CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 01 (Mercat del pla i entorns)
Plenari realitzat el 1 de juliol de 2021, a l’antic Mercat del Pla
Assisteixen a la reunió
Entitats, Plataformes i altres:
Associació Veïns Centre Històric Lleida; Associació Veïns Jaume I; Associació Veïns Plaça Ereta;
Plataforma Pla de l’Aigua de Lleida; Cercle de Belles Arts; FECOLL; Escola de Pràctiques I; AMPA
Escola Pràctiques I; Associació PROSEC; Fundació Orfeó Lleidatà; Grup Municipal JxC; Grup
Municipal PSC; Ludoteca Centre Històric; Associació de Moros i Cristians; Grup municipal PP;
Serveis Socials; Associació Caritat Sant Vicenç de Paül; Col·legi Arquitectes (COAC); Anti Sida
Lleida; i Agrupació Ilerdenca de Pessebristes; Fòrum Ciutadà per la Cohesió Social- FOCCS;
Associació Juvenil Ndiatiguia.
Persones:
Cristina Armengol; Josefina Fernández; Manel Pelay; Divina Drudis; Assumpta Costafreda; Jaume
Millas; Jordi Mayora; Antoni Soliva; Marta Salla; Josep Ll. Gázquez; Bea Obis; Juan R. Castro; Toni
Baró; Maite Pascual; Estela Peralta; Joan Capdevila; Emília Corona; Teresa Solans; Montserrat
Rocaginé; Pedro Angás; Jordi Cipriano; Carles Ortiz; Josep Navarra; Miguel Castellà; Carme Valls;
Josep Mª Carles; Xesca García; Silvia Guiu; Sònia Urbina; Asunción Besa; Oscar Lanza; Mª Lluisa
Ausàs; Josep Maria Muñoz; Laureana Cervera; Jesús Bometón; Joan Fibla; Emili Llauradó; Carla
Martinez; Jordi Curco; Isaac Caballero; Enzio Miranda; Anna Llobet; Josephine Ngo; Ibrahim Bao;
Oriol Berenguer; Nogay Ndiaye; i Miquel Sabaté.
Per l’administració municipal:
La regidora de Zona i presidenta del CdZ01, Montserrat Pifarré; la regidora de Participació
Ciutadana i vicepresidenta del CdZ01, Elena Ferre; i de part de la Secretaria Tècnica del Consell
de Zona: Sogues Sendra.
S’inicia el plenari del Consell de la zona 01 amb la benvinguda del regidor Montse Pifarré. Exposa
les diferents accions de la Paeria que s’han dut o es duran a terme: 1- s’està treballant amb els
dos presidents de les AV per aglutinar totes les festes per tal de donar ,més força i viabilitat al
barri; 2- s’ha obert una nou negoci (vermuteria) al c/Lluís Besa; 3- el centre històric serà el pioner
on hi hauran les zones de baixes emissions, això suposa baixar la velocitat dels cotxes i que en
determinades hores els vehicles pesants no puguin passar; 4- s’inicia la tramitació d’una àrea
d’innovació social i urbana perquè gent jove i famílies vinguin al barri; 5- durant el segon
trimestre s’arreglarà el clavegueram del passatge de l’Empordà; 6- nombra el Post Fest i el
festival d’Art urbà que va tenir lloc el 18 d’Abril i fa incís que cada any el centre històric tindrà
un nou mural; 7- el que es pretén a les festes de la tardor es portar activitats al barri per tal de
fer-lo més visible; 8- hi ha WIFI a la primera i segona planta del Centre Cívic l’Ereta i s’està
treballant per instal·lar-lo a al tercera i quarta planta; 9- hi ha pendent el trasllat de l’oficina del
IMO ubicada al entresol de l’oficina d’habitatges del carrer Cavallers a un local al carrer Tallada
que fa cantonada amb el carrer Cavallers, aquest serà un servei de inserció socio-laboral (ofereix
entrevistes i tutories informació d’ofertes de treball, cursos d’iniciació a les TIC, classes de
lectoescriptura i formacions informatives); 10- informa del nou projecte FAb Lab que s’ubicarà
al Mercat del Pla amb l’objectiu de dinamitzar el barri perquè vinguin persones de tota la ciutat
i trencar l’estigma de que al Centre Històric només hi poden haver serveis socials; 11- s’està
treballant en l’aprofitament del turó de la Seu vella per realitzar diferents activitats lúdiques i

esportives; 12- s’està estudiant un projecte per ocupar els solars buits, dignificar-los i que tinguin
un ús dedicat al lleure per descansar; 13- un altre punt que s’està treballant es la instal·lació
d’un punt de suport digital al Centre Cívic de l’Ereta.
