CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 15 (Clot i entorns)
Sessió plenària realitzada el dia 10 de novembre de 2021, al Local Social de la Parròquia Sta.
Maria Magdalena.
Assisteixen a la reunió:
Entitats:
Associació Dones del Clot; Grup Municipal PSC; Grup Municipal Ciutadans; Església Evangèlica
Baglisko; Associació Contra el Càncer; Associació de Veïns del Clot i confluències; Associació
Esbart Arrels de Lleida; i U.P.A. Pilar-Magdalena.
Persones acreditades:
Maria Teresa Rogés; Ramon Masip; Issifou Souleymane; Ismael Souleymane; Mourad El
Boubenbi; Joana Espuga; Neus Lombardo; Rosa Solís; Begoña Pardo; Andreu Vázquez; Carme
Valls; Teresa Ribes; Soungalo Diarra; Mª Pilar Celia Ballabico; Gotti Fornós; Magdalena Torrent;
Luis Javier Montori; José Ramon Barajas; Ernesto Cespedes; Imma Visús; Josep Albella; Maria
Dúnia Llopis; Bea Obis; Neus Palacín; i Ignasi Portet.
Per l’administració municipal:
La regidora del Consell de la Zona 15 i de Participació, Marta Gispert; el Coordinador Tècnic de
Participació, Francesc Mòdol; i, de part de la Secretaria Tècnica dels Consell de Zona, Sogues
Sendra.
La regidora de zona, Marta Gispert, dóna la benvinguda a les persones assistents i, abans
d’iniciar el repàs de la relació de projectes que s’estan fent o que es preveuen de fer a curt
termini, avança que el barri aviat podrà disposar d’un espai sociocomunitari arran del conveni
que signaran la Paeria i la parròquia de Santa Maria Magdalena del Bisbat de Lleida, en virtut
del qual hom preveu que l’Associació de Veïns del Clot i l’Associació Dones del Clot puguin
realitzar-hi activitats.
En desenvolupament del segon punt de l’ordre del dia, la regidora Gispert fa esment: 1- que
han finalitzat les obres que s’estaven fent a la zona dels carrers Ramon Llull-Alcalde PorquerasPallars; 2- que s’ha fet l’alineació del carrer Príncep de Viana i que en aquell punt s’han
realitzat reformes a la vorera; 3- que s’ha instal·lat un semàfor i un nou pas de vianants a la
cruïlla de Príncep de Viana amb Corts Catalanes; 4- que s’ha incorporat una nova plataforma
de bus a la confluència de Príncep de Viana amb la Plaça d’Europa; i 5- que s’ha renovat el
paviment de cautxú dels parcs infantils d’Humbert Torres i de Santa Maria Magdalena.
En un altre ordre de coses, la regidora de zona informa: 1- que s’està buscant una solució per a
resoldre el problema de la descàrrega de tràilers al Mercadona que hi ha al carrer Mossèn
Reig; 2- que hi ha pendent resoldre la millora dels jocs infantils de la plaça del Clot; 3- que s’ha
habilitat un aparcament de motos al carrer Almirall Folch per tal de fer més visible i segur un
pas de vianants que hi ha en aquell lloc; 4- que a la cruïlla del carrer Nadal Meroles amb
Taquígraf Martí, s’ha previst pintar-hi un triangle al terra perquè hom visualitzi que no s’hi pot
aparcar; 5- que s’intensificarà la neteja al barri i la presència de la Guàrdia Urbana, i que la
brigada d’acció immediata actuarà per a fer aquelles reparacions més urgents; 6- que
s’ampliaran les voreres del tram entre els carrers Alcalde Rovira Roure i Enric Granados; i 7que es renovaran, en diferents fases, trams de fusta del terra del Parc Entrevies, incorporant-hi
un nou material més resistent i 100% reciclable, fet de fusta de pi i de resines de polietilè
d’alta densitat.
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Finalment, la regidora Marta Gispert explica que, amb els fons europeus Next Generation, hom
preveu fer les següents actuacions: 1- ampliar voreres entre els carrers Alfred Perenya/Alcalde
Porqueras i el Passatge de la Premsa, i a un tram del carrer Ramon Llull; 2- millorar l’accés a
l’Escola Sant Josep de Calassanç des del carrer Comtessa Elvira; i 3- construir diversos passos
elevats al barri, entre els quals un al davant l’Escola del Treball.
