CONSELL DE LA ZONA 05 (Balàfia i entorns)
Sessió ordinària realitzada a 27 d’abril de 2021, al Centre Cívic de Balàfia.

Assisteixen a la reunió:
Entitats:
AV de Balàfia; Escola Bressol Municipal; Assoc. Dona Balàfia; Grup municipal PP; Grup
municipal PSC; Grup municipal C’s; Grup municipal JxCat; Serveis Socials; Associació
d’Escacs; Esplai Gent Gran Balàfia; Assoc. Comerciants Balàfia; Equip Comunitari; i Escola
Popular de Balàfia.
Persones registrades:
Toni Baró; Ángeles Amador; Xavier Palau; Teresa Farré; Josep M. Pujal; Àngel Montull;
Isabel Sáez; Isaac Caballero; Miquel Àngel Arévalo; Mireia Moliné; Miquel Úbeda; Esther
Martin; Manuel Lozano; Juan Calero; Mónica Muñoz; Ramon Suárez; Montserrat Torruella;
Rosa Castilla; Jaume Sellés; Tere Camarasa; Serafín Barbero; Iris Español; Bernat Truc;
Dolors Aguayo; Antonio Cano; Xavier Moreno; Salut Huerta; Josep Torres; Naima Sayen;
Esther Sáez; Veronica Sáez; i Meritxell Montagut.
Per l’administració municipal:
La regidora de zona i presidenta del CdZ05, Jordina Freixanet; la regidora de Participació i
vicepresidenta del CdZ05, Elena Ferre; el tècnic de l’àmbit d’Urbanisme Sergi Gimeno; i de part
de la Secretaria Tècnica del Consell de Zona: Sogues Sendra i Francesc Mòdol.
S’inicia el plenari del Consell de la zona 05 amb la benvinguda de les regidores Jordina
Freixanet i Elena Ferre, que donen pas al:
Desenvolupament del 2n punt de l’ordre del dia: “Projecte d’una zona d’esplai per a gossos, i
possibles ubicacions”.
La regidora Jordina Freixanet contextualitza l’interès social de la proposta per als barris de
Balàfia i el Secà, feta la qual cosa cedeix l’ús de la paraula al tècnic d’Urbanisme Sergi Gimeno,
qui explica les característiques de la zona d’esplai per a gossos que hom projecta ubicar en un
punt a determinar de l’Av. de Torre Vicens. Gimeno informa que la instal·lació serà un tancat
que, entre altres serveis, disposarà de punts d’aigua, i sistema de drenatge i de clavegueram
Intervencions relacionades amb el 2n punt de l’ordre del dia:
Esther Martín, col·lectiu de demandants de zones d’esplai per a gossos. Explica que en el seu
moment varen proposar tres possibles localitzacions a la zona de Balàfia, una de les quals
correspon a la de la proposta que ha fet la Paeria. Quant a les característiques de la instal·lació,
Martín parla de la importància que no ocasioni molèsties a la gent, que de nit estigui ben
enllumenada per a no generar inseguretat a les persones usuàries i, pensant en el confort dels
animals a l’estiu, que sigui un lloc gran on el ferm combini zones de terra i d’herba. Finalment,
la representant del col·lectiu de demandants de zones d’esplai per a gossos, urgeix que el
projecte es concreti el més aviat possible i sol·licita que se’ls vagi informant del seu
desenvolupament.
Manel Lozano, col·lectiu de demandants de zones d’esplai per a gossos. Subscriu els
arguments de la persona que l’ha precedit en l’ús de la paraula, i manifesta el seu acord vers la
zona on s’ha proposat de localitzar el parc per a gossos.
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Josep Ma Pujal, Esplai Gent Gran Balàfia. Recolza els propietaris de gossos en la seua petició
de crear zones d’espai per a mascotes, tanmateix, demana civisme i respecte cap a la resta de
veïns, i que la posada en funcionament dels parcs per a gossos vagi acompanyada d’accions
informatives sobre la normativa de civisme i sobre els protocols d’ús d’aquests espais.
