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CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 03 (Pardinyes i entorns) 

Plenari realitzat el 5 de novembre de 2020, a la sala polivalent dels baixos de l’edifici 
Mercolleida, a l’Av. de Tortosa, a les 19.00h.  
         
Assisteixen a la reunió  
 
Entitats: 
Organització Veïnal Pardinyes (ORVEPARD); Associació de Senegalesos; Serveis Socials; 
Comerciants de Pardinyes; Plataforma per unes festes cíviques; Grup municipal Junts per 
Catalunya; Veïns Blocs Grup la Pau; Associació Àfrica Negra; Grup municipal C’s; Fundació 
privada Ilersis;  i Grup municipal PSC. 
 
Persones registrades: 
Ramona Salla; Rafael Fernández; Joan Torné; Maria P. García; Marisé Piñol; Irene Domingo; 
Cristina Morón; Joan Antoni Martínez; Cèlia del Toro; Laura Soto; Bubacar Balde; Diakaridia 
Dadou; Gemma Gómez; Isaac Casanovas; Isaac Caballero; Jesús Salmeron; Joan Ant. Martínez; 
Jordi Alfonso Sanmartí; Jordina Cervera; José M. Córdoba; M. Mar Luque; Mari Baena; Miguel 
Pedro Hellin; Papa Mayoro Día; Ramona Salla; Sofia Sunguria; Tere Farré; Teresa Benet; Jose 
M. Cueva; Olga Bandareva; Sergio Pérez; Ibrahima Bao;  i Nogay Ndyaye. 
 
Assisteixen a la reunió per l’administració municipal: 
El regidor de Zona i president del CTZ03, Sergi Talamonte; la regidora de Participació 
Ciutadana, Elena Ferré; el tècnic de Medi Ambient, Joan Balasch; la tècnica de Participació, 
Maria J. González; i el coordinador tècnic dels Consells de Zona, Francesc Mòdol. 
 
El regidor de Zona, Sergi Talamonte, i la regidora de Participació Ciutadana, Elena Ferré, obren 
l’assemblea Plenària del Consell de zona 03 i expliquen quina serà la dinàmica de 
funcionament de l’esmentada reunió. 
 
Desenvolupament del 2n punt de l’ordre del dia:  “Informació sobre el desplegament de la 
recollida Porta a Porta (PaP) de  les escombraries”. 
 
El regidor de zona, Sergi Talamonte, contextualitza com a referent positiu l’experiència de com 
ha funcionat la prova pilot que es va fer, des de 2018, a la zona  de Ciutat Jardí i de Vila 
Montcada, on actualment s’ha arribat fins a un 88% d’efectivitat en la recollida selectiva. I amb 
una percepció positiva per la  comoditat del servei, i l’erradicació de les males olors i la brutícia 
al carrer. Talamonte justifica la necessitat d’anar escampant el PaP a altres zones de la ciutat, 
atès que en base a la legalitat del marc medi ambiental europeu, estatal, i autonòmic, el 2030 
a Lleida s’haurà de poder assolir un resultat del 70% de la recollida selectiva, molt lluny de la 
realitat actual que tot just arriba al 37%. 
A més, posa en consideració que l’empresa que fa el tractament de les escombraries factura 
anualment a la Paeria la molt elevada xifra de 6 milions d’euros, raó per la qual fer el PaP, a 
banda d’avantatges medi ambientals, també ha de permetre un important estalvi per a la 
comunitat1. 
Quant a la incentivació de bones pràctiques individuals en la recollida selectiva, el regidor 
d’Habitatge i Transició Ecològica anuncia que s’està estudiant la manera com es premiarà amb 
una bonificació sobre l’import de la taxa municipal de recollida de residus, i,  simultàniament, 
quin tipus de mesures de control podran establir-se vers les persones que no col·laborin. 
 