A continuació, s’inicia el torn de preguntes i/o propostes:
Mourad El Boubenbi, veí. Agraeix a la parròquia haver cedit l’espai per a la reunió; denuncia el
fet que Lleida es una de les ciutats d’Espanya on es paga un IBI més elevat, i es queixa que la
gent que viu a la zona Clot, i es desplaça en cotxe a treballar altres barris, ha de pagar una
quantitat elevada en concepte de pàrquing.
En referència a l’ordenança que regula els oratoris i/o centres de culte, El Boubenbi afirma que
una majoria de l’Assemblea de les Religions no hi està d’acord, per la qual cosa demana diàleg.
Carme Valls, Grup Municipal PSC. Demana concreció sobre quina part de les instal·lacions de la
parròquia podran ser utilitzades com a Local Social del Clot, i a partir de quina data.
Quant a resoldre les molèsties que ocasiona la descàrrega de mercaderies al Mercadona,
suggereix que ara, que s’estan fent obres en aquell indret, seria un bon moment per a obrir
una negociació.
Teresa Ribes. AV Clot i confluències. Agraeix poder tenir un contacte directe amb la Paeria i
poder parlar de totes les actuacions que s’estan fent i de la necessitat de serveis que té el
barri.
Magda Torrent, veïna. Manifesta els seus dubtes sobre si funcionarà la utilització d’una part
de les dependències parroquials com a Local Social per al barri; i reivindica que es canviï el
nom oficial de la Plaça de la Constitució, pel nom popular de Plaça del Clot de les Granotes.
Joana Espuga, Associació Dones del Clot. Constata la necessitat que el Clot tingui un Centre
Cívic i fa palès el seu desacord tant amb la justificació que se les hi va donar per a clausurar
l’antic Local Social del barri, com amb la manera com es va materialitzar l’esmentat tancament.
Respecte el centre de culte que s’ha previst obrir a Alfred Perenya 63, demana que la Paeria
n’informi el veïnat.
José Ramon Barajas, AV Clot i Confluències. Valora positivament que el carrer Humbert Torres
sigui de doble direcció, i respecte a altres qüestions opina: 1- que el perfil de la persona que
representi el barri del Clot al Consell de Ciutat ha de correspondre a algú del barri que tingui
motivació i voluntat de servei a la comunitat; 2- que un bon indret on ubicar un Centre Cívic
per al barri seria la zona d’expansió de l’hospital de Santa Maria; 4- que per a combatre
l’incivisme veu necessari posar càmeres de vigilància; 5- que està en desacord amb la proposta
que es canviï el nom de la plaça de la Constitució; i 6- que cal preveure com resoldre el
problema d’ocupació de l’espai de la vorera, que genera la gent usuària de la parada de busos
del carrer Pallars.
Ernesto Céspedes. Veí. Mostra la seva preocupació per l’incivisme existent a l’avinguda de Sant
Ruf (al cobriment de les vies) i planteja la necessitat de realitzar alguna actuació amb els joves
“per a evitar que aquests estiguin tot el dia al carrer sense fer res productiu”.
Referent a altres qüestions, Céspedes manifesta els seus dubtes sobre la idoneïtat del lloc on
s’ha previst que funcioni un centre de culte de la comunitat musulmana, i, en un altre ordre de
coses demana: 1- que es tingui més cura del parterre i el reg de la plaça Màrius Carretero, i, en
general, del control de la vegetació i de l’esporga dels arbres; i 2- mesures per a evitar
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l’aglomeració de gent que ocupa la vorera del carrer de Sant Ruf quan una escola de dansa que
hi ha allí fa activitats.
Rosa Solís. Veïna. Comenta: 1- la importància de tenir -en un futur- un Centre Cívic on poder
fer activitats sociocomunitàries del barri; 2- els seus dubtes sobre les conseqüències que es
derivaran de l’obertura d’un centre de culte al carrer Humbert Torres, raó per la qual constata
la importància de convocar una reunió monogràfica per a parlar-ne; i 3- la necessitat
d’impulsar una tasca de conscienciació per a combatre l’incivisme.
Per acabar la seua intervenció, Solís es queixa de la deixadesa del barri, de la manca
d’il·luminació al passeig de les vies, i fa evident la seua preocupació pels intents d’ocupació
d’immobles que s’han produït darrerament.
Gotti Fornos, AV Clot i confluències. Corrobora la necessitat que el barri tingui un Centre Cívic.
