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CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 04 (Secà i entorns)    

Sessió plenària realitzada el dia 13 d’abril de 2021, al Centre Cívic del Secà. 

 
Assisteixen a la reunió:      
 
Entitats: 
AV del Secà; Assoc. Jubilats del Secà; Club Futbol Sala; AMPA Institut-Escola Torre Vicens; grup 
municipal Ciutadans; Grup municipal PP; DOWN Lleida, i Associació AMELL. 
 
Persones acreditades: 
Sergio Díez; Juan Crespo; Esther Florensa; Ramon Conejo; José Sáez; Oscar Sisteré; Pau 
Asensio; Jose Carreiro; Eli Guti; Carmen Ubal; Maite Torrelles; Diatou Bambe; Neneh Jobarteh; 
Teresa Farré; Montse López; Olga Monge; Lourdes López; Aaron Pérez; José Martinez; Isaac 
Caballero; Raul Burgos; Blanca Morera; José A. Pena; Pepita Lanzas; Montse Bielsa; Esther 
Fortuny; Rosa Ma. Arias Rodriguez; i Francisco Carrillo.  
 
 
Per l’administració municipal:  
La regidora de zona i presidenta del CdZ04, Jordina Freixanet; la regidora de Participació i 
vicepresidenta del CdZ04, Elena Ferre; i de part de la Secretaria Tècnica dels Consell de Zona: 
Sogues Sendra i Francesc Mòdol. 
 
La nova regidora de zona, Jordina Freixanet, dóna la benvinguda a les persones assistents al 
Plenari; manifesta la seua voluntat d’anar fent contactes amb agents social del barri amb qui 
encara no ha pogut parlar; i cedeix l’ús de la paraula al seu antecessor en el càrrec, Sergio 
González, a qui agraeix la tasca realitzada durant els dos primers anys de mandat municipal.  
 
Sergio González, ex-regidor de la zona 04. Quant els motius perquè ha estat cessat del càrrec, 
reivindica la seua honradesa; expressa el seu agraïment pel tracte rebut de part dels veïns 
durant el temps que ha exercit de regidor de zona; afirma que malgrat tot continuarà al servei 
del barri, i manifesta el seu desig que s’acabin aviat diverses obres ja iniciades. 
 
A continuació, la regidora de la zona 04, Jordina Freixanet, passa llista a diversos projectes de 
barri que s’estan fent o que es preveuen de fer a curt termini. Entre les coses a què fa esment, 
parla de: 1. endreçar el bosquet (reparar el reg i les escales, replantar plantes arbustives...); 2. 
fer diverses accions de micro-urbanisme, entre les quals eixamplar algunes voreres que són 
massa estretes; 3. dignificar un dels accessos al barri fent la neteja de l’esplanada de davant de 
la caserna de la Guàrdia Civil; 4. acabar els accessos als miradors; 5. preveure millorar 
l’eficiència energètica del Centre Cívic instal·lant-hi plaques solars; 6. realitzar un parc de 
gossos a la zona limítrof entre Secà i Balafia, que doni servei als dos barris; 7. posar Wifi a 
diversos punts del Secà, com ja s’ha fet al Centre Cívic; 8. posar en funcionament un protocol 
de col·laboració i emponderament ciutadà (amb les escoles com a element central d’aquest 
projecte educatiu) per a la cura i el reg dels setze lledoners que recentment s’han plantat a la 
plaça de Secà i d’altres zones verdes d’interès general. 
En referència a tot un seguit d’actuacions a més llarg termini, la regidora Freixanet parla de: 9. 
millores urbanístiques i de mobilitat a l’Av. de Torre Vicens, i a l’Av. Jordi Solé Tura; 10. 
l’aprofitament per a usos sociocomunitaris de la zona d’aparcament del pavelló Juanjo Garra; 
11. Gestionar amb la Generalitat l’ampliació i modernització del CAP; i 12. preveure l’ampliació 
del pla d’usos centre cívic;  
Finalment, la regidora de zona es refereix a la necessitat de preveure solucions quant a: la 
millora de la seguretat als entorns escolars, especialment durant l’horari d’entrada i sortida; 



2 
 

controlar la utilització correcta de les zones de càrrega i descàrrega, sigui amb major vigilància, 
sigui incorporant-hi pilones; atendre necessitats culturals per a tothom i d’un espai específic 
per a joves; preveure un nou pla d’acció per a la Gent Gran; ajudar a la dinamització del 
comerç del barri; preveure solucions que minimitzin els efectes del tancament de sucursals 
bancàries “desertització bancària”. 
 