En desenvolupament al tercer i quart ordre del dia, pren la paraula Joana Villarraga, tècnica de
l’equip de Participació Ciutadana. Fa la presentació del projecte de promoció d’acció
comunitària i participativa que s’està duent a terme al barri des de la regidoria treballant les
necessitats i potencialitats del barri. Exposa les 3 comissions de treball: manteniment i civisme;
seguretat; i medicació i diversitat. Anima a la gent a participar i formar part dels diferents grups
de treball.
A continuació les persones participants al grup de treball exposen diferents aspectes:
Jordi Cipriano, veí. Fa una breu explicació de les conclusions de la primera reunió que van fer:1manca de manteniment al espai urbà; 2- manca d’atenció als veïns/es; 3- solucionar el problema
del orins al carrer. Comenta la iniciativa de realitzar activitats per dignificar el barri. Finalitza la
seva intervenció fen incís que s’estan posposant petites actuacions (que no solucionen els
problemes globals del barri), amb la idea que l’ajuntament doni resposta al barri.
Josephine Ngo, veïna. Grup de treball de mediació i diversitat. Fa incís que l’objectiu és poder
fer accions conjuntes per a conviure entre tots i millorar la relació entre els veïns.
Ibrahim Bao, Associació de senegalesos de Lleida i Comarca. Exposa el projecte de l’hort
comunitari a Rufea i la idea de voler treballar la cohesió del barri.
La regidora de Participació, Elena Ferre, dona per aprovades les comissions específiques de
treball (manteniment i civisme; seguretat; i medicació i diversitat).
Torn general de preguntes i/o de propostes
Jaume Millas, Associació de veïns Jaume I. Fa diferents demandes amb relació a : 1- manca de
manteniment de les faroles del C/ Sant Carles; 2- les càmeres de seguretat del C/Sant Carles; 3no poden connectar l’aigua a la pista la Panera; 4- les aglomeracions de les persones a diferents
racons del barri sobretot davant d’Hisenda i el “mercat” de la plaça del Dipòsit; i 5- la venta de
droga al barri i la inseguretat que això provoca.
Oscar Lanza, Som Veïns. Fa queixes sobre : 1- la duplicació d’un diagnòstic de les necessitats que
té el barri per part de diferents agents (Associacions de veïns, consell de zona...) i la manca
d’actuacions per solucionar-ho ja que no ha canviat res; 2- la manca de resposta d’un manifest
que “som veïns” va traslladar a l’Ajuntament fa temps. Fa incís que el centre històric està dividit
amb dos zones, i la Zona01 és la que assumeix el grau de solidaritat més alt de tota la ciutat
acollint la gran majoris de serveis socials o serveis per tota la ciutat, deixant de banda les
necessitats reals del veïnat del barri. Proposa la reubicació d’alguns serveis a altres parts de la
ciutat.

