CONSELL DE LA ZONA 14 ( Llívia i entorns)
Plenari del Consell de Zona realitzat el 15 de setembre de 2021, al local social “El Casinet” del
Centre Cívic de Llívia.
Assisteixen a la reunió:
Entitats:
Associació de Veïns de la partida de Llívia i voltants; grup municipal PSC; Associació de Dones
de Llívia; Escola el Segrià; i l’Escola Bressol Municipal de Llívia.
Persones registrades:
Andrea Hernández; Ma Lluïsa Aubarell; Mar Gotarda; Maria Vilaginés; Lluïsa Lucas; Joan
Queralt; Teresa Diaz; Ana López; Miguel Ángel Expósito; Inés Subirà; Jordi Subirà; Ester
Martínez; Paloma Gómez; Yolanda Andreu; Justo Ojeda; Magda Serna; Núria Gil; David
Miarnau; José Antonio Flores; Nora Ribau; Meritxell Serradó; Monica Jurado; Víctor Abad; Jordi
Betriu; Jordi Pérez; Oscar Planes; Daniel Esquinos; i Àngel Macarulla.
Per l’administració municipal:
El regidor de la zona 14 i president del Consell, Joan R. Castro; la regidora de Participació
Ciutadana i vicepresidenta del CdZ14, Marta Gispert; i de part de la Secretaria Tècnica dels
Consell de Zona: Francesc Mòdol i Sogues Sendra.
El regidor Joan R. Castro, dona la benvinguda a les persones assistents, fa la presentació de la
nova regidora de Participació, Marta Gispert, i a continuació comenta la viabilitat dues de les
propostes que en el seu dia va plantejar l’Associació de Veïns. Sobre la petició de fer un
tancament perimetral de fusta al voltant del parc infantil, Castro afirma que hi ha dubtes de
quin ha de ser el mecanisme segur, per als menors, d’obertura/tancament de l’espai; i quant el
projecte de fer un “Circuït Lúdic amb rodes”, el regidor diu que s’haurà de comprovar si el lloc
on es demana de fer-lo té la catalogació corresponent a un equipament de caràcter esportiu.
S’inicia el torn de preguntes i/o propostes:
Mar Gotarda, veïna. Amb la finalitat de poder preparar algunes propostes veïnals, demana que
se’ls faciliti un plànol amb el detall i la catalogació dels espais municipals al barri.
Andrea Hernández, Associació de Veïns. Reclama a la Paeria major agilitat a l’hora d’atendre
les peticions que es fan; la representant veïnal fa lliurament al regidor d’una llista de qüestions
pendents, on hi consta: 1- obres pendents del tractament d’aigües; 2- ascensor del Centre
Cívic; 3- camí d’unió de Llívia amb el barri del Secà; 4- tancament al voltant de la pista de futbol
per a evitar accidents infantils; 5- millora del terra de la pista de futbol; 6- manteniment del
camp de futbol; 7- projecte de millora del terra de l’entrada del col·legi i Local Social; 8projecte de plantada d’arbres i de fer zona verda a l’espai de davant de Parc de l’Aventura; 9millora de la freqüència de busos; 10- senyalització perquè no passin camions pel carrer Gran;
11- pintura i manteniment de les fustes dels jocs dels parcs infantils; 12- enllumenat i
senyalització dels carrers de les partides; i 13- Carril-bici.
Monica Jurado, veïna. Contradiu l’argument segons el qual el sistema d’obertura/tancament
de les portes del recinte de jocs infantils podria comportar un risc de seguretat, per als
menors. Altrament, es queixa de la brutícia que generen els gossos, i, com a mesura coercitiva,
demana que es puguin identificar els propietaris incívics mitjançant l’anàlisi de l’ADN de les
femtes abandonades de les seues mascotes.
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Àngel Macarulla, veí. En la línia de la intervenció anterior, opina que no hi ha cap raó de pes
per a no fer el tancat perimetral de la zona de jocs infantils. Quant a altres aspectes, es queixa:
1- que vora el parc de Sant Anastasi hi ha un tram de carrer sense arreglar; i2- del mal estat
d’alguns carrers i del clavegueram de Llívia.
Teresa Díaz, veïna. Demana reajustar l’horari de la línia de bus per a sincronitzar el servei amb
els nous horaris d’institut; i també reivindica millorar el servei de bus, els diumenges.
Inés Subirà, Associació de Veïns. Reivindica: 1- que hi hagi més vigilància per a controlar
l’incivisme en general, i que es posin cartells per a sensibilitzar la ciutadania; 2- incrementar la
periodicitat dels treballs de segar les males herbes; 3- reposar la pintura antilliscant a la pista
4- senyalitzar i controlar el tonatge màxim dels camions que poden circular per l’entorn de
Llívia, perquè no es facin malbé els camins; i 5- que les reparacions dels bonys dels carrers es
facin perquè siguin més duradores.
Subirà finalitza la seua intervenció fent saber que estan treballant l’estudi sobre la viabilitat
d’un carril bici per connectar Llívia amb el Secà; i recordant que, des de que va cremar un
autobús davant de l’escola, hi ha pendent de reposar la tanca que es va fer malbé arran de
l’esmentat incendi.