A continuació, s’inicia el torn de preguntes i/o propostes: 
 
Blanca Morera, Institut-Escola Torre Queralt. Suggereix la possibilitat que es facin cicles 
formatius al seu centre educatiu, aprofitant que hi ha aules lliures.  
 
Rosa Ma. Arias, veïna. Es queixa de l’incivisme al barri (reclama presència policial, a peu de 
carrer, perquè es sancionin les conductes incíviques); demana que es posin més jardineres; i 
diu no entendre per què l’empresa de jardineria rega amb garrafes a llocs on hi ha boques de 
reg. 
 
Lourdes López, AV Secà. Corrobora la necessitat que hi hagi més presència policial i ho justifica 
per la conducta inapropiada de joves a espais públics: fa esment a la realització de curses de 
cotxes, de nit; i també denuncia manca de neteja a la zona de la plaça i de l’entorn de 
l’església, la qual, afirma, facilita la proliferació de rates. Relacionat amb el problema de 
l’incivisme, manifesta la necessitat que hi hagi al barri un lloc de lleure adaptat a les 
necessitats dels més petits, en concret parla d’habilitar una Ludoteca. 
Altrament, López constata la desaparició del comerç local, i es refereix al prejudici ocasionat 
per la desaparició de les sucursals d’entitats bancàries, per la qual cosa cada vegada els és 
obligat haver-se de traslladar al centre de la ciutat. Finalment, reivindica la necessitat de posar 
un ordinador i de millorar la senyal de Wifi a la biblioteca del Centre Cívic i, quant el tema de 
les piscines municipals, afirma que és una vergonya que els veïns s’hagin de desplaçar a les 
piscines de Balafia (sovint saturades de gent), tenint -com tenen- tancades les del Secà. 
 
Raul Burgos, veí i president de l’equip de futbol del Secà. S’afegeix a la queixa per la manca de 
presència policial a peu de carrer i destaca, que aquesta hauria d’ésser continuada, a mode 
dissuasiu, i no sols quan hi hagi un delicte.  
Altrament, afirma: 1. que els educadors de carrer (malgrat el poc suport institucional que 
reben) són un referent al barri a l’hora de potenciar activitats inclusives i d’atendre 
problemàtiques de caire social i familiar; 2. que la realització d’activitats esportives és una 
solució educativa molt eficaç i que, en conseqüència, convindria disposar de més instal·lacions 
per a la pràctica de l’esport popular; i 3. que caldria tenir més cura del manteniment d’arbres i 
arbustos, al recinte del poliesportiu. 
Finalment, Burgos fa explícit el seu agraïment a l’ex-regidor de zona, Sergio González, “per tot 
el que ha fet per a l’equip de futbol”. 
 
Diatu Bambe, veïna. Demana la creació d’una zona d’Horts Urbans, al Secà. Bambe explica que 
aquesta proposta tindria molt bona acollida de part del col·lectiu de persones procedents de la 
immigració africana i residents al barri. 
En un altre ordre de coses, Bambe reivindica la necessitat que s’intensifiqui el treball per a 
l’acollida i la inclusió de les persones d’origen estranger, ja que, segons afirma, al barri no 
sempre se les tracta amb prou respecte.  
 