Josep Maria Muñoz, Som Veïns. Remarca diferents aspectes amb el que està en desacord: 1no han tret els serveis socials del barri sinó que el que s’ha fet es afegir-n’hi més (comenta alguns
exemples); 2- la funcionalitat que se li dona al IMO i al nou projecte que es vol fer al Mercat del
Pla; 3- l’obertura del menjador de Jericó, Banc dels Aliments i Arrels, ja que demanen que no es
renovi la concessió amb aquest espai i es tanquin per certs motius: no tenen les instal·lacions
adequades, no estan amb un entorn que faciliti la reinserció i el treball que es pugui fer amb els
usuaris i perquè en aquest espais no s’està treballant una bona convivència amb el veïnat, fen
incís amb que no és un centre comunitari, ja que el centre comunitari és el Centre Cívic l’Ereta;
4- el que es reflecteix a les actes que fan el grup dinamitzador; 5- amb les persones incíviques
per no realitzar els seves necessitats on correspon; 6- insisteix amb que la guàrdia urbana si que
té competència per treballar amb la lluita contra la droga.
Lluïsa Ausàs, Som Veïns. Insisteix amb que: 1- el diagnòstic del barri ja es va fer; 2- el servei
municipal faci el manteniment com a tot arreu; 3- la reubicació dels serveis socials ja que en
aquest barri ja n’hi ha molts i buscar alternatives per aquets; 4- s’ha de tenir en compte l’opinió
dels veïns/es per fer projectes al barri; 5- no s’ha observat cap millora de convivència, ja que els
problemes principals que afecten al veïns i continuen estant. Finalment expressa el seu enuig
amb la manca de solucions i alternatives que s’ofereixen al barri.
Jordi Mayoral, AV Plaça l’Ereta. Fa una sèrie de reivindicacions pel barri: 1- més neteja ; 2- més
vigilància; 3- un tancat de les escales de l’Ereta l’han trencat i l’utilitzen coma urinari públic; 4l’autobús L11; 5- el trasllat del serveis que estaven instal·lats a Maranyosa eren provisionals i fa
4 anys que encara estan al Centre Cívic l’Ereta. També reivindica la manca de neteja del riu.
Jordi Trepat, veí. Proposa augmentar i millorar la distribució dels contenidors de reciclatge.
Felicita per la iniciativa de les caminades i l’exercici físic, tot i així, fa incís que es important
l’opinió de les diferents associacions de corredors. Finalment comenta la gran quantitat de
coloms que s’acumulen a un dels edificis del c/Sant Martí i la conseqüència d’aquets.
Jordi Cipriano, veí. Fa queixa de la manca d’interacció amb els veïns del barri i la opinió que
aquest tenen per emprendre els diferents projectes que planteja l’Ajuntament a la zona on
viuen, ja que els projectes que plantegen (exposa d’exemple el Fab Lab) no tenen en compte les
necessitats que el barri té en aquets moment.
Enzio Miranda, veí. Agraeix poder participar a les reunions i ànima a la implicació per fer entre
tots un millor barri amb l’ajuda de l’Ajuntament.
Miquel Sabaté, Plataforma Pla de l’Aigua de Lleida. Explica que no s’ha fet res pel barri i que tot
continua igual amb la mateixa dinàmica. S’ha de comprendre la situació de les persones que
viuen i treballen al barri, i tenen una visió i inquietuds diferents a les de l’Ajuntament. Els veïns
estan cansats de proposar idees perquè no veuen resultats. Demana que l’Ajuntament sigui
proactiu, buscar veritables canals de participació. Hi ha moltes idees per fer un barri sostenible,
singular, diferent....per exemple condicionar el Mercat del Pla i que sigui accessible pels veïns
del barri. Demana canviar l’actitud per part de l’Ajuntament i proposa mirar el blog de la
plataforma de l’aigua ja que hi han moltes idees per fer.

Oriol Berenguer, Fundació Banc d’Aliments. Fa unes mostres d’agraïment a totes les entitats del
barri. Explica breument el projecte que duen a terme i els tres eixos amb els que estan treballant:
el social, el sostenible i el comunitari. S’està experimentant amb un servei social nou que vol ser,
al mateix temps dinamitzador del barri. Fa una reflexió envers l’opinió que hi ha dels servies
socials. Finalment comenta que el problema no són els serveis socials, sinó el problema és social.