 
1 Es calcula que el porta a porta pot arribar a suposar un estalvi superior als 2 milions d’euros a l’any. 
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Complementant les explicacions de caràcter contextual que ha realitzat el regidor Talamonte, 
el tècnic de la regidoria de Medi Ambient, Joan Balasch, aprofundeix en l’argumentari específic 
a favor de la necessitat de fer un millor reciclatge, fent esment: 1. que millorant la gestió i 
tractament de residus hom disminueix l’emissió de gasos d’efecte hivernacle; 2. que una mala 
gestió de la recollida de residus es una de les causes de l’esgotament de recursos i primeres 
matèries, i de la contaminació de mars i oceans; 3. que les emissions produïdes per l’extracció i 
la fabricació de nous productes es poden disminuir si es milloren els índex de prevenció i de 
reciclatge. 
 
Relacionat amb la vessant pràctica del Porta a Porta, Joan Balasch explica: què és el PaP2; què 
s’aconsegueix amb el PaP3; com s’està fent el PaP a altres ciutats del món4; i com s’organitzarà 
el lliurament i la recollida (dies i horari) de resta, envasos, paper-cartró, orgànica, i vidre. 
Balasch, acaba la seva exposició informant que la implantació es farà de forma gradual i que 
durant aquest període es visitarà a totes les comunitats de veïns i cases unifamiliars; que se’ls 
lliurarà material per a la recollida; i que s’informarà tothom mitjançant fulletons, cartells, 
anuncis, xerrades, jornades obertes, i servei d’atenció telemàtica. 
 
Intervencions relacionades amb el 2n punt de l’ordre del dia: 
 
Ibrahima Bao, Fed. Assoc. Àfrica Negra. Demana concreció de quina serà l’àrea de carrers en 
què es farà el porta a porta a Pardinyes; quins seran els horaris de recollida; i les fases 
d’implementació d’aquest projecte. 
 
Nogay Ndyaye, Fed. Assoc. Àfrica Negra. Opina que hi haurà gent que per no haver de fer el 
porta a porta durà les deixalles a contenidors d’altres zones de la ciutat. 
Quant a altres qüestions concretes del PaP, Ndyaye pregunta: 1. que se’n farà dels envasos 
que, com els bricks, no es poden reciclar; 2. si les bosses i/o envasos per a la recollida de les 
deixalles del PaP seran sempre gratuïtes, i cada quan se’n lliuraran a les persones usuàries del 
servei; i 3. com es farà efectiva la rebaixa de les taxes de recollida d’escombraries a les 
persones que demostrin una bona praxis en la tria de les deixalles. 
 
Marisé Piñol, Orvepard.  Planteja dubtes quant el horaris de l’operatiu del PaP i manifesta que 
cal que hom tingui en compte que hi ha gent que treballa de nit. Piñol demana que s’ampliïn 
els dies de recollida de paper i envasos, i, atès que les bosses de deixalla portaran un codi 
identificatiu, exigeix que sigui respectada la privacitat de de cada persona usuària del servei.   
 
Jordina Cervera, veïna. Fa referència a la possibilitat que la gent gran tingui por de baixar -en 
horari de nit- les deixalles al carrer. Relatiu als contenidors de brossa orgànica que es 
mantindran, Cervera pregunta quin en serà el nombre i la seva ubicació. Altrament, Cervera 
demana aclariments sobre si hi haurà alguna part del cost de la recollida del PaP que acabi 
repercutint en els veïns. 
 

 
2 La recollida selectiva porta a porta consisteix en lliurar els residus ben separats davant de la porta de 
casa, seguint un calendari preestablert per a cada fracció.  
3 Fomentar la corresponsabilització de la ciutadania en la cura del Medi Ambient; evitar l’anonimat en el 
lliurament dels residus; incrementar substancialment el percentatge de la recollida selectiva i millorar la 
qualitat dels carrers, per la retirada de gairebé tots els contenidors; reduir el cost de l’entrada de residus 
a l’abocador i augmentar els ingressos pel retorn dels reciclables; etcètera. 
4 Es parla de referents com els de San Francisco; Adelaida; Ljubljana; Seül; Milà; Berlín; Barcelona; també 
el d’altres 200 municipis catalans més petits. 
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El tècnic de Medi Ambient, Joan Balasch, afegeix detalls concrets de com serà el PaP, entre els 
quals fa esment que els contenidors de vidre i de fracció orgànica molt probablement es 
mantindran on ja són ara, en la majoria de casos;  i que el marge en el qual hom podrà baixar 
la brossa serà de les 20.00 a les 22.00h, és a dir, que aquesta estarà -com a molt- 2h davant de 
casa. 
 