Olga Monge, AV Secà. Es queixa que: 1. per insuficiència de zona de joc per a infants, al parc, 
els menors envaeixen espais habilitats de manera expressa per a la gent gran; 2. que hi ha 
molta ocupació de pisos antics i robatoris a les cases, 3. que en els darrers mesos hi ha hagut 
diverses “accions vandàliques” (a causa de les quals s’han cremat cotxes, i s’han malmès 
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arbres de Torre Queralt) i que malgrat això no han observat que s’incrementés la presència 
policial; 3. que hi ha gent en situació de vulnerabilitat social (concretament parla de casos en 
què famílies amb menors han de viure sense connexió a la xarxa d’aigua) a la que no s’ajuda 
suficientment; 4. que hi ha gent que voldria poder accedir a Horts Urbans i que no en tenen la 
possibilitat. 
Monge acaba la seua intervenció demanant un aclariment sobre aspectes relacionats amb el 
funcionament i/o finançament del Consell de Zona, atès que no veuria raonable que es 
generessin duplicitats entre el CdZ i l’AV. 
 
Maite Torrelles, Institut-Escola Torre Queralt. Informa que la fusió de les dues escoles del barri 
(Ginesta i Terres de Ponent) ha estat un èxit; agraeix que l’Ajuntament hagi dignificat molt 
l’entorn i el pati de l’edifici Terres de Ponent, tot i que recorda que encara resta pendent una 
actuació a l’edifici del carrer Cuenca que hi ha a tocar del pati de l’escola. 
Quant a la proposta que fa la Paeria de participar en el projecte d’apadrinament d’arbres a la 
plaça del Secà, Torrelles confirma que els ha agradat moltíssim i que col·laboraran. 
En relació a altres qüestions que han estat plantejades durant la reunió, la representant de 
l’Institut-Escola Torre Queralt afirma: 1. que dóna suport a la reivindicació de crear Horts 
Urbans al Secà i de demanar més vigilància policial; 2. que veu favorablement la possibilitat de 
realitzar Cicles Formatius a les aules lliures de  l’Institut-Escola Torre Queralt; i 3. que és 
necessari un espai polivalent on poder realitzar activitats socioculturals de gran format: posa 
com a exemple que el seu centre educatiu (un grup de 400 alumnes), quan han de realitzar 
dels Festivals Escolars, han de fer torns per a poder utilitzar la sala d’actes del Centre Cívic . 
 
Elisabeth Gutiérrez, AV Secà. Reclama normalitzar les activitats al Centre Cívic, alentides a 
causa de la pandèmia, i afirma no entendre els criteris de selecció segons els quals unes 
activitats es poden fer i unes altres no. 
 
Ramon Conejo, Associació Down Lleida. Constata que la seua associació es sent molt a gust al 
Secà. Quant a una reivindicació urbanística que afecta a Down Lleida, Conejo demana que es 
facin millores al ferm del tram del carrer Concòrdia més pròxim a l’edifici de l’esmentada 
associació, atès que, des de fa molts anys, la mobilitat per aquell camí (de terra i ple de clots) 
és molt complicada. 
 
Carmen Ubal, AV Secà. Es queixa que, des de l’inici de la pandèmia, per a demanar l’atenció 
dels Serveis Socials han d’adreçar-se al Centre Cívic de Balàfia, la qual cosa és una incomoditat 
manifesta, especialment per a la gent gran i/o amb mobilitat reduïda.  
En un altre ordre de coses, Ubal afirma: 1. que a les piscines del barri hi hauria d’haver un 
quiosc de begudes, gelats, etcètera; 2. que les places estan plenes de coloms i que si no es 
prenen mesures per a reduir la població de les esmentades aus la neteja d’excrements resulta 
estèril; 3. que no serveix  de res fer un replantat d’arbres, sense un pla de manteniment que 
n’asseguri la supervivència; 4. que sense més presència policial l’incivisme i la delinqüència no 
minvaran; i 5. que el Secà és un barri multicultural i que ningú hauria de menystenir ningú per 
raó de raça i cultura. 
 
