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ACTA DEL PLENARI DEL CONSELL DE CIUTAT (CdeC). 

Sala la Canonja de la Seu Vella de Lleida. 27 de novembre de 2021. 

 

Persones assistents: 

Rosa Palau (Federació Catalana de Voluntariat Social); Oriol Olmo (Consell Local de la Joventut); Josep 

Llurba (Associació Coordinadora de Gent Gran i Voluntariat Sènior); Esther Florensa (AMELL- Assoc. de 

monitors i educadors de lleure); Rosa M. Castillo (Assoc. Veïns Balàfia); Marc Vives (Assoc. Cultural i 

Recreativa els Pagesos); Mary Rius (Club Esportiu Maristes Montserrat); Abderrafie Ettalydy (Assoc. 

Sociocultural Magrabeida); Guadalupe Pavón (Assoc. Col·lectiu Bordeta.net); Joan Giralt (Assoc. Cultural 

d’Artistes Promethea); Andreu Ratés (Assoc. d’Amics del Lleida de Futbol; Zakaria Sorouri (Assoc. 

Cultural Nostàlgia Familiar);  Montserrat Salvatella (Assoc. de Veïns i Veïnes del Clot i confluències); Enric 

Figueres (Grup Cultural Garrigues); Ibrahima Bao (Assoc. Senegalesos Lleida i província); Òscar Lanza 

(Plataforma de Dignificació del Pla de l’ Aigua - Som Veïns); Carlos Mas (Club Natació Lleida); Mourad El 

Boudouhi (Asociación Watani para la Libertad y la Justicia); Joan Ibars (Col·legi d’Ambientòlegs de 

Catalunya); Silvia Vilasaló (Col·legi Oficial de Pedagogía de Catalunya); Sebastià Barranco (Col·legi Oficial 

de Metges de Lleida); Cristina Rodríguez (CCOO Terres de Lleida); José L. Aguilá (UGT); Roser Martí 

(AFFAC-Associacions Federades Famílies Alumnes Catalunya); Enric Blasi (Companyia de Comediants La 

Baldufa SCCL); Oscar Ortega (BTACTIC, SCCL); Anna Maria Capdevila (Ponent Coopera); Ivan Quílez; Jordi 

Sabata; Maria Montserrat Batlle; Aymane Machrouhi ; Jesús Blasi; Joan Busqueta (UDL); Manel Llaràs 

(PIMEC); Jaume Saltó (Cambra de Comerç); Víctor Tarrós (FECOM Lleida); Toni Baró (FAVLL); Ana Velasco 

(COELL); Elena Ferré (Grup Municipal el Comú); Sandra Castro (Grup Municipal ERC ); Begoña Iglesias 

(Grup Municipal PSC); Antoni Postius (Grup Municipal Junts x Cat); Xavier Palau (Grup Municipal PP); 

Fèlix Larrosa (Cap de l’Oposició); Dora Padial (Síndica de Greuges); Josep M. Muñoz (Consell de Zona 01); 

Joan Antoni Martínez (Consell de Zona 03); José Carreiro (Consell de Zona 04) ; Josep M. Pujal (Consell 

de Zona 05); Josep M. Albareda (Consell de Zona 06) ; Miquel Barniol (Consell de Zona 07); Ramon V. 

Moreno (Consell de  Zona 08); David Salcedo (Consell de Zona 09); Benvinguda Ros (Consell de Zona 10); 

Josep Betriu (Consell de Zona 11); Maria D. Felipe (Consell de Zona 12); Alfons Pérez (Consell de Zona 

13); Justo Ojeda (Consell de Zona 14); Teresa Ribes (Consell de Zona 15);  Verònica Martínez (Consell 

Municipal de les Dones); Sílvia Puertas (tècnica municipal de l’Àrea de la Dona); Jordi Vivas (Consell 

Municipal de Cultura); Camil·la Minguell (tècnica municipal de l’àmbit de Cultura); Hèctor González 

(Consell LGTBIQ+ ); Marta Alegret (tècnica municipal de l’àmbit d’Educació); Cristina Cristòfol (Consell 