Antoni Baró, AV Balàfia. Opina que és difícil que un parc per a gossos tingui una bona
acceptació si hom el localitza en un lloc amb molta densitat de població, raó per la qual
considera que una ubicació a l’Av. de Torre Vicens és una bona elecció que, a més, permetrà
oferir una bona qualitat de servei als gossos i els seus humans.
Iris español, comerciant. Dóna suport a la ubicació del parc per a gossos i a les característiques
proposades per a l’esmentat equipament.
Xavier Palau, veí i representant del grup municipal del PP. Manifesta no estar d’acord en la
ubicació del parc, atès que al seu entendre el veu massa allunyat de la part central de Balàfia;
no obstant això, admet que és molt necessari un parc per a gossos i que s’ha de fer el més
aviat possible.
En resposta a les intervencions anteriors, el tècnic municipal, Sergi Gimeno, respon que el parc
de gossos que s’està projectant per a Balàfia / Secà seguirà el model d’èxit d’altres indrets, en
aquest sentit es referma en la idea que la part per a gossos serà un clos amb usos diferenciats
dels de la resta del parc, pensada exclusivament per a les persones.
Per la seua part, la regidora avança que enguany el projecte de parc de gossos ja estarà
dissenyat definitivament, i la seva ubicació clarament determinada, amb la qual cosa preveu
que es podrà realitzar amb càrrec als pressupostos de 2022.
Desenvolupament del 3r punt de l’ordre del dia: “Propostes de reforma del carrer Penedès”.
Per indicació de la regidora de zona, Sergi Gimeno explica les característiques de les tres
opcions que proposen els serveis tècnics de la Paeria, quant a la reforma del carrer Penedès.
Intervencions relacionades amb el 3r punt de l’ordre del dia:
Isabel Sáez, vocalia de la dona de l’AV. Exposa els motius perquè la proposta número dos és la
que li sembla millor.
Josep Ma Pujal, Esplai Gent Gran Balàfia. Pregunta quin dels projectes permet que les voreres
siguin més amples per a vianants, i reivindica que el projecte triat prevegi l’existència de places
d’aparcament de persones amb diversitat funcional, en concret parla de reservar-ne dues
davant del Centre Cívic, i dues més a la plaça de les Magnòlies.
Rosa Castillo, AV. Informa que l’opció que més convenç a la comissió de mobilitat de l’AV és la
primera, perquè s’eixampla la vorera i permet millorar l’enllumenat amb la incorporació de
més fanals, perquè contempla un carril bici amb doble sentit, i perquè el fet que l’aparcament
de vehicles proposat sigui en línia, possibilitarà que la mobilitat sigui més segura.
Antonio Cano, comerciant. Reivindica que el projecte escollit no afecti negativament el comerç
i fa referència als efectes positius de preservar el petit comerç de proximitat. Cano palesa la
seva preocupació i adverteix que si no es donen unes circumstàncies favorables al comerç que
hi ha ara, aquest marxarà.
Quant a les propostes que ha fet la Paeria, Cano diu que els agradaria que cap d’elles no
inclogués carril bici, en la mesura que entenen que la implantació de zona 30 el fa innecessari.
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Xavier Palau, veí i representant del grup municipal PP. Palesa la necessitat de trobar l’equilibri
entre els interessos de veïns i comerciants, en aquest sentit opina que la millor opció és la
segona.
Quant a l’urbanisme de Balàfia, constata que a banda del carrer de Penedès en hi ha altres que
també necessiten intervencions de millora.
Miquel Arévalo, representant del grup municipal JxC. Valora positivament que, a la proposta
inicial, s’hagin incorporat millores tals com nous punts d’enllumenat, voreres més amples, i
l’aparcament en línia, en la mesura que tot plegat contribuirà que la mobilitat per aquell carrer
sigui més segura.
Toni Baró, AV Balàfia. Considera imprescindible compatibilitzar els interessos de veïns i
comerciants; en aquest darrer sentit, proposa que un grup de treball del Consell es reuneixi
per a la cerca d’un consens final sobre els detalls en què encara no hi ha acord, de la
reurbanització del carrer Penedès.