Sergio Diez, veí. Admet el problema de l’incivisme i de la delinqüència, però posa en valor 
totes aquelles altres coses positives que té el barri. 
Díez demana que hi hagi un acord perquè mentre no s’urbanitzi la zona perifèrica del carrer 
Arbeca, els veïns que ho desitgin puguin fer hort i regar aquells terrenys que són propietat 
d’un gran tenidor; mesura aquesta que, al seu entendre, seria beneficiosa per a la comunitat, 
atès que actualment aquelles finques són un niu de brutícia on s’hi fa un herbassar que a 
l’estiu pot arribar a incendiar-se. 
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Quant a altres coses diu: 1. que li assembla una idea fantàstica el projecte d’apadrinament 
d’arbres; 2. que caldria ficar jardineres repartides a diferents llocs del barri (per a embellir-lo), 
cosa que podria fer-se amb la col·laboració de joves, jubilats, i la comunitat educativa; 3. que 
cal més vigilància (Guàrdia Urbana i Agents Cívics) i la pacificació de les zones de entrada i 
sortida de l’Escola Torre Queralt, ja que moltes de les portes de l’entrada van a parar 
directament a l’Av. Principal, on les voreres són tan estretes que comporten que els menors 
acabin ocupant la calçada, amb el perill que això implica; i 4. que els camions d’escombraries, 
cotxes i autobusos no respecten la sortida de zona escolar, i que no es respecta la zona 30. 
Díez acaba la seva intervenció demanant que s’encarregui, a una comissió de treball del 
Consell, la realització d’un projecte educatiu que doni una resposta urgent a la necessitat que 
infants i joves tenen quant a disposar d’un espai com Torre Queralt. Referent a la composició 
de l’esmentat grup de treball, proposa que l’integrin, entre altres: tècnics municipals 
d’educació, joventut, participació; les educadores de carrer i monitores de l’Esplai la Plaça que 
treballen diàriament amb aquest jovent; representants de l’Institut-Escola Torre Queralt i de 
les AMPA; l’Associació de Veïns; i altres persones del barri que a nivell individual estiguin 
interessades en impulsar aquest projecte. 
  
Oscar Sisteré,veí.   Es mostra satisfet per la plantació d’arbres a la Plaça i demana que se’n 
plantin més per tot el barri, assegurant prèviament un pla que garanteixi el correcte 
manteniment dels mateixos. Relatiu a la mobilitat, es queixa que caldrà fer pedagogia i millorar 
la senyalització atès que no es respecta la zona 30, i que el Secà és un dels pocs barris on hi ha 
zero metres de carril bici, raó per la qual proposa que se n’implementi a l’Av. de Sant Pere i al 
carrer de la Llibertat. 
 
José Carreiro, AV Secà. Opina: 1. que tothom ha de poder accedir als Horts Urbans; 2. que 
caldria afavorir que les empreses del barri puguin treballar per a l’ajuntament, especialment 
en aquelles actuacions que es facin al Secà; i 3. que, a l’exterior del poliesportiu, s’hi hauria 
d’ubicar una estructura d’obra on poder-hi posar un vàter (WC) i on fer-hi un tancat on 
guardar material esportiu. 
En un altre ordre de coses, Carreiro demana: 1. que s’avaluï la possibilitat que pugui adaptar-se 
el poliesportiu (mitjançant un sistema de cobriment de la pista) per a altres usos que no siguin 
els estrictament esportius; 2. que es temporitzi correctament l’enllumenat exterior del 
poliesportiu, actualment il·lumina a hores que no toquen; 3. que davant de l’entrada a les 
pistes de petanca es situï un gual, o un pas de vianants, que eviti que l’estacionament de 
vehicles bloquegi l’accés a les esmentades instal·lacions; i 4. que els joves de l’AV puguin 
disposar d’una còpia de les claus de Torre Queralt. 
Finalment, el representant de l’AV acaba la seva al·locució advertint la conveniència d’evitar 
que AV i Consell facin determinades accions per duplicat, i preguntant: 1. si es podran 
programar activitats per a les festes del Secà; i 2. si aquest any el barri es beneficiarà d’alguna 
inversió econòmica equivalent a les que es van fer durant els Pressupostos Participatius de fa 
uns anys. 
 