Sobre la vessant econòmica del servei de recollida PaP, el regidor Talamonte afirma que si bé 
hi haurà un major cost relacionat amb l’increment de mà d’obra de les persones que faran la 
recollida, aquest es veurà àmpliament compensat per l’estalvi de no haver de portar tantes 
tones de residus a l’abocador. Amb tot, el regidor d’Habitatge i Transició Ecològica posa en 
valor el fet social que el PaP generarà més llocs de treball, per tant més riquesa comunitària. 
 
Rafa Fernández, Orvepard. Constata que fa dos anys que esperen el PaP, al barri; i, ara que 
arribarà, opina que s’haurà de fer pedagogia, ja que hi ha una part de la ciutadania que és molt 
incívica i tem que no faci correctament l’agrupació selectiva de les restes. 
 
El regidor de barri constata que de l’experiència se’n va aprenent, a fer-ho millor; i que el 
procés d’implantació es farà en els propers mesos anirà acompanyat d’un intens treball de 
sensibilització comunitària. 
 
Teresa Benet, Fundació privada Ilersis. Argumenta la necessitat de dur a terme una bona 
gestió de la recollida selectiva i de corresponsabilitzar la ciutadania en l’assoliment d’objectius. 
Benet opina que una mala praxis mediambiental costa diners a tothom, la qual cosa justificaria 
que -en benefici de la comunitat- “si convé cal perdre l’anonimat”: “cal que es sàpiga quines 
persones fan les coses bé i quines malament”... “ens hem d’arremangar (...) el planeta és de 
tots, la ciutat és de tots”. 
 
Desenvolupament del 3r punt de l’ordre del dia:  “concretar el procediment i l’espai de 
mediació per a resoldre les diferències existents quant a la localització dels espais de les festes 
del barri”.  
 
El tècnic municipal de l’àmbit de Participació Ciutadana, Cesc Mòdol, contextualitza que el 
treball fet des del grup de l’àmbit sectorial de festes del Consell de la Zona 03 va col·lidir amb 
posicionaments estratègics diferents d’altres grups i/o associacions del barri, la qual cosa 
indica que es fa necessari trobar el procediment que permeti contrastar opinions i trobar 
consensos entre totes les parts, evitant així problemes de convivència entre els defensors d’un 
model o altre, de festes... Atès que “un desacord no és bo ni per a la comunitat veïnal ni per a 
la Paeria”.  
La regidora Elena Ferre i el tècnic de participació Cesc Mòdol defensen que el debat sobre quin 
ha de ser el model de les festes, i quina ha de ser la localització dels espais de les festes de 
Pardinyes, es faci en el si d’una comissió temàtica del Consell de la Zona 03 i que en aquesta hi 
hagi la figura d’un moderador/a relator/a municipal que s’encarregui de fer mediació i de 
donar fe dels acords que s’assoleixin. 
 
La regidora Ferre i el regidor Talamonte, valoren la bona feina feta des de la comissió temàtica 
de festes del Consell de la Zona 03, i en conseqüència constaten que no es partirà de zero. 
Relatiu als treballs realitzats, hom recorda l’existència d’uns informes (que es poden consultar 
al web Lleida Participa5) on es donen detalls sobre la viabilitat de realitzar activitats festives al 

 
5 Enllaç a Ll-P:    http://www.lleidaparticipa.cat//index_web.php?ap=czo0OiJkb2NzIjs=&idw=czozOiI1MzgiOw==&idi=czozOiJjYXQiOw== 

 

http://www.lleidaparticipa.cat/index_web.php?ap=czo0OiJkb2NzIjs=&idw=czozOiI1MzgiOw==&idi=czozOiJjYXQiOw==


4 

 

pati del col·legi Riu Segre i a la zona del mercat de Barris Nord; o que desaconsella fer activitats 
al pont de Pardinyes, a la zona d’aparcament de Trèvol, i al solar d’Ilnet. 
 
Finalment, el regidor de zona i la regidora de Participació demanen un esforç per evitar que el 
tema de les festes esdevingui un debat inacabable; justifiquen la necessitat de cercar un 
consens que sigui respectat per les parts -en benefici del barri- i de treballar atenent a la 
realitat que hi ha coses que ja sabem que poden ser i altres que no. 
 