En referència a qüestions de mobilitat, Baró demana que, amb independència que l’Ordenança
Municipal de Mobilitat determini que Lleida és ciutat 30, el projecte definitiu mantingui
l’existència del carril bici, atès que, al seu entendre, que bicicletes i patinets circulin segregats
de cotxes, motos, i vehicles de transport, millorarà la seguretat de persones, conductors, i
facilitarà les tasques de càrrega i descàrrega als comerços.
Relacionat amb la necessitat de fer millores urbanes a altres carrers de Balàfia, Baró fa esment
que hi ha una actuació pendent en un tram de Corts Catalanes.
En relació a les intervencions corresponents al 3r punt de l’ordre del dia, la regidora Freixanet i
el tècnic Sergi Gimeno responen: 1. que la reforma urbanística del carrer Penedès ha de poder
garantir un model de mobilitat adaptat a les necessitats de les persones i compatible amb el
comerç de proximitat, per a la qual cosa caldrà preveure punts estratègics de càrrega i
descàrrega; 2. que hi ha consciència de la diferència de qualitat urbana entre la part vella i la
nova del barri, que hom sap que hi ha molts carrers que caldrà millorar, tanmateix, constatar
que no hi ha disponibilitat econòmica per a fer-ho tot alhora; i 3. que com a solució a l’ample
òptim de les voreres (uns 3 metres) i a facilitar les maniobres de càrrega i descàrrega, les dues
primeres propostes són les adients perquè proposen que l’aparcament de vehicles sigui lineal,
en lloc d’en bateria.
Acabat el torn de paraules en què s’ha parlat sobre les propostes de reforma del carrer
Penedès, s’acorda la convocatòria d’una Comissió de Temàtica en la qual es procurarà arribar a
un consens final entre les parts (Grup de Dinamització del Consell i les associacions de Veïns i
de Comerciants) sobre quina de les tres opcions plantejades per la Paeria és la més adient; feta
la qual cosa, els serveis tècnics d’urbanisme procedirien a dibuixar el projecte de manera
definitiva, es realitzarien els tràmits d’informació a tots els agents del Consell de la Zona 05
(Balàfia i entorns), com a pas previ a la realització i execució del projecte.
Desenvolupament del 4t punt de l’ordre del dia: “Informació sobre les dinàmiques de treball
del Grup de Dinamització del Consell de Zona”.
Per indicació de la regidora de Participació, pren la paraula Miquel Úbeda, en nom de l’Equip
Comunitari, per explicar que s’estan fent proves pilot a tres zones de Lleida en què, des de la
perspectiva de fer veïnatge i de construir coses en comunitat, s’està treballant per a la
detecció de necessitats existents en els seus barris i per a incorporar en les dinàmiques
sociocomunitàries agents de col·lectius infrarepresentats com són els de la gent jove o els de
les persones procedents de la migració.
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Entre les qüestions en què es vol aprofundir des de grups de treball del Consell de la zona 05,
Úbeda fa esment a: 1. L’acompanyament de la gent gran i/o de persones que viuen soles; 2. la
reutilització per a usos sociocomunitaris diversos, d’espais com “el Mercat”, el poliesportiu
Agnès Gregori, o l’antiga Escola; 3. la incorporació de noves propostes per a la millora i
diversificació dels continguts de les activitats culturals i festives del barri; i 4. la posada en
marxa d’una comissió d’educació que abordi el problema de la segregació escolar1 a Balàfia
(segons les dades una de les més altes de Lleida), i les sinèrgies cooperatives amb iniciatives
com les que desenvolupa l’Escola Popular de Balàfia (l’Escola d’Adults; l’Escoleta...).
Intervencions relacionades amb el 4t punt de l’ordre del dia:
Bernat Truc, en representació de l’Escola Popular de Balàfia, explica que el seu projecte de
lleure i educació va orientat preferentment a persones procedents de les migracions, que
mantenen una bona relació amb la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques (PAH), i que
consideren la col·laboració amb el Consell de Zona com una oportunitat per a enxarxar-se al
barri.
Josep M. Pujal, representant de l’Esplai de la Gent Gran, i membre del Grup de Dinamització
del CdZ05, manifesta que els Consells de Zona són molt útils perquè els veïns puguin fer-se
escoltar i que com a eina de participació en els afers municipals la troba molt motivadora, raó
per la qual convida altres persones que s’incorporin a les dinàmiques del Grup de Dinamització
del Consell de la zona 05.
