CONSELL DE LA ZONA 10 (Cappont i entorns)
Plenari realitzat el 31 de març de 2021, a la Llar Municipal de Santa Cecília.

Assisteixen a la reunió:
ENTITATS:
Associació Comerciants Cappont; Fibrolleida; Cultural Cappont; Jubilats Cappont; Grup Cultural
Garrigues; Grup Municipal Ciutadans; Escola Frederic Godàs; i AMPA Escola Frederic Godàs.
PERSONES:
Jordi Cunillera; Carme Fabregat; Josep Torres; Àngels Pons; Jaume Semis; Ariadna Mayoral;
Sara Cabello; Manuela Aldabó; Ramon Joan Sans; Ma Carme Mòdol; Ricard Duran; David Melé;
Isaac Caballero; Marian Gómez; i Juli Otal.
PER L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL:
El regidor de zona i president del CdZ10, Ignasi Amor; la regidora de Participació i
vicepresidenta del CdZ10, Elena Ferre; i de part de la Secretaria Tècnica dels Consell de Zona:
Sogues Sendra i Francesc Mòdol.

S’inicia el plenari del Consell de la zona 10 amb la salutació del regidor Ignasi Amor, i de la
regidora Elena Ferre, els quals donen la benvinguda als assistents, i manifesten la seua
satisfacció per poder fer de nou una assemblea de Consell, presencial.
La regidora Elena Ferre fa un recordatori d’algunes de qüestions tractades en les darreres
assemblees plenàries i informa dels temes que inclou l’ordre del dia de la reunió d’avui.
En desenvolupament del segon punt de l’ordre del dia, el regidor Ignasi Amor fa esment a: 1.
les dades sanitàries COVID, i la necessitat de seguir actuant amb calma i responsabilitat; 2. la
importància que la gent de Cappont sigui acollidora amb les persones que aquest estiu
utilitzaran el dispositiu de la campanya de temporers, a la zona firal dels Camps Elisis; 3. que ja
s’ha enllestit la reparació de la porta principal d’accés als Camps Elisis; 4. que ja s’ha
enderrocat la piscina dels Camps Elisis i que en aquell solar s’ampliaran les instal·lacions de
l’Escola Bressol; 5. que l’ajuntament ha aprovat la cessió -als serveis de Salut de la Generalitatdels terrenys per a la construcció d’un CUAP (Centre d’Urgències d’Atenció Primària); i 6. que
s’han detectat incidents a l’entorn de l’Església de Cap Pont, raó per la qual s’ha intensificat el
servei de vigilància de la Guàrdia Urbana, de 20.00 a 22.00 h.
Inici del torn de preguntes i/o propostes:
Juli Otal, veí. Comenta que és urgent reparar rajoles del terra de la Plaça de Cappont1,perquè
hi ha risc que la gent pateixi caigudes. Altrament, demana que es planifiqui la reconversió de la
zona industrial del carrer de Santa Cecília, atès que al seu entendre la mobilitat de camions i
autobusos són un perill per a infants i nens que van a la Ludoteca i als Camps Elisis.
Ricard Durán, veí. Pregunta si hi ha un pla per a gestionar la mobilitat en bici, al barri, i en
concret fa referència a la casuística de l’Av. de les Garrigues, car al seu entendre, malgrat que
Lleida és “ciutat 30”, encara hi ha molt marge de millora.
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Plaça de Cappont: també coneguda com a Pl. del Paraigües o de Sant Joan de Mata.
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Durán constata la necessitat de fer pedagogia dels avantatges de la mobilitat alternativa (bici,
patinet...) i opina que per a la pacificació de la mobilitat calen mesures que restringeixin els
privilegis actuals de què gaudeixen els automobilistes; entre les mesures que proposa hi ha: fer
més carrils bici, i senyalitzar millor els ja existents.
En referència a la qualitat de l’aire a la ciutat, exposa la necessitat que aquelles persones que
no disposin dels mitjans tecnològics d’accés a una APP, puguin rebre la informació per canals
alternatius.
Respecte a altres qüestions manifesta: 1. que és inapropiat atribuir els desperfectes dels espais
públics a la presència de persones pertanyents a col·lectius vulnerables: Durán afirma que
principalment la deixadesa i deteriorament dels carrers és provocada pels propis veïns
residents; i 2. que la Guàrdia Urbana hauria d’actuar més contra les persones incíviques que
consumeixen estupefaents i alcohol a la via publica.