Nogay Ndiaye, Associació Juvenil Ndiatiguia. Parla sobre l’impacte positiu que ha tingut la narco
sala al barri i la gran diversitat cultural que hi ha fent incís amb deixar de criminalitzar a les
persones migrants que hi ha al barri i integrar-les a les diferents activitats que s’hi realitzin. Fa
el comentari que és un barri on és molt difícil la convivència ja que les pròpies entitats veïnals
estan dividides i cadascuna vetlla pel seu interès. El col·lectiu migrat s’ha sentit discriminat i por
acceptat en les diferents festes del barri. Reivindica un espai al barri per realitzar activitats
accessible a tots.
En replica a la intervenció anterior, diversos veïns manifesten que mai han negat l’entrada a
ningú des de l’Associació de veïns Jaume I. Des de la Plataforma del Pla de l’Aigua mai s’ha
organitzat cap festa major i es mostra el desacord en el repartiment de menjar realitzat per
aquesta entitat, en espais sense condicions sanitàries. Manifesten també que hi ha moltes
xeringues al carrer i la necessitat de disposar d’educadors /es de carrer per combatre
l’incivisme. A més, fa incís que des de “Som Veïns” obren la participació a tota la gent del barri
sense discriminar a ningú.
Johana Villarraga tècnica de l’equip de participació ciutadana comenta que fa molt poc temps
que s’han incorporat a treballar als consells de zona, demana un vot de confiança, creu que és
necessari treballar plegats de forma cohesionada amb totes les entitats del barri.
En atenció a les observacions que han anat fent les persones participants a la reunió, la regidora
de zona, Montse Pifarré, respon: 1- s'està trobant una solució més efectiva al tema de les
faroles; 2- hi han diferents projectes que s'estan duent a terme per treballar el tema de
l'incivisme al barri; 3- s’està treballant el tema del mercat de la Plaça del Dipòsit; 4- s’està
treballant amb el manifest però no serà immediat; 5- remarca que s'estan ubicant serveis socials
a tota la ciutat; 6- explica la part positiva que pot aportar el Fab Lab al barri i recalca que no es
farà amb els pressupostos completament de l'Ajuntament; 7- es renova la concessió amb Jericó
perquè no hi ha alternativa; 8- s'està treballant per trobar una solució respecte al problema que
hi ha amb els orins al carrer; 9- la Guardia Urbana i els Mossos estan fent una acció conjunta per
combatre el tema de la droga; 10- fa incís amb que el projecte que porta la regidoria de
participació sobre la diagnosi, ja se li va facilitar tota la documentació i informació que es tenia
i a partir d’aquí es va treballar; 11- s'està fent un correcte manteniment al barri; 13- el tema de
la inseguretat és recurrent a tota la ciutat i ja s’estan fent diferents actuacions; 14- recorda la
campanya que s’està fent des de el mes de Març per les persones que fan pernocta al carrer;
15- s'està estudiant si es tornarà a incorporar la línia de bus; 15- reunir-se amb el tècnics per
tornar a revisar els punts de recollida de reciclatge; 16- el tema des coloms és general a tota la
ciutat i ja s'està estudiant; 17- explica on van dirigits els fons Next Generation: en l’àmbit de
digitalització, temes de medi ambient i alguns serveis socials. Finalitza parlant de la gran

diversitat que hi ha al barri i la gran feina que s’està fent per dinamitzar-lo fent partícip a tot el
veïnat i associacions amb els diferents projectes que hi ha i que es duran a terme.
Es crea un ambient de tensió entre els participants al consell i es decideix donar per finalitzada
la sessió plenària.

Secretaria Tècnica dels Consells de Zona
Sogues Sendra
Lleida, 1 de Juliol

