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CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 03 (Pardinyes i entorns) 

Plenari realitzat el 15 de juny de 2021, a la Sala d’actes del Centre Cívic de Pardinyes.  
         
Assisteixen a la reunió  
 
Entitats: 
Orvepard; Associació Senegalesos; Plataforma per unes Festes Cíviques; i Fundació Pardinyes. 
 
Persones registrades: 
Ma. del Mar Luque; Paco Castillo; Isaac Caballero; Joan Carles Carranza; Carmen Velasco; José 
Ángel Jiménez; Ma. Pilar García; Marisé Piñol; Celia del Toro; Sergio Pérez; Xavier Zamorano; 
Cristina Moron; Ma. Rosa Ferré; Águeda Antúnez; Trinidad Vallespí; Montse Urban; Lidia 
Callizo; Rafa Fernández; Ramona Salla; Pilar Pérez; Guillermo Gil; Joan Alas; Antonia Collado; 
Ibrahima Bao; Pedro Gil; Sagrario Crespo; Àngels Nerin; Anna Zapater; Angela López; Carlos 
Bobadilla; Israel López; Mari Baena; Teresa Simon; Clara Moreno; Eduardo Moreno; Joan 
Antoni Martinez; Juan Carlos Garcia; Joan Torné; Jesús Salmeron; Rosa Ma. Esteve; Maria 
Burrel; Sandra Checa; i Gemma Domingo. 
 
Assisteixen a la reunió per l’administració municipal: 
El regidor de zona i president del CTZ03, Sergi Talamonte; la regidora de Participació i 
vicepresidenta del CdZ03, Elena Ferre; i de part de la Secretaria Tècnica dels Consell de Zona: 
Sogues Sendra i Francesc Mòdol. 
 
Inicia la reunió la regidora de Participació, Elena Ferre, exposant els detalls relacionats amb 
l’aplicació de les normes PROCICAT.  
A continuació, fa ús de la paraula Sergi Talamonte per a explicar diferents accions que ha dut a 
terme la Paeria, entre les quals fa esment a: 1- plantació d’arbres a diferents llocs; 2- treballs 
per a la reparació de la font de Corregidor Escofet; 3- revisió de diferents espais enjardinats; 4- 
implantació del Porta a Porta (PaP); 5- gestions per a l’eliminació de les bosses de plàstic al 
mercat dels dissabtes; 6-  implementació de WIFI gratuït al Centre Cívic de Pardinyes; 7- 
actuacions a la xarxa de l’aigua: inspecció d’uns 3,5 km amb càmera i arranjament de 
canonades amb fuites (en un tram de 5 Km), neteja de 2,6 km de col·lectors de clavegueram, i 
revisió i/o manteniment de 2600 embornals i de 97 elements de xarxa; 8- varies reparacions de  
vorera del carrer Girona, Roger de Llúria i de Baró de Maials, del paviment del carrer Jeroni 
Pujades, i de la calçada de la parada de bus entre Jeroni Pujades i Baró de Maials;  9-  pintar els 
bancs de la plaça del Rector de Vallfogona, i la senyalització horitzontal a la zona vianalitzada 
del c/ Enginyer Sellès; 10- diferents intervencions de millora de l’enllumenat públic; i 11- 
reparació de desperfectes a la pista d’”skate” i de canonades d’aigua al pavelló Pardinyes. 
En relació a actuacions previstes de fer, el regidor Talamonte fa esment a la reforma de 
l’Escola Bressol, per a incorporar-hi una aula de nadons; i a l’estudi de com fer la desviació de 
fums de les instal·lacions esportives Trevol, perquè no generi molèsties a l’Escola Riu Segre. 
 
Torn de preguntes/propostes:  
 
Cèlia del Toro, comissió de festes de l’AV i del Consell. Explica breument com s’estan 
preparant les festes del barri en base als condicionants que suposa la normativa del PROCICAT.  
 
Guillermo Gil, veí. Exposa que  hi ha informes interns de la Paeria  que  valoren positivament la 
possibilitat d’habilitar espais en desús.  
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Ibrahima Bao, president Associació Senegalesos. Remarca la importància de la tolerància i el 
respecte. Parla de la necessitat de tenir un alberg i atribueix al desconeixement el fet que hi 
hagi gent amb prejudicis vers el projecte d’acollida que es preveu realitzar en aquest nou 
equipament públic. 
 
Antonia Collado, veïna i propietària d’un restaurant. Referent al tema de l’alberg demana que 
s’escolti el barri; i, quant a la manera com s’ha de dur a terme la recollida Porta a Porta, 
considera imprescindible que aquesta sigui compatible amb les dinàmiques de treball del 
servei de cuina/menjador de les empreses de restauració. 
 