Quant a la seua col·laboració en projectes ja existents, Pujal informa que ho està fent a “Xarxa
Solidària” per a l’ajuda a persones amb necessitats, i també amb el programa per a la gent
gran “Sempre Acompanyats al Barri”.
Com a cloenda de la seua intervenció, el representant de l’Esplai de la Gent Gran recomana la
creació d’una comissió del Consell encarregada de fer seguiment de tot allò relacionat amb els
Serveis Socials al barri.
Teresa Farré, Serveis Socials de Paeria. Demana que l’Equip Comunitari es coordini amb
Serveis Socials, en tot allò que es faci al barri i que tingui a veure amb els serveis a les
persones. Farré comenta que cal no duplicar actuacions i fa esment a algunes de les accions
que, des de fa anys, serveis socials de Paeria ja realitza a Balàfia, entre les quals parla de
projectes per a la gent gran, o, per a joves en situació de risc socials, en col·laboració amb
l’àrea municipal d’educació (IME) i amb les escoles.
Miquel Úbeda, Equip Comunitari de Participació. Diu que està d’acord que cal no crear
duplicitats, tanmateix puntualitza que les dinàmiques que realitza l’Equip Comunitari tenen
com a objectiu bàsic obrir més la participació a gent que no ha participat fins ara, és a dir, que
són accions orientades a eixamplar la xarxa comunitària.
Desenvolupament del 5e punt de l’ordre del dia: “torn general de preguntes i/o propostes”.
Josep Torres, veí. Demana que es vigili que els arbres no tapin les lluminàries del carrer i posa
de relleu la importància d’un bon enllumenat, com a factor de seguretat per als vianants i com
a variable que determina que els carrers siguin millors estèticament i més acollidors.
Mireia Moliné, Escola Bressol. Exposa que en el Consell Escolar es va produir una queixa per la
manca d’il·luminació del costat de l’Escola Bressol / Ludoteca (en concret a la vorera de la
banda del carrer Penedès, on hi ha arbres). Moliné demana una solució que resolgui la
1

Distribució de l’alumnat a les escoles en funció de paràmetres socioeconòmics.
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percepció d’inseguretat que tenen les persones de la comunitat educativa a què s’ha fet
esment.
Ángeles Amador, Vocalia de la dona de l’AV. Adverteix de l’existència de clots a la zona entre
el carrer de Ciutadella i l’Av. Marimon, un lloc on hi passen molts vehicles, i demana que es
reparin.
Isabel Sáez, vocalia de la dona de l’AV. Denuncia que als carrers de les verges i entorn, els
instal·len tota mena de cablejat (llum, telèfon...) en contra de la voluntat dels veïns i sense ferho de manera eficient i segura; en nom de molts veïns adverteix que abans que no hi hagi un
accident pensen prendre mesures de força. Altrament, Sáez reclama que al carrer de la Verge
dels Desemparats, es reposi un dels bancs que l’ajuntament va retirar (abans en hi havia cinc i
ara només en hi ha quatre) atès que aquella zona és molt freqüentada per persones d’edat
avançada; i també reivindica la reposició d’un arbre que va caure en aquell mateix indret.
Antoni Baró, AV Balàfia. Reclama que es netegi “Cal Peret” i la part de darrera del pavelló
Agnès Gregori.
Ramon Suárez, veí. Fa les següents peticions: 1. que s’ampliï un tram de la vorera i que es
reparin zones d’asfalt “que estan picades” del carrer Corts Catalanes, el qual, al seu entendre,
està molt oblidat de part de l’ajuntament; i 2. que s’actuï contra les ocupacions i robatoris que
darrerament es produeixen a Corts Catalanes, segons diu per manca de prevenció de part de la
Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra.
Finalitzat el torn general de preguntes i/o propostes, la presidenta del Consell de Zona, Jordina
Freixanet, agraeix les aportacions de les persones assistents i dóna per acabada l’assemblea
plenària.
Secretaria tècnica del Consell de Zona.
Francesc Mòdol
Lleida, 27 d’abril de 2021
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