Miquel Àngel Expósito, Associació de Veïns. Valora positivament els arranjaments que s’han
fet al Centre Cívic, però es queixa: 1- que el servei municipal de neteja no funciona bé, la qual
cosa, al seu entendre, es un factor que no ajuda gens a combatre l’incivisme; i 2- que cal
preveure solucions perquè es pugui anar i venir a Llívia amb mitjans de mobilitat sostenible.
Maria Vilaginés, Associació de Dones. Demana: 1- la instal·lació d’un ascensor al Centre Cívic;
2- la vigilància i manteniment dels camins i els entorns de les torres de Llívia, en concret, fa
referència a la caiguda d’una branca d’un xop que va provocar destrosses diverses i el tall
d’una línia telefònica.
Lluïsa Aubarell, Associació de Dones. Explica que fan gimnàstica a la sala del Casinet i es queixa
que la superfície del terra és massa lliscosa.
Quant a la branca caiguda a què s’ha fet referència anteriorment, i que cal retirar, concreta
que es troba al número 88 del carrer Gran.
Víctor Abad, veí. Corrobora que el terra del Casinet rellisca molt quan fan activitats. En
referència a altres qüestions, es queixa: 1- que els arbres dels espais públics del barri són
decoratius, però que fan poca ombra; 2- que cal actuar contra la proliferació excessiva de
mosquits; 3- que la xarxa de cablejat elèctric està instal·lada de forma molt desendreçada; 4que algunes voreres són massa estretes; i 5- que l’actual servei de bus no és prou eficient, i
que al seu entendre els aniria millor un bus més petit que els fes de llançadora, cada 20
minuts, fins a Barris Nord.
Meritxell Serradó, Escola Bressol. Es queixa que la Bressol, des de 2005, continua estant el
mateix barracó prefabricat; i denuncia el problema sanitari que els genera la presència d’una
colònia de gats, vora l’escola; es veu que hi ha exemplars molt grans que defequen al pati i a
l’hort d’aquell centre educatiu.
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En relació al sistema d’obertura de portes adaptades a nens petits, informa de l’existència d’un
mecanisme de seguretat “anti pinça-dits”, que aniria bé per a les portes del futur tancat
perimetral de la zona de jocs infantils.
Paloma Gómez, veïna. Subscriu la queixa que s’ha fet anteriorment, en el sentit d’ajustar
l’horari del servei de bus al dels centres educatius als que s’han de desplaçar els nois i les noies
del barri.
En referència a les observacions que han anat fent les persones participants a la reunió, el
regidor de zona, Joan Ramon Castro, respon: 1- que ja s’ha projectat posar l’ascensor al Centre
Cívic; 2- que el tancament perimetral de la pista planteja alguns dubtes tècnics, quant a
seguretat, però que estudiaran com resoldre’s; 3- que el problema dels excrements de gossos
és general a tota la ciutat, i s’haurà de conscienciar els propietaris dels animals perquè tinguin
unes conductes cíviques, i, en última instància, que la Guardia Urbana haurà de sancionar si és
necessari; 4- que la viabilitat de fer el “circuit lúdic” que s’ha demanat anirà condicionada al fet
que la catalogació dels terrenys on es vol ubicar permeti usos esportius, en aquest cas anar
amb bicicleta; 5- que demanarà a Patrimoni un plànol amb el detall i la catalogació dels espais
municipals al barri; 6- que s’estudiaran solucions per atendre les millores que es demanen
quant al servei de bus; 7- que la reconstrucció de l’espai de l’escola on va cremar el bus es farà
quan hi hagi pressupost per a fer-ho; 8- que hi ha prevista l’ampliació de la vorera del carrer
Grealó, aprofitant les obres que ha de fer la companyia elèctrica; 9- que per a posar un
tractament antilliscant a la pista caldrà prèviament picar el formigó; 10- que ja existeix un camí
perquè els vehicles pesants que van a l’horta no hagin de passar pel centre del barri, però que
encara no s’ha pogut posar la senyalització informativa; 11- que la carretera de Llívia depèn de
la Diputació, per tant la possibilitat de fer un carril bici no és una decisió estrictament
municipal; 12- que actualment l’ajuntament no utilitza la tècnica de fumigar amb productes
tòxics, per raons mediambientals; 13- que s’iniciarà una de les fases de la millora del
clavegueram (per valor d’uns 200.000€) tan aviat com finalitzi la campanya de reg, atès que les
obres afectaran el recorregut de la sèquia; 14- que a l’objecte d’agilitzar el tràmit per a la
concessió dels permisos d’obres, la Paeria ha signat un conveni amb el Col·legi Oficial
d’Enginyers; i 15- que la vigilància és un tema preocupa a tothom, raó per la qual ja s’han
instal·lant una setantena de càmeres a diversos llocs de l’Horta, i que per a comunicar
qualsevol incidència a l’ajuntament, recomana que s’utilitzi l’aplicatiu Appunta
Quant a la resta peticions i/o denúncies a què s’ha fet esment durant la reunió, Joan Ramon
Castro adquireix el compromís de derivar-les als serveis municipals pertinents, perquè se
n’ocupin.
Sense cap altre tema a tractar en el dia d’avui, es dona per finalitzada l’Assemblea Plenària del
Consell de la Zona 14.
Secretaria Tècnica dels Consells de Zona.
Francesc Mòdol i Glòria Vicens
15 de Setembre de 2021
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