Mixt de Cooperació); Sandra Espada (tècnica municipal de l’àmbit de Cooperació); Carles Alsinet (Consell 

Assessor de la Infància i l’Adolescència); Gemma Domingo (tècnica municipal de l’àmbit de Serveis 

Socials); Salvador Escudé (Comissió de Salvaguarda dels Drets de la Ciutadania); Teresa Minguella 

(Comissió de Salvaguarda dels Drets de la Ciutadania); Fidel Molina (Comissió de Salvaguarda del Drets 

de la Ciutadania); Assumpta Fortuny (Comissió de Salvaguarda dels Drets de la Ciutadania). 

 

El tècnic municipal de Participació, Francesc Mòdol, en funcions de moderador del Plenari del Consell de 

Ciutat, explica com es realitzarà la reunió  i dona pas al primer torn d’intervencions previstes a l’ordre del 

dia. 

Miquel Pueyo, Paer en Cap. Fa la benvinguda als assistents, els agraeix el seu compromís social, i explica 

els fonaments i la naturalesa del Consell de Ciutat, del qual diu que espera esdevingui un àgora de 

participació al servei d’una millor gestió dels interessos de la ciutadania. 
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En referència a les atribucions del Consell de Ciutat, l’alcalde parla del seu Reglament i com aquest preveu 

que el CdeC arribi a funcionar com un òrgan de democràcia participativa que permeti deliberar, i assolir 

acords, sobre aspectes importants del present i el futur de Lleida. 

Miquel Pueyo, finalitza la seua intervenció agraint la tasca realitzada per l’àmbit de Participació 

Ciutadana, tant en l’etapa de la regidora Elena  Ferre, com en l’actual en què és la regidora Marta Gispert 

qui dirigeix l’esmentat àmbit municipal. 

 

Marta Gispert, Regidora de Participació Ciutadana. Saluda les persones assistents i explica que el mandat 

municipal que s’inicià a 2019 ha comportat nous reptes, i que tant la regidora Ferre, com ella mateixa, 

han hagut de liderar els canvis necessaris perquè la participació esdevingui cada vegada més la garantia 

d’una millor governança local. 

Quant al moment actual de l’àmbit municipal de Participació, Gispert afirma que, a més del CdeC, es 

continuaran impulsant els Consells de Zona, i que es facilitaran recursos per a enfortir les dinàmiques del 

teixit associatiu de la ciutat, al qual agraeix la seua contribució -des de l’altruisme- a fer una Lleida millor. 

Com a colofó de la seua exposició, la regidora de Participació posa en valor la necessitat d’una ciutadania 

implicada i compromesa en l’objectiu d’aconseguir un major benestar comunitari; i, amb aquesta 

finalitat, Marta Gispert afirma que des de Participació Ciutadana s’escoltarà tothom i es facilitaran canals 

perquè les persones i agents socials puguin interactuar. 

 

Cristina Saiz, Cap d’Acció Participativa de l’ajuntament. En relació a l’estructura interna / organització del 

Consell de Ciutat, amplia, des d’una perspectiva tècnica, la informació que ja han avançat el Paer en Cap 

i la regidora de Participació en les seues intervencions anteriors. Saiz parla, entre altres  coses,  de 

qüestions tals com el règim de convocatòries i de reunions, dels òrgans de govern que es constituiran i 

de les seues atribucions, i de la tasca de coordinació que es realitzarà des de la Secretària Tècnica del 

Consell de Ciutat quant a la calendarització de reunions, l’organització d’aquestes, i la gestió 

administrativa que se’n derivi. 

A continuació, el Coordinador tècnic de l’Àrea de Participació Ciutadana, Francesc Mòdol, informa que 

s’iniciarà un torn tancat de paraules, restringit a les persones que ho van demanar en el moment de 

realitzar el tràmit telemàtic d’inscripció a aquesta sessió plenària del CdeC. 

Esther Florensa, AMELL. Presenta breument els objectius de l’associació que representa i expressa la 

voluntat que tenen d’aportar al Consell de Ciutat, des de la seua perspectiva temàtica. 

