CONSELL DE LA ZONA 04 (el Secà i entorns)
Plenari extraordinari realitzat el 22 de juny de 2020, per vídeo conferència, a causa de
la pandèmia del COVID19
Inscripció telemàtica prèvia realitzada per:
Pau Asensio; Sergio Díez; Raul Burgos; Josep Campanera; Óscar Sisteré; Lídia Viló; Juan
Crespo; Maite Torrelles; José Sáez Rubio; Jackson Quiñónez; Ángeles Ribes; Francesc
Mòdol; Elena Ferre; Sergio González.
El regidor de zona, Sergio González, inicia la sessió plenari del Consell de la zona 04 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 participació procedeix 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 Lídia Viló; Juan Crespo; i Sergio Díez; 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, 22 de juny de 2020
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Lídia Viló (Down Lleida): “A la nostra entitat tenim un problema amb les rates. Ja que accedeixen des del clavegueram i ens
roseguen les tuberies dels lavabos. Després del confinament hem trobat un dels tubs completament rosegat, a punt de partir-se.
No sabem com solucionar-ho perquè accedeixen des de fora. Hem passat també la informació a la brigada de plagues.
Juan Crespo: “1.Tenen alguns projectes VIABLES de suport a les persones majors i als seus centres per a ajudar a pal·liar les
necessitats de tota mena ja existents però que aquesta pandèmia ha augmentat i DEIXAT al descobert? 2.Contemplen fer
modificacions estructurals en el Centre Cívic del Secà per a adaptar els seus espais a la nova dinàmica del dia dia (...) dels Jubilats.?
Sergio Díez: “(...) Volia saber qui ha decidit que al barri del Secà es pacifiquin 30 metres de l’Av. Sant Pere i la raó. Penso que per
tallar 30 metres no feia falta, ja que aquesta acció simplement molesta el bus, però no pacifica l'espai i crea una falsa sensació de
seguretat pels infants. Proposo -cada cap de setmana- (...) pacificar tota l'avinguda des de l'església fins passat l'escola Torre Queralt.
(...) penso que aquestes decisions es tenen que consensuar amb el veïnat i per això estan (...) els Consells de Barri.
També volia demanar (...) la neteja i el desbrossar parcs i carrers del Barri ja que (...) el Secà (...) és un dels barris oblidats i cal
revertir aquesta situació en general: (...) volem ser un Barri atractiu”.
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