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CONSELL DE LA ZONA 10  (Cappont i entorns) 

Plenari realitzat el 12 de gener de 2022, al Centre Cívic Cappont. 

                 

Assisteixen a la reunió:  

 

Entitats, Plataformes i Grups: 
AV Cappont; Escola Camps Elisis; Escola Camps Elisis; Serveis Socials Municipals; Escola 
Frederic Godàs; AMPA Frederic Godàs; Grup Municipal PSC; Club Bàsquet Lleida; Associació 
“Watani para la Libertad y la Justicia”; Centro Latinoamericano; i Associació Àrea de la Dona. 
 
Persones: 
LLibert Rexach; Eva Judit Pinto; Jordi Salamó; Veni Ros; Jordi Porta; Anna Visa; Pau Torres; 
Irene Sales; Marc Prats; Joan Queralt; Isabel Villar; Albert Marsellés; Àngels Antolin; Anna 
Estrada; Mourad El boudouhi Amar; Wilmer Velasquez; i Maty Diaz. 
 
Per l’administració Municipal:  
 

El regidor i president de zona CdZ10, Ignasi Amor; la regidora de Participació i vicepresidenta 
del CdZ10, Marta Gispert; el Coordinador Tècnic de Participació, Francesc Mòdol; i de part de 
la Secretaria Tècnica dels Consell de Zona: Sogues Sendra i Glòria Vicens. 

 
S’inicia el plenari del Consell de la zona 10 amb la salutació del regidor Ignasi Amor, i de la 
regidora de Participació Marta Gispert, els quals donen la benvinguda als assistents.  
 
En desenvolupament del segon punt de l’ordre del dia, el regidor Ignasi Amor fa esment 

d’algunes de les actuacions realitzades per part de la Paeria com són: les reparacions de la 
plaça Sant Joan de Mata; més carrils bicis; entre d’altres.   
 

Inici del torn de preguntes i/o propostes: 

 

Albert Marsellés, Associació de veïns Cappont. Presenta queixes relacionades amb la zona de 

Cappont occidental referents a: 1- el manteniment de la zona enjardinada; 2- el que comporta 

tenir una discoteca dins el casc urbà, en aquest cas, la sala Manolita ( actuacions incíviques, 

sorolls fins altes hores, ocupació i mal ús del pàrquing del costat, entre d’altres) i comenta la 

possibilitat de la intervenció d’una de les branques de la Guardia urbana, la UPO (Unitat 

Policial Operativa) per fer front amb aquests comportament. Finalitza la seva intervenció 

demanant afegir bandes rugoses o passos elevats a la zona universitària i rodalies per tal de 

disminuir la velocitat dels vehicles.  

 

Jordi Porta, director de l’escola Camps Elisis. Parla sobre la necessitat de netejar els voltants 

de l’escola i proposa ampliar el pati temporalment, aprofitant la zona del voltant, fins 

començar les obres de l’ampliació de l’escola.  

 

Judith Pinto, veïna. Reconeix que el col·lectiu més jove està vivint un moment molt complicat 

però transmet la seva preocupació pels comportament incívics que hi ha a la zona del voltant 

del bosquet urbà fent incís que no solament és a les nits, sinó també durant el dia. Comenta 

que la tipologia del bosquet pot ser part de la conseqüència d’aquestes actuacions (poca 

il·luminació,  les branques dels arbres comencen molt a baix i dona sensació de brutícia...). 
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Com a solució fa l’esment que s’hauria d’actuar des de diferents vessants, d’una manera 

transversal.  

  

Veni Ros, Associació de veïns Cappont. Informa que l’Associació de veïns s’ha reunit amb la 
urbana i mossos per parlar sobre diferents problemàtiques: 1- la sala Manolita, la qual s’ha de 
treballar conjuntament (AV, Ajuntament, Veïns) per solucionar-ho; 2- la zona del bosc urbà, on 
ja s’estan realitzant diferents actuacions davant el jovent que té aquets comportaments 
incívics, però està sent complicat. A més Veni, demana ficar contenidors a la zona de la 
canalització per evitar que la brossa s’acumuli de manera descontrolada al llarg de tot el 
passeig ,com va passar anteriorment, quan es torni a obrir l’oci nocturn.  
 

Mourad El boudouhi Amar, Associació Watani para la Libertad y la Justicia. Incideix: 1- que 
l’ajuntament ha de donar resposta al ciutadà davant les diferents queixes que presentin i 
donar una solució el més aviat possible; 2- que el problema del soroll, com a la sala Manolita, 
està estès per altres parts de la ciutat. 
 