Intervencions relacionades amb el 3r punt de l’ordre del dia: 
 
Sergio Pérez, Overpard. Sobre la ubicació de les festes, pregunta si definitivament es planteja 
fer-les a l’esplanada del mercat de Barris Nord.  
 
Joan Ant. Martínez, Plataforma per unes festes cíviques.  Demana als representants de la 
Paeria si ja s’ha pensat qui serà la persona que farà la mediació en el tema de les festes de 
Pardinyes; i si s’ha previst un límit de temps quant a la durada de la negociació entre les parts. 
 
Jordina Cervera, veïna. Considera que es vol canviar la ubicació de les festes del barri perquè 
molesta els veïns, però diu que el lloc alternatiu que es proposa no resoldrà el problema, 
perquè també molestarà els veïns. 
 
Cèlia del Toro, Orvepard (comissió de festes). Pregunta si s’ha previst que el regidor de zona 
assisteixi a les reunions de treball de l’àmbit de festes del Consell de Zona.  
Referent a la ubicació de les festes, pregunta: no hi ha cap altre lloc que no sigui l’esplanada 
del mercat de Barris Nord? 
 
Finalitzades les intervencions relatives al punt que ha tractat sobre les festes de Pardinyes, 
S’acorda: 1. el mètode i forma proposat de com resoldre les discrepàncies quant a la Festa 
Major de Pardinyes; 2. que la Paeria anunciarà la posada en funcionament de l’espai de diàleg i 
el nomenament de la persona encarregada de la tasca de moderador/a relator/a; i 3. que es 
deixa oberta la possibilitat que en alguna de les sessions de treball puguin participar-hi 
regidors i tècnics afectats en alguna de les qüestions a tractar. 
 
Desenvolupament del 4t punt de l’ordre del dia: “preveure canvis en la ubicació dels 
aparcaments dissuasoris”. 
 
El regidor de barri informa que la regidoria d’Urbanisme proposa eliminar els dos aparcaments 
dissuasoris actuals (en zona privada), el de la rambla de Corregidor Escofet/cantonada amb 
Camí de Corbins, el de la vora del carrer Tarragona, ja que amb els diners que s’estalviarien 
(30.000 euros per espai/any) podria adequar-se l’espai de davant de l’Escola la Mitjana, un 
espai molt més gran i de titularitat municipal. 
 
Desenvolupament del 5e punt de l’ordre del dia:  “novetats sobre la remodelació de la 
Rambla de Corregidor Escofet”. 
 
El regidor de barri informa que la realització del projecte de millora aprovat als Pressupostos 
Participatius de 20186 es va començar amb retard, ja que prèviament a les millores 

 
6  
Nom del projecte: CORREGIDOR ESCOFET, UNA RAMBLA VERDA. 
Breu descripció: Posar vegetació a la zona central de Corregidor Escofet, a Pardinyes. 
Localització de la proposta: Zona 03 (Pardinyes i entorns). 
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d’enjardinament dels quatre espais de verd previstos entre  Comptes d’Urgell (zona del mercat 
ambulant de Barris Nord) i l’Escola Riu Segre, es va haver de reparar el sistema de reg de la 
zona, que estava malmès. 
El regidor de barri informa que el projecte inicial s’amplia, incorporant els elements arbustius i 
arbrat que per raons del límit pressupostari de 50.000 euros no s’havien pogut incloure en el 
projecte inicial. Sobre els terminis de realització, Talamonte preveu que el conjunt de 
l’actuació estigui finalitzada a 2022. 
 
Intervencions relacionades amb el 5e punt de l’ordre del dia: 
 
Marisé Piñol, Orvepard. Critica el procés de realització del projecte d’enjardinament de la 
rambla; diu no entendre la raó per la qual el projecte inicial no incloïa d’entrada les millores 
que s’han acabat incorporant: reparació de la xarxa de reg; incorporació d’arbrat i massa 
arbustiva; mobiliari urbà, etcètera.  
La representant veïnal, clou la seva intervenció palesant que no està satisfeta amb el resultat 
del projecte, atès que la posició dels parterres haguessin hagut d’anar més endins per guanyar 
vorera i no dificultar la mobilitat dels vianants; a més, troba a faltar que la realització del 
projecte no inclogui un camí central i un carril bici. 
 