Abderrafi Ettalydy, Magrebeida. Opina que el Consell de Ciutat pot obrir una nova via de treball, al seu 

entendre interessant, i pregunta si funcionarà com una mena de parlament de la ciutat.  

En referència al sentit del CdeC com a estructura participativa, Ettalydy pensa que ha de ser útil a la 

ciutadania, que ha de ser sensible a la diversitat cultural de la ciutat, i, quant a les propostes que hom hi 

facin, demana que siguin tingudes en consideració per la Paeria. 

 

Guadalupe Pavón, Col·lectiu Bordeta.net. Realitza una reflexió sobre el sentit i la utilitat de la Participació 

a la ciutat, i afirma que cal aprofitar les oportunitats que ofereix el Consell de Ciutat. 

 

Mourad El Boudouhi, Asociación Watani para la Libertad y la Justicia. Valora positivament la posada en 

funcionament del Consell de Ciutat, i demana a regidores i regidors de l’ajuntament que tinguin en 

compte el dret de la comunitat musulmana a disposar d’espais de culte. 
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Manel Llaràs, PIMEC. Explica que volen participar de forma activa en aquest Consell i que pretenen 

aportar-hi la seua perspectiva econòmica.  

Relatiu al model de ciutat, Llaràs fa una aposta per una Lleida equilibrada i social, i expressa la seua 

voluntat perquè el CdeC sigui útil i tingui continuïtat. 

 

Antoni Baró, FAVLL. Recorda als presents la naturalesa, activitat, i finalitats de la FAVLL com a 

representant del moviment veïnal. Baró constata que estan implicats i compromesos amb Lleida i que 

desitgen que el Consell de Ciutat serveixi per a fer possible una gestió més participada de Lleida, que sigui 

un reflex de la realitat, i on les associacions veïnals tinguin reconegut el paper social que els pertoca en 

base al reglament de Participació Ciutadana vigent. 

 

Elena Ferre, Grup municipal el Comú. Palesa la seua insatisfacció vers com s’ha organitzat el Consell de 

Ciutat i manifesta la seua percepció que la realitat actual està molt lluny del seu model; entre els motius 

que addueix la representant del Comú, fa referència al fet que no tots els Consells Sectorials municipals 

han estat presents a la constitució del CdeC, i a la circumstància que, segons el seu punt de vista, hi ha 

hagut persones participants en algun Consell de Zona que no han tingut l’opció de poder optar a ser 

escollits com a representants al Consell de Ciutat. Ferre finalitza la seua intervenció demanant la correcció 

dels aspectes a què ha fet esment. 

Antoni Postius, Grup municipal Junts x Cat. Afirma que el CdeC caldrà que centri la seua activitat en 

aquelles qüestions que afecten el conjunt de la ciutadania, a qui ha de representar. Postius parla també 

de l’oportunitat que comportarà l’arribada de fons europeus Next Generation per a impulsar projectes 

de futur per a ciutat, i especialment per als seus joves, tals com les Basses, l’Estació, o el polígon de Torre 

Blanca- 4 Pilans.  

Finalment, en referència a intervencions anteriors, el representant de Junts x Cat parla de la urgència que 

Lleida millori en aspectes del dia a dia com neteja, civisme, enllumenat, sanitat, etcètera, i que en relació 

amb aquest objectiu l’aportació del CdeC, com a òrgan de participació transversal, pot ajudar-hi.  

 

Fèlix Larrosa, Cap de l’Oposició. Dona el seu vot de confiança a l’alcalde i als membres del govern per tal 

que aquest Consell de Ciutat sigui un veritable espai de participació ciutadana, tot i que és crític amb 

alguns aspectes de com s’ha realitzat la tria dels seus membres. 

Per a finalitzar la seua intervenció, Larrosa fa esment a la funció del Consell de Ciutat com a espai de 

diàleg i anima tothom a treballar-hi de manera efectiva, aportant-hi iniciatives i propostes. 