Wilmer Velasquez, centro Latinoamericano. Presenta la seva associació i ofereix els seus 

serveis per afavorir la seva integració al barri.  

 

Llibert Rexach, veí. Proposa canviar el format de les reunions a una participació més oberta i 

comunitària. A més, Llibert fa incís amb: 1- que el tema del jovent és una problemàtica global, 

molta part a conseqüència d’una situació actual extraordinària degut a la pandèmia, i aposta 

per una solució més transformadora que no sigui la UPO; 2- que continua gent dormint al 

carrer tot i haver habilitat el pavelló dels Camps Elisis com a refugi pel pla iglú i dubtes sobre el 

protocol i les justificacions d’aquest; 3- quina serà la situació a la propera campanya de 

l’arribada de temporers del 2022, si estarà obert l’alberg de Pardinyes o es continuarà amb 

aquest dispositiu d’emergència, i qui el gestionarà (empresa privada o recuperar la participació 

de les entitats).  

 

Maty Diaz, Associació Àrea de la Dona. Comenta que: 1- s’han de tenir en compte tant la 
paciència del jovent com la de la gent gran per la situació actual, però no s’han de consentir 
aquestes actuacions incíviques que estan succeint; 2- manca de neteja al barri en general.  
 

En atenció a les observacions que han anat fent les persones participants a la reunió, el regidor 

de zona, Ignasi Amor, respon: 1- el tema de jardineria de la carretera nacional està derivat al 

departament corresponent; 2- el tema de l’oci nocturn és un tema que està estès per diferents 

zones de la ciutat i s’està gestionant, en el cas de la sala Manolita s’està parlant amb ells per 

trobar una solució, de la mateixa manera que hauria d’estar tancat el pàrquing que tenen al 

costat (sols utilitzar les 10 places que tenen permeses) per evitar situacions no apropiades; 3- 

derivaré al departament corresponent perquè es pugui ampliar el pati de l’escola 

temporalment; 4- la urbana està al corrent de les diferents conductes incíviques que tenen lloc 

als voltants del bosquet, Ilnet també està avista que facin la neteja corresponent els divendres, 

dissabte i diumenge matí i també ho transmetré al departament de joventut per si poden 

actuar els educadors de carrer; 5- es derivarà al regidor corresponent (Jaume Rutllant) el tema 

de la tipologia del bosquet; 4-  agrari l’associació de veïns per la reunió que va fer  amb la 

Guardia urbana i els mossos; i la voluntat de participació de l’associació  llatinoamericana al 

barri; 5- des de l’ajuntament és dona resposta el més aviat possible a la ciutadania; 6- no està 

del tot d’acord amb la idea d’introduir el cos UPO ja que s’aposta per realitzar diferents 

campanyes de conscienciació tant al jovent com als propietaris dels locals d’oci, i anar cap a la 
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direcció de creure amb un horari de festa més avançat que no amb altes hores de la nit; 7- 

traslladarà els dubtes referents al servei d’acollida al departament corresponent per poder 

donar una resposta; 8- contextualitza el tema de la neteja, ja que la concessió del  contracte 

d’Ilnet no s’acaba fins al 2024; 9 - informa de la posada en marxa dels agents de paisa per 

poder controlar i ficar multes a les actuacions incíviques. La resta de demandes les derivarà als 

departaments corresponents per tal de poder donar resposta.  

 

Com a reflexió sobre  les dinàmiques del Consell de Zona, Francesc Mòdol, intervé concretant 
el funcionament d’aquest i fent incís que a banda dels dos plenaris ordinaris que es convoquen 
anualment, es poden organitzar, també, reunions de treball per a parlar de tots aquells temes 
que es considerin d’interès, i, per a qüestions d’especial rellevància, plenaris extraordinaris de 
caràcter monogràfic. 
 
Finalitzat el torn de paraules,  el regidor de zona, Ignasi Amor, agraeix la participació a totes les 
persones assistents i fa esment a la seva  disposició per atendre totes les demandes que li 
arribin del barri. 
 
Sense cap altre tema a tractar en el dia d’avui, es dóna per finalitzada l’Assemblea Plenària del 
Consell de la Zona 10. 
 

 

 
Secretaria tècnica dels Consells de Zona.  
Glòria Vicens  

    
Lleida, 12 de gener de 2022 