Pau Asensio, veí. Fa un reconeixement de la tasca positiva que està realitzant l’actual junta de 
l’AV, i es manifesta en el sentit que no veu que hi hagi cap incompatibilitat perquè l’AV del 
Secà col·labori de manera activa al Consell de Zona, de fet, al seu entendre, ho considera una 
necessitat. 
 
Teresa Farré, Servei Socials. En referència a qüestions que han estat plantejades durant la 
reunió, aclareix: 1. que durant tot el període de pandèmia mai s’han deixat de prestar serveis, 
tot i que en determinats moments l’atenció presencial va estar molt restringida i que la línia 
d’atenció telefònica anava molt saturada; 2. que per raons logístiques el centre d’operacions 
per a l’atenció de Barris Nord ha estat ubicat al Centre Cívic de Balàfia; 3. que darrerament s’ha 
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reforçat el servei, però que tot i això encara hi ha restriccions que fan necessària la cita prèvia, 
per a no fer cues; 4. que l’atenció presencial solament es contempla per aquelles situacions de 
conflicte en què no sigui possible una solució per telèfon o per e-correu; i 5. que en 
determinades condicions també s’estan fent visites a domicili.  
 
Esther Fortuny, Educadora Comunitària. En referència a la realització d’activitats de lleure a 
espais municipals, informa que totes les activitats que s’han fet atenint-se als protocols Covid-
19, de Procicat, segons els quals hi ha projectes que han estat reconeguts com a essencials. En 
el cas concret del Secà, posa com a exemple que s’estan fent activitats per a menors que no 
reben supervisió familiar durant bona part del dia, exposats -per tant -a situacions de risc per 
consum d’alcohol a la via pública, baralles, etcètera. 
Per acabar, Fortuny fa una aposta perquè veïns i institucions s’impliquin decididament en la 
promoció del treball comunitari.     
 
Montse López, AV Secà. Denuncia problemes de neteja i de seguretat al carrer Camí de 
Marimunt, en concret parla que hi ha gent que, a l’anar a abocar la brossa fins el punt on 
abans hi havia contenidors, creua per un pas de vianants mal senyalitzat; el resultat és que a 
banda que aquestes persones posen en risc la seua integritat, al dipositar les bosses de brossa 
al terra, ocasionen un problema de males olors i la proliferació de rates. 
 
Aaron Pérez, Club de Joves de l’AV del Secà. Relacionat amb els usos de l’edifici de Torre 
Queralt, demana: 1. que se’ls cedeixin claus per accedir-hi; i 2. que s’incrementi la freqüència 
de la neteja i el manteniment d’aquest edifici i el seu entorn, en sol·licita que es facin diverses 
reparacions de mobiliari i que es netegin pintades. 
 
Esther Florensa, Associació AMELL, de monitors i educadors de Lleida. Descriu la tasca cultural 
i de lleure que realitzen des del Centre Cívic del Secà, i palesa la voluntat del seu col·lectiu per 
aportar “coses al barri”; en aquest darrer sentit, Florensa fa palès que encara no se’ls ha donat 
resposta al “projecte per a la dinamització de la biblioteca” que van presentar a la regidoria de 
Participació a 2020, i que la sala d’informàtica, tal com està concebuda ara, és obsoleta. 
 