El regidor de barri insisteix en el fet que el punt de partida era un projecte corresponent als 
pressupostos participatius de l’anterior mandat municipal (2018), que la realització del mateix 
anava supeditada a un valor màxim de 50.000 euros, i que l’esmentat projecte solament 
preveia la construcció de diverses parterres amb una superfície vegetal. 
Quant a la futura intervenció consistent a incorporar arbres, massa arbustiva, i mobiliari urbà, 
Talamonte aclareix que es desplaçarà més cap a la mitjana de la rambla, preveient no haver 
d’afectar les zones de vorera pròximes. 
Com a idea general, el regidor de zona emfatitza que es vol que la rambla sigui un espai 
pacificat, a la qual cosa també hi ajudarà la mesura de mobilitat que restringeix la velocitat 
dels vehicles a 30 km/h. 
 
Jesús Salmerón, veí i comerciant. Denuncia que els dies que bufa el vent, la sorra del sauló de 
la rambla és arrossegada i embruta tant les voreres com l’espai d’accés als comerços; i que les 
bosses de plàstic s’escampen per tot arreu. Salmerón demana solució a totes dues queixes. 
 
El regidor Talamonte respon: 1. que es revisarà la compactació del terra de sauló per evitar 
que la sorra es desplaci i embruti quan fa vent; i 2. que, amb els comerciants, s’està treballant 
per l’eliminació de les bosses de plàstic; tanmateix, adverteix que moltes de les bosses que el 
vent envola no són precisament les que els comerciants lliuren als seus compradors, quan 
aquests s’enduen la seva compra. 
 
Jordina Cervera, veïna. Discrepa sobre la lògica que porta a continuar endavant, per inèrcia, un 
projecte aprovat (en referència al de la Rambla), malgrat que sigui ostensible i notori que 
aquest no s’ajusta a allò que interessa a veïnes i veïns. Cervera pregunta si -abans de 
materialitzar el nou projecte- el veïnat podrà consultar-lo des d’alguna plataforma telemàtica.  
 
En relació a l’execució del projecte d’un tram de la Rambla del Corregidor Escofet, 
corresponent als Pressupostos Participatius de 2018, el regidor de zona constata que 
l’administració no pot aturar les contractacions que ja estiguin aprovades i en curs d’execució, 
en aquest sentit afirma que “la voluntat política no és suficient per a parar  i modificar un 
contracte que s’hagi adjudicat”, tanmateix, afegeix: “el projecte inicial s’ha complementat 

 
Import de la proposta: Menor: inferior a 50.000 euros. 
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incorporant-hi les millores que s’han explicat quan s’ha parlat de la segona fase de l’obra” que 
hom preveu realitzar aquest hivern. 
Quant a la informació referent a l’esmentada segona fase del projecte, el regidor Talamonte 
afirma que aquesta es podrà consultar als webs municipals. 
 
José M. Córdoba, grup municipal C’s. Demana un aclariment sobre que incloïen exactament els 
50.000 euros corresponents al projecte dels Pressupostos Participatius “Corregidor Escofet, 
una rambla verda”. 
 
El regidor Sergi Talamonte referma la informació que ja s’ha donat, en el sentit que amb els 
50.000 euros dels Pressupostos Participatius solament es podien fer 4 parterres amb herba 
(entre l’aparcament de barris Nord i l’Escola Riu Segre); i que no hi havia marge econòmic per a 
incorporar-hi tot allò que s’ha previst de fer a posteriori, que al seu entendre respon a una 
veritable necessitat. 
 
Tractats tots els temes corresponents a l’ordre del dia d’avui, i finalitzat el torn de paraules, el 
regidor Sergi Talamonte i la regidora Elena Ferre, agraeixen la presència i participació a totes 
les persones assistents i donen per acabada la reunió. 
 
Francesc Mòdol, Coordinació tècnica dels Consells de Zona.   
Lleida,  5 de novembre de 2020 
 
 