 

Josep Maria Muñoz, Zona 01 del Centre Històric. Realitza una memòria dels orígens, la naturalesa i la 

problemàtica del barri que representa i diu que les associacions veïnals treballen des de fa més de 30 

anys per un barri digne, tanmateix, denuncia ineficàcia de part dels diversos governs municipals que, al 

llarg del temps, no han aportat una solució als problemes endèmics que afecten els barris del Centre 

Històric, i fa una crida a tothom perquè es posi fi a la decadència que afecta aquella zona de Lleida. 

 

Josep Maria Pujal, Zona 05 (Balàfia i entorns). Expressa la seua satisfacció davant el fet que al Consell de 

Ciutat hi hagi tantes persones i entitats disposades a dedicar part del seu temps al voluntariat, amb 

l’objectiu de millorar Lleida. Quant a altres consideracions, Pujal opina que cal actualitzar el Reglament 

de Participació Ciutadana de 2006, i al respecte proposa que una comissió del CdeC faci l’estudi de les 
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modificacions que caldria introduir-hi; i suggereix que es treballi en aspectes que afecten a tots els barris 

com és l’incivisme, la neteja i la recollida de residus, i la necessitat de millorar la presència dels Serveis 

Socials de base, entre altres coses. 

 

Ramon Víctor Moreno, Zona 08 (Pius XII-Germanor; Universitat; Pl. R.Viñes-Zona Alta; i entorns). Fa 

explícit el desig que el treball que anirà fent el Consell de Ciutat redundi en benefici d’una millor qualitat 

de vida de les lleidatanes i els lleidatans; i fa palesa la conveniència que des del CdeC es pugui contribuir 

a donar una resposta positiva als problemes compartits de les diferents zones de la nostra ciutat. 

Alfons Pérez, Zona 13 (l’Horta). Constata el fet que l’anella d’Horta és un espai que permet el gaudi del 

conjunt de la ciutadania de Lleida i denuncia que, malgrat aquesta circumstància, els serveis i les 

inversions que reben solament són les corresponents al coeficient de població que hi viu i/o treballa. 

Pérez considera que aquest fet és una anomalia que comporta vulnerabilitat de determinats col·lectius 

que resideixen a les partides de l’Horta. Per tot allò exposat, el representants del Consell de la zona 13 

reivindica que siguin respectats els acords del Pla d’Usos de l’Horta de 2017, en el sentit de potenciar 

l’activitat agrària i preservar els seus valors socials, històrics, ambientals, i paisatgístics; i, en aquest darrer 

sentit, exigeix que els camins d’accés a l’Horta deixin de ser abocadors il·legals d’escombraries. 

Verònica Martínez, Consell Municipal de les Dones. Inicia la seua intervenció fent un recordatori de totes 

les dones víctimes de la violència de gènere, i denunciant que aquestes, quan de nit han de tornar soles 

a casa, estan exposades a viure en un situació de inseguretat i pànic constant. Martínez afirma que, contra 

aquesta situació de desigualtat front els homes, cal lluitar-hi implementant polítiques feministes i que 

aquest hauria de ser un dels objectius principals del Consell de Ciutat, possibilitant el treball en xarxa, i 

posicionant-se clarament en la lluita contra la mercantilització del cos de la dona en totes les seves 

vessants. 

Héctor González, Consell LGTBIQ+. Subscriu el posicionament de la representant del Consell Municipal 

de les Dones, i, en referència a l’associació que representa, Colors de Ponent, denuncia que si bé la imatge 

del seu col·lectiu i les seues reivindicacions són, ara, més visibles i conegudes, això no treu que cada 

vegada més es vegin en la necessitat d’haver de presentar denuncies, com a conseqüència d’haver patit 

agressions i tota mena de maltractaments. González demana actuacions formatives i de suport, com a 

prevenció, i fa una crida a la solidaritat, perquè afirma: “evitar aquestes situacions és tasca de tothom”. 

