tova com dura a la mateixa via pública i amb tota la impunitat? Com és que (...) no s'ha aplicat l'Estat d'Alarma per la Covid19 de la 

manera en què sí s'ha aplicat a la resta de la ciutat? Com és que al Centre Històric poden viure, dormir, orinar, defecar, etc amb una 

normalitat sorprenent, tothom que vulgui? Com és que aquesta situació es repeteix cada any amb tota tranquil·litat ? Com és que no 
es pacten accions a dur a terme amb els veïns i veïnes del barri que som els autèntics coneixedors de la realitat del Centre Històric? 

Com és que la Paeria permet que als veïns i veïnes del Centre Històric se'ns invisibilitzi, se'ns degradi, se'ns tracti de racistes, etc., 

quan el barri està aguantant des de fa dècades una pressió social brutal? Com és que als usuaris dels serveis socials instal·lats al barri 
(narco-sala, Jericó, menjadors socials, etc) i als usuaris conflictius de la ciutat ubicats en habitatges propietat de l'ajuntament o de la 

Generalitat no se'ls demana complir cap tipus de norma de convivència? 

 
Jordi Cipriano: “Voldria saber com es configuren les comissions de participació que es van definir a l'últim consell de Barri 

presencial. També m'agradaria saber com es canalitzen les propostes que surten del Consell i quin procediment segueixen”. 

 
Samuel de la Fuente: “Recentment s'han implementat mesures per reduir l'ús del vehicle privat i fomentar la vianalització d'alguns 

carrers, algunes de les quals només algunes hores (i alguns trams/sentits de circulació) del cap de setmana. Es preveu ampliar les 

hores, els dies, consolidar tots els sentits de circulació (ex: av. Madrid i Blondel) i sobretot, la permanència de la mesura més enllà 
de la situació d'emergència sanitària actual?”. 

 

Pedro Angás: “Ha pensat la Paeria en tancar d’una vegada el pati que dona a les escales del carrer Ereta que s'hi troba a tocar del 
Centre Cívic del Centre Històric? S'ha convertit en un urinari públic i la pudor, que és insuportable, arriba a les cases”. 

 

Laureana Cervera: “A part de tots el problemes de convivència, nomes mos falta el tancament de vies per tindre mobilitat els veïns; 
és permanent això? A qui se ha consultat aquesta norma? 

 
Òscar Lanza i Lluïsa Ausas: “(...) Per què a dia d´ avui la Paeria no ha contestat les sis denúncies que som veïns va presentar i 

registrar amb entrada d’octubre del 2019? Per què la regidora de barri no va participar a la convocatòria del dia 5 de juny on es 

demanava un barri més digne? Per què la regidora Jordina Freixenet va mentir a la premsa afirmant que el pla iglú no va ser 
instal·lat al centre històric? 

Per què es continua fent majoritàriament la reubicació de famílies problemàtiques al centre històric? I Per què es permet que moltes 

d’aquestes famílies continuï en aquesta dinàmica i no s´actua quan generen problemes al veïnat resident al centre històric? (...) 
Per què la policia local no fa complir les ordenances municipals i permet que es continuï realitzant mercat de roba il·legal i objectes 

robats a places i carrers, el lliure tràfic i consum de drogues al barri, l’acumulació de deixalles al carrer i l’ocupació de la via pública 

per abandonament, incivisme o sense cap mena de justificació? Per què la policia local quan els veïns truquen per denunciar fets 
delictius o actituds que trenquen la normal convivència ciutadana, la resposta policial es la demora, la inoperància o les paraules 

compassives i justificadores (...)? La policia Local té instruccions de no actuar al Centre Històric? 

Per què la ubicació de la única sala de reducció de danys o venopunció de Lleida al centre històric i la reticència a la petició veïnal 
que en sigui traslladat i millorat el serveis reubicant-lo dins d´un complex sanitari específic com (...) l’hospital de Santa Maria? 
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Samuel de la Fuente; Pedro Angás; Laureana Cervera; Óscar Lanza; Lluïsa Ausàs; 
Cristina Armengol; i Josep M. Muñoz; 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, 18 de juny de 2020 
 
 
 
 
 
 

 
Per què s’ha renovat el contracte de serveis amb la fundació Jericó si l’espai on està ubicat i els serveis que dona no reuneix les 

condicions adients i ha estat denunciat per aquest mal servei i les moltes molèsties veïnals que genera? Per què es permet cuinar al 

carrer o repartir aliments per part d´agrupacions o individus sense que se’ls requereixi les garanties sanitàries que en son pertinents? 
(...) L´acumulació de deixelles orgàniques i bruticia que aquests fets comporten ha de ser un nou greuge a soportar pel veïnat? Per 

què s´està deixant de fer complir a les persones temporeres tota obligació sanitària i regimental en relació amb el virus causant de la 

pandèmia que hem i estem lluitant? Per què no s informa (...) que en tant que persones usuàries de serveis socials han d’adquirir el 
compromís de complir les normes de convivència i higiene amb l’ entorn i les persones que en formen part? Per què no s’ha 

incrementat la neteja en molts punts del barri on molta gent fa les seves necessitats d’orinar, defecar i higiene íntima i on hi ha 

concentracions de gent? Per què els operaris que netegen els carrers han de trucar a la policia per a fer la seva feina i de no venir la 
policia aquest servei es deixa de fer? Per què es deixa dormir al carrer però la policia local té la instrucció de fer-los aixecar al matí? 