Ariadna Mayoral i Jaume Semis, veïns. Exposen que viuen a l’altra banda de la L-11 (zona de
la Copa d’Or) i demanen informació sobre quines són les previsions de futur de la Paeria en
relació a la mobilitat i el desenvolupament urbanístic d’aquell indret, atès que preveuen que, a
curt termini, empitjori la connectivitat d’aquella zona urbana amb el centre.
Josep Torres, Cultural de Cappont. Denuncia incivisme i manca de manteniment a les places
de Cappont, de Blas Infante, i al parc dels Camps Elisis. Torres fa esment a l’existència de
rajoles esquerdades i sòl desnivellat (perill de caigudes), bancs trencats i/o plens d’excrements
d’ocells, i presència de brutícia al terra; a més és queixa expressament de les seqüeles de
botellots que fan grups de joves a diferents llocs del barri (terra brut, deixalles escampades
arreu...), de la inacció de la Guàrdia Urbana a l’hora de fer front a aquests comportaments; i fa
explícita la seua preocupació davant el fet que el començament de la temporada de la fruita
pugui complicar encara més les coses, per la presència de temporers a la via pública.
En referència a altres actuacions municipals a Cappont, Torres proposa: 1. la col·locació de
cartells informatius fomentant el civisme; 2. la senyalització d’espais controlats, on la canalla
pugui jugar a la pilota sense causar molèsties o danys als vianants; 3. el repintat de passos de
vianants que s’han esborrat a l’Av. de les Garrigues i al carrer Doctora Castells, així com de
camins escolars, i carrils bici; 4. revisar punts del barri on els arbres tapen l’enllumenat públic
(posa com a exemple, que -segons afirma- enguany no s’haurien esporgat els arbres del C/
Doctora Castells); i 5. identificar amb un marcatge de Paeria les planxes d’acer que es posen al
terra per a tapar els forats d’obra, perquè sembla ser que hi ha ferrovellers que les roben per a
vendre-se-les.
Carme Fabregat, Fibrolleida. Subscriu una intervenció anterior en què es demanava
mecanismes d’informació sobre la qualitat de l’aire, en benefici de la gent que pateix al·lèrgies
i sensibilitat química.
Quant a altre temes Fabregat fa esment: 1. que hi ha manca de manteniment del mobiliari
urbà a les places del barri i als Camps Elisis; 2. que hi ha diverses zones de Cappont amb un
enllumenat insuficient, en part a causa que hi ha arbres que esmorteeixen la lluminària dels
fanals; 3. que caldria reforçar la seguretat atès que darrerament hi ha hagut robatoris i
altercats al carrer, que no es respecten els protocols anti COVID a la via pública, i en previsió
que l’increment d’activitat al carrer arran de la celebració del Ramadà i de l’arribada de
temporers, pugui agreujar la situació; 4. que cal garantir les condicions generals de convivència
i de seguretat perquè els Camps Elisis siguin un espai de gaudi per a tota la ciutadania; 5. que,
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atesa la proliferació de patinets, caldrà fer pedagogia (educació vial); i 6. que l’Institut de
Cappont (vora l’Escola F. Godàs) ha de ser una prioritat.
Sobre la manera com apoderar el jovent en la recuperació i conservació dels espais del barri,
Fabregat parla de la conveniència de realitzar activitats on ells siguin partícips i protagonistes,
de tal manera que acabin esdevenint agents actius contra l’incivisme.
Sara Cabello, veïna. Sara Cabello, veïna. Expressa la seva preocupació per l’incivisme; quant a
la manera com fer-hi front, afirma que la solució no passa només per posar sancions, sinó que
cal pedagogia sobre el tema. Com a exemple comenta la desídia dels propietaris de gossos
que no recullen les deposicions de les seues mascotes.
Altrament, Cabello, sobre les queixes exposades de reunions d’adolescents i/o joves -a llocs
públics-, demana comprensió i proposa la creació d’una zona de trobada adaptada a les
particularitats d’aquest col·lectiu, que, al seu entendre, ha patit de manera especialment dura
els efectes socials de la pandèmia; i sobre el tema dels temporers manifesta no entendre les
raons per les quals els empresaris del camp, com a demandants de la mà d’obra dels
temporers, no contribueixen en major mesura a fer-se càrrec de facilitar-los els serveis
d’allotjament i d’atenció, fet aquest que -segons la seua opinió- agreuja el problema de
l’ocupació d’espais urbans, on viure-hi de manera precària.