Carmen Velasco, veïna. Opina que l’exemple del Porta a Porta a Ciutat Jardí no és extrapolable 
a Pardinyes, on la concentració urbana és molt superior; per la raó anterior, Velasco afirma no 
observar els beneficis del PaP, en la mesura que veu el barri més brut que mai, malgrat que 
continuen pagant els mateixos impostos, i amb el cost afegit d’haver de fer anar més bosses 
per a la separació de cada fracció.  
Referent a l’alberg, considera que no ha estat una bona solució voler-lo ubicar al solar on hi 
havia el compromís polític de fer-hi una residència. Quant el model de l’alberg, considera que 
l’opció que hom proposa no és la millor, i que seria més viable redistribuir les persones 
usuàries en pisos socials a diferents llocs. 
 
Joan Antonio Martínez, Plataforma per unes Festes Cíviques. En relació a l’organització de la 
Festa Major, demana que es tinguin en compte les propostes del mediador de la Paeria, que ha 
treballat a instàncies del Consell de Zona. 
 
Àngels Hellín, veïna. Proposa: 1- canviar la recollida d’envasos de dijous a dimecres; 2- que es 
netegin les voreres amb aigua; i 3- que es controli la causa per la qual el xip del contenidor 
orgànic “sempre està espatllat”. 
 
Mari Mar Luque, Plataforma per unes Festes Cíviques. Suggereix que -de cara a l’estiu- 
s’incrementi la freqüència de la recollida, i que la retirada del plàstic passi a fer-se tres dies a la 
setmana. Luque també fa esment a la necessitat d’una major neteja del clavegueram i a l’excés 
de gats de carrer, problema aquest últim que no creu que pugui resoldre’s amb el projecte de 
control de colònies felines.  
 
Paco Castillo, Fundació Pardinyes. Es queixa de la manca de resposta/diàleg per part de la 
l’Ajuntament amb els veïns de la plataforma; i afirma que Pardinyes és un barri obert i 
intercultural i que estan farts que se’ls acusi de racisme i xenofòbia, pel fet de no voler un 
alberg al lloc on ells consideren que hi hauria d’anar una residència. En referència a les 
acusacions de racisme de què han estat objecte determinats col·lectius del barri, Castillo 
reivindica que el regidor de zona es posicioni i les desmenteixi. 
Relatiu a la utilitat d’espais participatius tals com l’Audiència Pública, el Consell de Zona, el 
representant de la Fundació Pardinyes afirma que no hi creu, ja que al seu entendre no es 
materialitzen la major part de les coses que s’hi demanen. 
Referent a altres qüestions, Castillo denuncia: 1- que la carrossa “la pardinyera” està a la 
intempèrie i s’està fent-se malbé; 2- l’intent de voler eliminar el club de bàsquet de Pardinyes, 
fusionant-lo amb el Força Lleida; 3- que no s’ha respectat el compromís de fer una residència a 
la parcel·la pactada amb l’ajuntament; 4- la brutícia, la manca de manteniment, i la foscor en 
determinats punts del barri; 5- la manca de pàrquings alternatius aprofitant solars buits; i 6- la 
poca coordinació en el comandament del servei del Porta a Porta. 
 
Pedro Gil, veí. Afirma que no estan en contra de l’alberg, però que volen que es respecti 
l’acord verbal de fer una residencia a la finca on ara es vol fer l’alberg. En referència al Porta a 
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Porta, considera que no funciona, que el barri es veu molt brut, i que les bosses que han 
d’utilitzar per a la recollida selectiva són cares. 
Respecte el manteniment d’espais urbans, critica la manera com s’ha fet la plantada d’arbres 
en determinats llocs, i per com aquest fet ha afectat alguns trams de vorera. 
 
Marisé Piñol, AV. Mostra el seu disgust envers els discursos que acusen el barri de racista, i 
recrimina l’ajuntament per no haver-los contrarestat. Piñol insisteix també en la conveniència 
que les 5.361 signatures veïnals –en contra de l’alberg- siguin tingudes en consideració. 
Referent al funcionament de la recollida Porta a Porta, fa seues les valoracions de les persones 
que l’han precedit en l’ús de la paraula. En concret Piñol referma l’opinió que la recollida de 
plàstics hauria de fer-se tres dies a la setmana; que, per raons d’higiene, cal controlar que es 
respecti que les bosses d’escombraries es dipositin a l’horari, dia, i lloc, establert, i que no 
s’amunteguin al costat dels contenidors.  
En relació a altres aspectes del funcionament del PaP, la representant veïnal proposa que la 
franja horària de recollida s’allargui a l’estiu; que s’eviti que hom dipositin bosses de brossa a 
la vora de les terrasses; que es tingui en consideració millorar la qualitat de les bosses de 
l’orgànica, ja que les que es fan anar ara es trenquen amb molta facilitat; i que s’estudiï si, en 
lloc de dipositar les bosses a la porta de les cases, es poguessin portar a contenidors 
d’obertura controlada mitjançant un xip. 
Finalment, quant a la correcta separació de les restes, Marisé Piñol demana que s’incrementi 
l’acció informativa i/o pedagògica d’Agents Cívics, que informin a la gent, per exemple, què ha 
d’anar i què no a la fracció orgànica. 
 