Cristina Cristòfol, Consell Mixt de Cooperació. Creu que l’ajuntament de Lleida hauria de treballar en 

relació al sector de la pau, la cooperació i els drets humans, i per aquesta raó proposa: 1- que des de 

l’ajuntament es treballi per a fomentar una ciutadania crítica, conscient, i participativa, així com per a 

l’enfortiment de les entitats, col·lectius i organitzacions que formen part del teixit associatiu de la ciutat; 

2-  que s’impulsin polítiques de Cooperació i Educació per a la transformació social i que l’ajuntament 

compleixi amb la demanda històrica de destinar el 0.7 % del seu pressupost a la cooperació per al 

desenvolupament; i 3- que l’enfocament de la perspectiva de gènere, basada en els Drets Humans, es 

traslladi de manera transversal a totes les regidories de l’ajuntament. 

Finalment, Cristòfol, fa una crida perquè -plegats- pal·liem les desigualtats i fem que Lleida esdevingui un 

exemple en la defensa dels Drets Humans, en base a la implementació coherent de polítiques de gènere 

i feministes, de joventut, i de justícia climàtica i social. 
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Ibrahima Bao, Associació de Senegalesos de Lleida i Província. Considera que el Consell de Ciutat és una 

oportunitat perquè persones de diferents àmbits sociocomunitaris puguin conèixer-se i col·laborar,  des 

de l’empatia i la corresponsabilitat.  

Relatiu a la tasca que realitza la seua entitat, Bao explica que fa molts anys que treballen per a atendre 

les necessitats dels migrants, per a reforçar la seua inclusió, i per a fomentar la interculturalitat, la 

convivència i la cohesió social a la nostra ciutat. 

Per acabar, el representant de l’ Associació de Senegalesos informa que arran de la pandèmia han 

col·laborat solidàriament en l’atenció de les necessitats de les persones més vulnerables, i afirma que la 

seua voluntat és la d’estar presents en els diferents espais participatius de la ciutat.  

 

Enric Figueres, Grup Cultural Garrigues. Considera que el Consell de Ciutat ha de ser un instrument de 

participació eficaç on plantejar estratègies de ciutat, i des d’on poder direccionar les propostes que 

sorgeixin. Figueres  parla de la necessitat d’impulsar les transformacions socials que cal per a fer de Lleida 

una ciutat inclusiva, cohesionada, integradora, que respecti a tothom, i on la cultura i la llengua siguin 

l’eix vertebrador. 

 

Acte seguit, el Coordinador tècnic de l’Àrea de Participació Ciutadana, Francesc Mòdol, informa que 

s’iniciarà un segon torn de paraules. 

 

David Salcedo, Zona 09 (Mariola; Turó de Gardeny; i entorns). Posa en valor la importància de la cultura 

com a element de construcció i cohesió social; i fa esment a la circumstància que la diversitat d’agents 

que conformen el Consell de Ciutat afavoreix sinèrgies que propicien la col·laboració de persones 

procedents d’àmbits sectorials diversos, entre els quals significa la importància que al CdeC també hi 

siguin presents representants del sector econòmic / empresarial.  

El representant de la zona 09 tanca la seua exposició demanant d’incorporar al CdeC aquells Consells 

Temàtics que encara no hi són, i proposant la conveniència de teixir una xarxa de col·laboració entre el 

moviment associatiu dels diferents barris de la ciutat. 

 

Rosa Palau, Federació Catalana de Voluntariat Social de les Terres de Lleida. Posa de relleu que les 

entitats de Lleida treballen molt i agraeix a totes la feina altruista de les persones que hi fan voluntariat. 

Quant el Consell de Ciutat, Palau adverteix la importància que no se’n faci un ús partidista; que la feina 

que és faci “no es quedi en un calaix”; i fa una crida a tothom perquè fem l’esforç de revertir la imatge 

de tristesa que considera que Lleida té, en l’actualitat. 

 

Teresa Ribes, Zona 15 (el Clot i entorns). Palesa que aquella zona de la ciutat està mancada de serveis i 

d’equipaments sociocomunitaris, raó per la qual demanen equiparar-se amb els altres barris històrics de 

la ciutat. 

Josep Llurba, Coordinadora de Gent Gran de Lleida i Voluntariat Sènior. Afirma que cal ajudar la Gent 

Gran i de manera especial a les persones majors de 75 anys. En referència als problemes derivats de la 

Covid-19, Llurba afirma que és urgent la reobertura de les seues llars socials, i que cal ajudar-los a superar 

els efectes derivats de l’existència de l’Escletxa Digital. 