Finalment, Cabello comparteix la queixa que s’ha fet en el sentit que hi ha manca d’intensitat
lumínica a molts carrers interiors del barri.
Marian Gómez,veïna. En la línia de palesar preocupació per les actituds incíviques, fa esment:
1. que no hi ha prou llum a l’interior del bosc urbà del barri, per la qual cosa passejar-hi quan
és fosc genera inseguretat; i 2. que no és admissible que els llocs de joc dels infants estiguin
bruts de llaunes i ampolles de vidre dels joves que hi han anat a fer un botellot.
Com a proposta de regeneració d’un espai urbà, Gómez demana: 1. fer una actuació al parc
que hi ha al tram central de Doctora Castells, davant de l’Escola F. Godàs; el motiu perquè es
proposa una intervenció urbanística té a veure amb el fet que el terra quan està sec és molt
sorrenc i polsós, però que quan plou no s’hi pot caminar perquè s’enfanga, raó per la qual
suggereix que s’implementi una solució que sigui pràctica i agradable per a la gent que vagi a
fer ús d’aquell lloc; i 2. que entre la zona del parc abans esmentat i els edificis adjacents,
s’eixampli la vorera actual, molt estreta.
Isaac Caballero, Grup Municipal Ciutadans. Constata que el Parlament de Catalunya, a juliol de
2016, va aprovar la construcció d’un Institut a Cappont, i, com aquesta obra encara no s’ha fet,
demana a l’ajuntament que reclami el compliment de l’esmentat acord.
Jordi Cunillera, president de l’associació Comerç de Cappont. Es queixa que no s’ha explicat
prou bé a la ciutadania el projecte Ciutat 30 i els motius de la seua posada en marxa. També en
matèria de mobilitat, Cunillera reclama que es faci complir la normativa de seguretat vial a les
persones que circulen en patinet elèctric, ginys mòbils que -al seu entendre- haurien d’anar
identificats amb una matrícula.
Finalment, el representant del Comerç de Cappont posa en dubte que, a Lleida, s’estigui
aplicant correctament la normativa que estableix el grau de llum òptima que hi hauria d’haver
a cada carrer; demana que es treballi el civisme des de la conscienciació ciutadana; i reivindica
un model de policia local de proximitat que possibiliti aturar l’incivisme i la proliferació de
botellots als espais públics.
Jaume Semis, veí. Afirma que cal potenciar la Ciutat 30, i reivindica que l’Av. de Barcelona
(L11) no ha de ser un eix que separi, sinó un vial que uneixi i vertebri la ciutat a banda i banda.
Quant el desenvolupament del comerç a l’entorn de l’Av. de Barcelona, Semis afirma que cal
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aturar la implantació de grans cadenes majoristes i apostar més pel comerç local i de
proximitat.
En referència als efectes de la pandèmia en el jovent, Semis diu entendre que aquest vulgui
esbargir-se, però està en contra que ho faci transgredint la normativa vigent, la que tothom ha
de respectar tingui l’edat que tingui; per aquest motiu, reclama que la Paeria faci quelcom més
que difondre recomanacions, ja que al seu entendre, si no hi ha una presència policial efectiva
el problema no es resoldrà.
Relatiu a l’acollida de temporers durant el període de recollida de la fruita, Semis pregunta si la
Paeria ha previst alguna mena d’acord amb sindicats com ASAJA o Unió de Pagesos.