En atenció a les observacions que han anat fent les persones participants a la reunió, la 
regidora de zona, Jordina Freixanet, respon: 01. que aquest estiu s’obriran les piscines del 
Secà des de finals de juny, fins al darrer dia d’agost. Tanmateix, informa que s’haurà de fer la 
reserva mitjançant aplicació mòbil i que aquelles persones que no tinguin accés privat a 
Internet, podran utilitzar un ordinador al seu Centre Cívic; 02. que en base al l’estadística del 
padró municipal, al barri del Secà de Sant Pere hi ha 2.245 habitants, dels quals 720 són 
d’origen estranger, de 49 nacionalitats, un percentatge en la mateixa proporció que la resta de 
barris de Lleida; 03. que es vol regularitzar el tema dels Horts Urbans clandestins; 04 que al ple 
del mes d’abril es proposarà l’aprovació del reglament del Consell de la Ciutat, un espai on es 
vol donar veu a tot el teixit associatiu de Lleida; 05 que les activitats educatives i assistencials 
que s’estan prestant a menors acompanyats pels Serveis Socials (als locals municipals) són, 
com ordena la Generalitat de Catalunya, de caràcter essencial; 06 que s’informarà l’àrea de 
Joventut de Paeria que hi ha un grup de joves al barri que té interès per rebre informació dels 
serveis que el municipi posa a la seua disposició; 07. que la contractació pública d’empreses 
està taxada per llei, que tota la informació es pot trobar al portal de contractació de la Paeria, i 
que actualment, des de àmbit municipal d’economia, s’està treballant per a facilitar -encara 
més- que les empreses de Lleida puguin presentar les seues ofertes; 8. que els Serveis Socials 
han realitzat una gran tasca durant tota la pandèmia, havent de reinventar-se per a donar 
servei, malgrat les circumstàncies excepcionals que ens ha tocat viure; 9. que la derivació de 
temes al Consell pot fer-se a través de la Secretaria Tècnica dels Consells o del Grup de 
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Dinamització (Comissió Permanent) del Consell de la zona del Secà; i 10. que, a efectes de 
mobilitat, el Secà és un barri Zona 30, en la seua totalitat. 
Quant a la tramitació de propostes i queixes a la Paeria, la regidora Freixanet, recorda 
l’existència d’altres vies (a banda del Consell i de la Regidora de Zona), entre les quals parla de 
l’existència de procediments online, com  per exemple l’aplicatiu APPUNTA. 
 
En resposta a altres qüestions que han estat plantejades durant l’Assemblea Plenària del 
Consell, la regidora de Participació, Elena Ferre, informa: 1. que l’Associació de Veïns del Secà, 
ha rebut una subvenció per import de 4.538,14€, i que el Consell de Zona, com instrument de 
participació municipal que és (obert a tothom, i on compartir propostes i projectes), no té 
pressupost propi;  2. que la cessió de claus de Torre Queralt a l’entitat que correspongui, es 
farà un cop signat un conveni d’usos vinculat al projecte socioeducatiu que s’acabi aprovant 
per aquell espai; 3. que traslladarà al regidor de festes, Ignasi Amor, la consulta que s’ha fet en 
relació a com i quan es podran reprendre activitats de la Festa Major, atenent a com vagi 
evolucionant la normativa del Procicat; 4. que durant aquest mandat municipal no s’ha previst 
la realització de Pressupostos Participatius, atès que no es consideren una prioritat; 5. que els 
pressupostos de Paeria es treballen per projectes i de manera global, no hi ha partida 
pressupostària específica per a cada barri; i 6. que la implementació de WIFI al Centre Cívic es 
resoldrà en els propers mesos i que hi ha la intenció que la biblioteca esdevingui un espai 
bibliolab (biblioteca virtual) on es pugui estudiar, fer els deures, realitzar tallers, etcètera;  
 
Com a reflexió final sobre la funció del Consell de Zona, la regidora de Participació afirma que 
el Consell és un espai que ha de permetre sumar energies i visions d’entitats i gent diversa, a la 
cerca, sempre, d’amplis consensos de barri que permetin desenvolupar projectes d’interès 
general, raó per la qual convida les persones interessades a apuntar-se al Grup de 
Dinamització Permanent i a les comissions d’àmbit temàtic. 
 
Finalitzat el torn de paraules, hom pren el compromís de gestionar que es vagin estudiant i 
donant resposta a les propostes i peticions que s’han realitzat durant aquest Plenari de 
Consell, i, a continuació, la regidora de zona, Jordina Freixanet, agraeix la participació a totes 
les persones assistents i dóna per conclosa la reunió. 
 
 
Secretaria Tècnica dels Consells de Zona. 
Francesc Mòdol            
Lleida,  13 d’abril de 2021 
 
 