Josep Albella, AV Clot i confluències. Demana que hi hagi més llum al barri; més presència de
la Guàrdia Urbana; i que s’apliquin mesures que evitin l’ocupació de voreres per part de cotxes
i comerços.
Begoña Pardo, veïna. Parla de la possibilitat que, de manera provisional, l’Ateneu Popular i
l’Associació Contra el Càncer cedeixin alguns dels seus espais per a activitats de l'Associació de
Veïns del barri del Clot. Sobre la problemàtica de l’incivisme, Pardo fa esment a la importància
de l’educació en valors, i quant a potenciar la mobilitat sostenible suggereix la possibilitat que
el servei d’autobús fos gratuït per a les persones empadronades a Lleida, i recomana que
tothom que pugui es desplaci a peu, atès que vivim en una ciutat on no hi ha grans distàncies.
En atenció a les observacions que han anat fent les persones participants a la reunió, la
regidora de zona, Marta Gispert, respon: 1- que s’estudiarà el coeficient per al càlcul de l’IBI, a
Lleida; 2- que la Zona Blava té una important descompte per a les persones residents, però que
cal no oblidar que tenim sort de poder viure en una ciutat en què es possible fer molts
desplaçaments a peu o utilitzant mitjans de mobilitat sostenible; 3- que traslladarà la proposta
d’estudiar la gratuïtat del transport públic per a les persones empadronades a Lleida; 4- que
agraeix a l’Ateneu Popular de Ponent i a l’Associació Contra el Càncer l’oferiment dels seus
espais socials com a lloc on poder desenvolupar aquelles activitats de barri que no puguin
realitzar-se al nou Local Social que hi haurà a l’edifici de la parròquia de S.M. Magdalena; 5que es demanarà control de l’entorn del local de l’escola de dansa que hi ha al carrer de Sant
Ruf, on s’ha denunciat problemes que afecten la mobilitat; 5- que l’espai participatiu on decidir
el nom dels carrers i places serà el Consell de Ciutat; 6- que l’espai de culte que s’ha previst al
carrer Humbert Torres, serà un oratori amb un aforament màxim de 200 persones; 7- que
l’incivisme és un tema que afecta a tota la ciutat i que, a banda de la presència de la Guàrdia
Urbana, és una bona idea realitzar diferents actuacions de sensibilització amb el jovent. Quant
a la possibilitat d’utilitzar càmeres de videovigilància, adverteix la complicació de fer-ho
respectant la normativa de privacitat; 8- que s’està treballant per donar solució a les zones on
hi ha excés de vegetació i/o manca d’il·luminació; 9- que atesa la petició que s’ha fet, hom
preveurà la convocatòria d’una reunió monogràfica per a parlar, a fons, i resoldre dubtes,
sobre les repercussions de l’obertura d’un nou centre de culte al barri; 10- que s’està
treballant la possibilitat d’oferir un ventall més ampli de serveis i espais comunitaris i dóna les
gràcies a l’AV per fer visibles els problemes existents al barri i proposar solucions; 11- que per a
comunicar incidències urbanes a la Paeria resulta de molta utilitat fer servir l’aplicatiu
telemàtic APPUNTA; i 12- que a novembre es constituirà el Consell de Ciutat i que el Consell de
la Zona 15 ha de triar qui serà la persona que el representarà.
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Per a acabar, la regidora de zona agraeix l’assistència i la participació a les persones presents;
les informa que es traslladaran a qui pertoqui tots els temes que s’han plantejat durant la
reunió; i les hi recorda la importància del Consell de Zona com a espai on qualsevol persona del
barri (independentment si forma part d’una associació o no) pot interactuar amb el conjunt de
les entitats participants i, a la vegada, fer-se escoltar pels representants de la Paeria.
Sense cap altre tema a tractar en el dia d’avui, es dóna per finalitzada la sessió plenària.

Secretaria Tècnica dels Consells de Zona
Glòria Vicens / Francesc Mòdol
Lleida, 10 de novembre de 2021

PD:
Acabada l’Assemblea Plenària del Consell, les persones interessades en participar en la tria del
representants d’aquesta al Consell de Ciutat (Lluís Xavier Montori; Andreu Vázquez; Gotti
Fornós; Rosa Solís; Immaculada Visús; Teresa Ribes; Magdalena Torrent; Mourad El Boubenbi;
Issifou Souleymane; i Ismael Souleymane), han determinat que la persona escollida és la
senyora Teresa Ribes i Utgé.
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