CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 12 ( els Magraners i entorns)
Plenari del Consell realitzat el 25 de maig de 2021, al Centre Cívic de Magraners.
Assisteixen a la reunió:
Entitats:
Associació de Veïns; Grup de Dones; Grup de Joves; Institut-Escola Magraners;
Biblioteca; Parròquia; Salesians; ONG Vols; Assoc. de Celíacs; Grup municipal
Ciutadans; Grup municipal Junts x CAT; Serveis Socials; i Club Petanca.
Persones:
Jordi Clot; Francisca Gallardo; Juan Gallardo; Crescencio Fabra; Loli Felipe; Sònia
Garcia; Anna Visa; Ángel Pérez; Rafael Gallardo; Juan Bonilla; José Mª Pérez; Manuel
Malpica; Rosario Malpica; Sònia Gil; Carles Ortiz; Bea Obis; i Helena Aznar.
Per l’administració municipal:
El regidor de zona i president del CdZ12, Paco Cerdà; la regidora de Participació i
vicepresidenta del CdZ12, Elena Ferre; la tècnica de Medi Ambient Elisenda Pardell; i
de part de la Secretaria Tècnica dels Consell de Zona: Sogues Sendra i Francesc Mòdol.
S’inicia la sessió del plenari del Consell de la zona 12 amb la salutació del regidor Paco
Cerdà, qui dóna la benvinguda a les persones assistents.
Desenvolupament del 2n punt de l’ordre del dia:
La tècnica municipal de Medi Ambient, Elisenda Pardell, ofereix als veïns els serveis de
l’Agència de l’Energia, i els informa dels avantatges de realitzar la instal·lació col·lectiva de
plaques fotovoltaiques per a l’autoconsum.
Desenvolupament del 3r punt de l’ordre del dia:
La regidora Elena Ferre fa esment als projectes que ha anat desenvolupant el Grup de
Dinamització del Consell de Zona, durant els darrers mesos, i cedeix la paraula a les
persones del Grup de Dinamització perquè els expliquin.
Com a portaveu, Loli Felipe informa abastament de l’existència de diverses idees que
tenen com a eixos temàtics la memòria històrica, el lleure, i l’esport. En concret les que
proposa al Consell són:
1. Crear un espai de memorial (a la confluència dels carrers Granada / Serranía de
Ronda) sobre la lluita del barri per aconseguir l’arribada de l’aigua potable.
2. Fer una zona de pic-nic a la vora de les piscines.
3. Construir una pista multi esportiva per a l’esport popular i una zona d’aparcament,
a la zona de l’antic camp de futbol.

Desenvolupament del torn de preguntes i/o propostes:
Diferents persones assistents a la reunió coincideixen en denunciar:
• La necessitat de millorar la neteja dels Magraners, en general, i en concret del pati
de l’escola i el seu entorn; i que hi ha acumulació de brutícia i de vegetació en
determinats indrets del barri.
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• La presència freqüent de vehicles en doble fila.
• Que no es vetlla prou perquè tots els bars compleixin els horaris de tancament, la
qual cosa ocasiona molèsties al veïnat.
En el decurs d’aquest punt de l’ordre del dia, el president de l’AV, Juan Gallardo, fa un
repàs a demandes pendents de resoldre, entre les quals fa esment a: 1. els Horts urbans;
2. l’Àrea de lleure per a gossos; 3. la rehabilitació de carrers antics (asfalt, embornals, llum,
aigua...), i la millora de la mobilitat als carrers Granada i Albi; 4. l’ampliació dels serveis del
Consultori Mèdic; i 5. la necessitat d’una residència per a la Gent Gran.
Acabat el torn de preguntes i/o propostes, la regidora Ferre i el regidor Cerdà donen
resposta a les diverses qüestions de què s’ha parlat durant la reunió; entre altres coses, es
refereixen a la importància d’ordenar (prioritzar) les peticions del barri en base a criteris
de viabilitat (tècnica i econòmica) i de la seva possible temporització.
Finalment, el regidor de zona admet ser conscient de les necessitats que té el barri i afirma
que insistirà perquè siguin ateses les més urgents.
En un altre ordre de coses, Paco Cerdà recorda que l’Orquestra Julià Carbonell farà un
concert als Magraners, el dia 12 de juny; i informa sobre la possibilitat que el barri pugui
acollir-se al cicle Cinema a la Fresca.
Sense cap altre tema a tractar en el dia d’avui, es dóna per finalitzada l’Assemblea Plenària
del Consell de la zona 12.
Secretaria Tècnica dels Consells de Zona.
Francesc Mòdol.
Lleida, 25 de maig de 2021.

2