Joan Torné, Comissió Esports AV. Fa una defensa aferrissada de la important trajectòria i els 
èxits obtinguts pel Bàsquet Pardinyes, i es queixa que, al seu entendre, reben un tracte que no 
és equiparable al que la Paeria dona al club de bàsquet Força Lleida. 
 
Ramona Salla, AV. Demana la reparació de la font del pati del centre cívic; reclama més neteja 
a tot el barri, en general, i palesa la necessitat d’incorporar més contenidors a la via pública. 
Referent a la polèmica sobre si hi ha racisme al barri, arran de l’oposició a la construcció d’un 
alberg per a gent temporera i sense llar, Salla puntualitza que de fa moltes dècades Pardinyes 
ha demostrat ser un barri solidari i inclusiu.  
 
En atenció a les observacions sobre l’alberg que han anat fent les persones participants a la 
reunió, Sergi Talamonte afirma: 1- que ell sempre ha defensat Pardinyes com un barri inclusiu 
i mestís; i 2- que la construcció de l’Alberg és un tema molt complex, raó per la qual hi ha 
hagut moltes trobades amb diferents agents socials del barri amb la finalitat d’acostar 
posicions i, continuant amb aquesta voluntat, anuncia que pròximament es realitzarà una 
Audiència Pública on poder debatre el tema.  
 
En referència al Porta a Porta, Sergi Talamonte respon: 1- que els restauradors tenen un servei 
personalitzat de recollida; 2- que hi ha dos contenidors a la zona que algú espatlla sovint; 3- 
que un tercer dia de recollida d’envasos no entra dins del pressupost i que la idea es reduir-ne 
l’ús; 4- que els dies en els quals es fa la recollida a Pardinyes no és aleatori, atès que tot el 
dispositiu va coordinat amb la recollida que també és fa a Ciutat Jardí; 5- que més endavant les 
bosses seran més barates; 6- que espera que es resolguin les diferents incidències relacionades 
amb el PaP i que millori la coordinació del servei.  
 
 
Sobre la posada a punt del servei del Porta a Porta, Talamonte emfatitza que actualment s’està 
en fase de prova pilot i que en funció de la realitat s’aniran introduint canvis per a millorar la 
recollida. 
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Respecte a la implementació del projecte d’enjardinament d’un tram de Corregidor Escofet, 
Sergi Talamonte aclareix que el projecte inicial de la plantada d’arbres a la rambla es va 
acordar en un procés participatiu fet durant l’anterior mandat municipal, i que, per tant, no 
era modificable; i que per aquest darrer motiu, a posteriori, s’ha hagut d’encarregar la reforma 
dels parterres a una altra empresa. 
 
Relatiu a com s’ha informat els agents socials de Pardinyes del projecte d’Alberg Municipal, 
Elena Ferre puntualitza que hi ha hagut reunions individuals amb Orvepard i amb la 
Plataforma, i una de conjunta en què hi va ser present l’alcalde. Ferre reconeix que no s’ha 
assolit el consens amb l’AV i amb un important sector de veïns, però no obstant això, constata:  
1- que cal donar una resposta al problema dels temporers; 2- que els compromisos dels polítics 
s’han de complir, que aquest és herència d’un mandat municipal anterior i que el partit que ho 
havia d’haver complit quan governava no ho va fer; i 3- que el model de servei que  és proposa 
no és polític sinó que és un model que  l’han confeccionat els mateixos tècnics municipals que 
des de fa 20 anys treballen sobre el terreny.  
 
Finalment, relacionat amb altres qüestions que han estat plantejades durant l’Assemblea 
Plenària del Consell, el regidor de Zona, Sergi Talamonte, confirma: 1- que la comissió de les 
festes continua treballant per trobar la millor ubicació de les penyes; i 2- que el conjunt de les 
incidències que s’han plantejat durant la reunió les traspassarà a les regidories corresponents. 
 
Sense cap altre tema a tractar en el dia d’avui, es dona per finalitzada la sessió Plenària del 
Consell de Zona. 
 
Secretaria Tècnica del Consell de Zona 
Francesc Mòdol /Glòria Vicens 
 
Lleida, 15 de juny de 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