En relació a les intervencions realitzades anteriorment, el regidor de zona respon: 1. que
traslladarà a urbanisme la petició de substituir rajoles trencades de les places de Cappont i Blas
Infante, i de la manca d’intensitat de la lluminària en alguns indrets concrets de la zona, així
com a Medi Ambient el tema de la poda d’arbres i el de les deposicions de coloms; 2. que per a
petites queixes a la Paeria, resulta molt útil l’aplicació -per a telèfons mòbils- APPUNTA; 3. que
farà la consulta sobre la previsió de futur de l’actual zona d’activitat industrial del tram final
del carrer de Santa Cecília; 4. que la implementació efectiva del projecte Lleida ciutat 30
necessitarà temps i fer molta pedagogia; 5. que la utilització de ginys de mobilitat personal
serà cada vegada més gran, i que des de la Paeria es fomentarà un canvi de paradigma, i que
en aquest context, caldrà fer entendre a tothom que amb la zona 30, els conductors de
bicicletes i patinets tenen els mateixos drets i obligacions que els automobilistes; 6. que caldrà
observar les conseqüències pràctiques de l’aplicació del projecte Lleida ciutat 30, a l’hora de
preveure on s’han de fer nous carrils bici; 7. que hom trametrà a les persones assistents el
protocol relatiu a la contaminació de l’aire a la nostra ciutat; 8. que hi previsió de construcció
de nous habitatges a l’entorn de la L11, zona de Copa d’Or, i que en allò referent a la
implantació de nou comerç en aquella zona, és partidari de potenciar teixit comercial de
proximitat; 9. que hi ha prevista una acció de sensibilització a favor del civisme, consistent en
visitar aquells indrets on solen haver-hi trobades de joves per a fer botellots, i que en el
moments actuals el model de la Guàrdia Urbana aposta per prioritzar la mobilitat efectiva dels
seus agents arreu de la ciutat, i no per una distribució estàtica d’efectius barri a barri; 10. que
com a estratègia de sensibilització cívica i de prevenció per a la conservació dels espais públics,
s’ha demostrat l’efectivitat de projectes en què participin els propis usuaris i/o veïns dels llocs
a protegir; 10. que enguany hi haurà la figura del coordinador de la campanya agrària i que (en
col·laboració amb altres pobles del Segrià) s’oferirà un millor servei d’atenció a les persones
que vinguin a treballar a la recollida de la fruita, i que a partir de 2022 hom preveu que tot
anirà encara millor mercès a la posada en funcionament del nou alberg municipal, la qual cosa
comportarà una menor presència de gent dormint al carrer; 11. que el govern municipal
preveu una distribució més equitativa dels serveis socials a la ciutat, evitant que tots estiguin
centralitzats en una mateixa zona del Centre Històric; 12. que la Paeria farà el seguiment del
projecte de construcció del CUAP2 i de la construcció de l’Institut en els terrenys que en el seu
dia la Paeria va posar a disposició de la Generalitat.
Per la seva banda, la regidora de Participació, Elena Ferre, afegeix: 1. que l’operatiu d’atenció
als temporers començarà la segona quinzena de maig, que aquest s’ha reforçat3 respecte anys
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Centre d’Urgències d’Atenció Primària.
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Incorporarà quatre mediadors, dos agents de suport i un tècnic jurídic que ajudarà els usuaris amb les
qüestions legals.
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anteriors, que l’àmbit de Serveis Socials, va informar que en aquesta campanya es faria un
cribratge massiu de la Covid-19 als treballadors agrícoles i que també s’anirien ampliant els
punts de vacunació; 2. que, en l’àmbit del civisme, la Comissió de Seguretat municipal, ha
traslladat quines són les accions i els objectius en matèria de foment de la convivència que
s’hauran de complir durant el trienni 2021-2023, de conformitat amb les actuacions que van
sorgir durant l’Àgora per la Convivència de Lleida; 3. que la regidoria d’Habitatge i Transició
Ecològica ha creat una taxa per a la tinença de gossos, amb l’objectiu de poder incrementar les
inspeccions de les deposicions i sancionar els propietaris incívics; 4. que hi ha una comissió
municipal encarregada d’estudiar i fer el seguiment del projecte de l’Institut de Cappont; i 5.
que la Regidoria de Participació i Lluita contra la Corrupció ha endegat projectes de voluntariat
entre els quals fa referència a la Xarxa de Solidaritat Lleida.
Finalitzada la seua intervenció, la regidora de Participació recorda que qui ho vulgui pot
col·laborar amb el Consell de Zona formant part del Grup de Dinamització permanent o
d’alguna de les Comissions Temàtiques que s’acabin creant.
Finalitzat el torn de paraules, el president del Consell de la Zona 10, Ignasi Amor, clou la reunió
agraint als presents la seva assistència i participació.
Secretaria tècnica dels Consells de Zona.
Francesc Mòdol
Lleida, 21 d’abril de 2021
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