(...) Algú pensa amb els veïns i veïnes del Centre Històric, zona 1? Quin projecte tenen per al Centre Històric? 

 
Cristina Armengol: “Després d'haver tret del carrer 80 temporers, que es pot fer amb la resta que no han estat allotjats. Quan passi 

els 15 dies d 'allotjament, que es farà? I quant a la seguretat i neteja dels carrers?” 

 
Josep Maria Muñoz: “Quines mesures s'han implementat des de l'ajuntament per ajudar als residents del Centre Històric zona 1 per 

tenir informació sobre les mesures de seguretat davant el brot pandèmic del Covid 19 i evitar el seu contagi? Hi ha treballadors 

socials, educadors i personal sanitari atenent les persones que són usuàries dels serveis socials de ciutat (...) als carrers i places del 
Centre Històric zona 1? I a les persones que estan vivint als carrers? I als veïns i veïnes del centre històric zona 1? Quines mesures 

s'han implementat des de l'ajuntament per ajudar als usuaris dels serveis socials de ciutat ubicats al Centre Històric zona 1 per tenir 

informació sobre les mesures de seguretat davant el brot pandèmic del Covid 19 i evitar el seu contagi? Davant l'arribada de 
persones buscant feina al camp a finals del mes d'abril i que es van instal·lar als carrers i places del Centre Històric zona 1, quines 

mesures va prendre l'ajuntament per informar a aquests amb la prevenció del contagi de la Covid 19? A aquestes persones se'ls van 

explicar les mesures per evitar el contagi entre elles i la resta de persones que vivim al centre històric zona 1?, cada dia n'arriben de 
noves, quines mesures es realitzen cada dia per informar-los sobre la prevenció al contagi del covid 19? Podem comprovar cada dia 

que les persones que viuen a l'exterior de la casa de fusta i a altres llocs del barri no observen mesures de prevenció per evitar el 

contagi entre elles i la resta de persones que vivim al Centre històric zona 1, quines mesures ha pres l'ajuntament per complir els 
manaments publicats al BOE i que afecten a totes les persones que estan a l'estat espanyol? Hem pogut ser testimonis de com la 

Guàrdia Urbana no denúncia les infraccions a les ordenances de convivència i civisme, la d'ocupació de la via pública, ni la de la 

venda no sedentària a determinades persones que transiten o viuen al Centre Històric zona 1. Hi ha ordres concretes de l'alcalde o 
d'algun regidor o del cap de la Guàrdia Urbana per no denunciar les infraccions a les esmentades ordenances? Com és que només es 

fan identificacions i confiscacions? Aquesta mesura millora la convivència? Quines accions tenen previstes per fer front a l'arribada 
de persones amb necessitats extremes i que han de tenir cura de la seva salut i de la de les persones del seu entorn, per prevenir un 

nou brot de covid 19? Tenen previst contractar personal, com educadors i personal sanitari per atendre a les persones que viuen als 

carrers del Centre Històric zona 1 i donar ajuda i suport a aquestes i treballar per una bona convivència? L'ajuntament té cura i fa la 
vigilància deguda a la salut de les persones que viuen als carrers del Centre Històric zona 1?, en quins casos? De quina manera? En 

quines accions? I la dels veïns i veïnes? De quina manera? I amb quines accions? Quines propostes i accions té previstes 

l'ajuntament de Lleida per recuperar la convivència i el respecte entre totes les persones que vivim al centre històric zona 1? Quins 
plans de descentralització de tres dels 9 serveis de ciutat que hi ha el centre històric zona 1, Alberg Jericó, Fundació arrels, menjador 

i sala de reducció de danys i serveis socials al carrer la Panera? Quins plans de contingència i prevenció de contagi del covid 19 té 

l'ajuntament per dotar de recursos a tots els serveis de ciutat perquè informin i dotin de sistemes de protecció contra el contagi del 
virus? I quines hi ha per a protegir els veïns i veïnes del centre històric zona 1? 

És posible mayor vigilancia de los cuerpos de seguridad (...) en la calle Llopis (entre la Palma i Nou) un lugar donde hay un 

continuo presencial de personas que consumen drogas? 
 