Closes les intervencions dels dos torns de paraula, fa ús de la paraula la regidora de Participació 

Ciutadana, Marta Gispert, qui s’adreça a les persones presents per a destacar que, com a regidora i com 



 
 

                                                   

              ______________________________________________________________________________________________________ 

                                                                   Participació Ciutadana        Av. Tortosa, 2 Edifici Mercolleida (1a planta) 25005 LLEIDA       973700453     

  

 

 

 

a ciutadana, es sent molt orgullosa de la xarxa associatva de Lleida. Gispert manifesta que ha estat un 

plaer compartir l’espai del Consell de Ciutat amb persones tant implicades i diverses, i, sobre les 

intervencions que s’han realitzat, constata que s’han dit coses molt interessants, que caldrà tenir en 

compte, amb el comú denominador de fer una ciutat millor on conviure-hi amb màxim respecte a la 

diversitat. 

Abans de finalitzar la seva intervenció i de traslladar l’ús de la paraula al Paer en Cap, Marta Gispert 

expressa el seu agraïment a totes les persones de la Paeria que han treballat en l’organització de l’acte 

de constitució del Consell de Ciutat, i encoratja tothom perquè el projecte del CdeC acabi reeixint. 

Miquel Pueyo, Paer en Cap. Explica que la raó per la qual es va triar la Canonja de la Seu Vella com a lloc 

on fer la constitució del Consell de Ciutat, responia a la voluntat de donar relleu i dignitat a l’acte, però 

que de cara a pròximes reunions de Plenari de CdeC es considerarà fer ús d’altres espais que permetin 

una interactuació més participativa de les conselleres i consellers del CdeC. 

Relatiu al desenvolupament del Plenari del CdeC, el Paer en Cap afirma que en el Consell de Ciutat ha de 

poder sentir-se representada tota la ciutat, motiu pel qual demana que hom respecti aquest espai dialògic 

per a les funcions generalistes que li són pròpies, atès que, per a qüestions més específiques i/o 

particulars, ja existeixen altres canals des d’on poder interactuar amb la Paeria. Un altre aspecte que 

Miquel Pueyo creu adient remarcar, és el fet que en la reunió d’avui s’ha posat de manifest que la 

diversitat és una enorme riquesa, però que de vegades genera contradiccions, per la qual cosa demana 

actuar des de l’empatia, assumint les limitacions i sabent aprofitar les oportunitats; en aquest darrer 

sentit, l’alcalde encoratja tothom a fer un esforç per a “trobar tot allò que ens uneix, que no és únicament 

viure a Lleida, sinó que és un projecte compartit” de model ciutat. 

Referent a l’afirmació que s’ha fet en el sentit que Lleida és una ciutat decadent, el Paer en Cap expressa 

el seu desacord i demana que es tingui en consideració que 2020 i 2021 han sigut dos anys especialment 

difícils, en molts aspectes, també per la pandèmia; que Lleida és una ciutat amb un gran potencial a curt, 

mig i llarg termini; i que la situació actual pot revertir-se a partir de 2022, per la implementació de diverses 

actuacions que ja estan en marxa, però també com a conseqüència de factors dinamitzadors tals com 

l’arribada de Fons de Recuperació Europeus, i el desenvolupament del macro polígon industrial 

Torreblanca, que permetran un rellançament econòmic de la nostra ciutat i la generació de molts llocs 

de treball. 

El Paer en Cap clou el Plenari del Consell de Ciutat agraint tothom la seua participació i emfatitzant que, 

com a comunitat, cal que ens donem un marge de confiança i que tots plegats contribuïm per avançar en 

la direcció correcta. 

 

Sense cap altra qüestió a tractar, es dona per finalitzada la sessió constituent del Consell de Ciutat. 

 

 

Per la Secretaria Tècnica del Consell de Ciutat 
Esther Marcos; Francesc Mòdol. 

 

Lleida, 27 de novembre de 2021. 


