
1 

 

CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 04 (Secà i entorns)    

Sessió plenària realitzada el dia 2 de febrer de 2022, al Centre Cívic del Secà de Sant Pere. 

 
Assisteixen a la reunió:      
 
Entitats i grups d’interès:  
AFA IES Torre Queralt; Grup Comú Lleida; Junta Directiva Down Lleida; Associació “Watani para 
la Libertad y la Justicia”; CAP Secà- Balàfia- Pardinyes; AV Secà; Grup Municipal PSC; Grup 
Municipal Ciutadans; Grup JuntsxCat; Futbol Secà; i Serveis Socials. 
 
Persones acreditades:  
Neus Berzosa, Teresa Farré; Sergio Diez; Ramon Conejo; Mourad El Boudouhi; Mireia Vila; 
Francisco Jimenez; Paco Figueroa; Jackson Quiñonez; Maria Burrel; Amaia Rodrigo; Jose 
Carreiro; Esther Florensa; Jose Antonio Pena; Maite Torres; Anna Pifarré; Bea Obis; José Sáez; 
Raul Burgos; Carla Rodriguez; Carla Aritzeta; José Luis Linares; Juanma Solís; Pau Asensio; 
Mario Gascon; Mercè Morales; Tere Mayoral; Ma Carmen Capel; i Daniel Martin 
 
Per l’administració municipal:  
La regidora Sandra Castro i el regidor Ignasi Amor en nom de la regidora i presidenta del 
consell de zona, Jordina Freixenet; la regidora de Participació i vicepresidenta del CdZ04, Marta 
Gispert; 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 04 amb la benvinguda de la regidora Marta Gispert qui 
excusa la regidora de zona, Jordina Freixenet,  que per motius de salut no ha pogut assistir. 
 
En desenvolupament del segon punt de l’ordre del dia, la regidora Sandra Castro i el regidor 
Ignasi Amor, repassen la llista a diversos projectes de barri que s’estan fent o que es preveuen 
de fer a curt termini. Fan esment a: 1- està pendent una reunió per resoldre tot el tema dels 
horts urbans 2- s’està treballant amb una altra proposta per pacificar l’entorn de  l’escola Torre 
Queralt que consistiria en ampliar la vorera actual i treure els pilons; 3- es farà una proposta 
per posar elements d’ombra als miradors; 5- el punt de suport de digital es ficarà en marxa 
durant l’any 2022; 6- hi ha hagut un increment d’actuacions policials al barri; 7- des de els 
serveis territorials d’educació, de moment no es contempla la possibilitat de ficar un cicle al IES 
Torre Queralt, tot i així és seguirà parlant; 8- quan es disposi de pressupost s’analitzarà la 
viabilitat del futur carrer concòrdia; 9- s’està estudiant el manteniment i ficar un urinari a 
l’exterior de la pista esportiva; 10- des de Joventut hi ha el Club de Joves, un espai de trobada i 
activitats adreçat a la població adolescent de 13 a 17 anys, que està funcionant molt bé hi ha 
un gran nombre de joves involucrats; 12- ja està finalitzat el projecte del parc de gossos. 
 
Seguidament, persones implicades en la realització, presenten el  projecte “Espai Educatiu per 
a joves a Torre Queralt”. 
Per mandat del Consell de Zona es va constituir una comissió de treball adreçada a crear un 
espai  habilitat i digne a Torre Queralt  per donar cabuda a iniciatives pròpies dels joves del 
Secà. Durant 9 mesos, el veïnat, entitats del barri i diferents departaments de l'Ajuntament de 
Lleida han treballat de forma comunitària la proposta d’aquest espai educatiu, que vol ser un 
recurs de lleure inclusiu i integrador que cohesioni la població i que contribueixi a l’equilibri i 
l’equitat social i cultural. Pretén que els joves del barri s’identifiquin amb un espai, que 
acudeixin i s’arrelin en el mateix. 
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Els objectius del nou espai educatiu són:   

- Fomentar el sentiment de pertinença i la capacitació dels joves del barri, mitjançant la 
creació d’un Grup Motor. 

- Generar dinàmiques de lleure basades en valors i creant dinàmiques d’aprenentatge 
referent on el gran ensenya al petit. 

- Treballar en pro de la creació de projectes interculturals, intergeneracionals i 
interseccionals que esdevinguin en una millor entesa de la diversitat per aconseguir un 
barri jove més just socialment. 

- Impulsar als joves a l’autogestió del projecte, motivant a co-responsabilitzar-se en la 
gestió i dinamització de l’espai Torre Queralt 

- Promoure el compromís vers la cura, manteniment de l’espai i de respecte cap al 
recurs i el barri 

El calendari preveu celebrar una assemblea de joves i una jornada de portes obertes de cara al 
mes de març (dies 12 i 13 de març) constituir un grup motor (amb almenys 15 joves) al llarg del 
primer quatrimestre de 2022 i iniciar les activitats autogestionades al setembre. Cada mes, es 
reunirà la gestora per fer seguiment del projecte. 
 
A continuació, s’inicia el torn de preguntes i/o propostes: 
 
Jose Carreiro, Associació de Veïns Secà. Comenta: 1- l’ombra dels miradors estava contemplat 
amb els pressupostos de l’any passat i amb els nous pressupostos es podria afegir màquines de 
gimnàstica a la zona del mirador; 2-  arreglar els clots que hi ha al c/Concòrdia; 3- quan hi 
haurà  Wifi a Torre Queralt i si l’Associació de petanca en podrà fer ús; 4- proposa que la 
Guardià Urbana vagi de paisà per poder observar les diferents actuacions incíviques que hi ha 
al barri; 5- quan gela, ficar sal a la part del IES Torrevicens . Finalment remarca la importància 
d’oferir recursos educatius als adolescents un cop finalitzin la ESO.  
 
Mourad El boudouhi , Associació “Watani para la Libertad y la Justicia”. Fa esment a la idea de 
la continuïtat de formació al IES Torre Queralt. 
 
Sergio Diez, Grup Comú Lleida.  Exposa la problemàtica dels horts i demana una solució perquè 
l’aigua arribi als horts. Reforça la idea de contemplar els pressupostos per solucionar el tema 
del mirador. Aposta perquè hi hagi continuïtat al IES Torre Queralt. A més a més, Diez, fa incís 
amb tirar endavant el  projecte d’apadrinar arbres pels nens i nenes de l’escola Torre Queralt i  
buscar solucions a les actuacions incíviques que continuen havent al barri.  
 
Francisco Jimenez, veí. Demana repintar els passos de vianants i comenta el problema de la 
borsa acumulada al  c/Cuenca.  
 
Ramon Conejo, Junta Directiva Down Lleida. Trasllada la inquietud amb referència al ambient 
inadequat que es forma a la plaça del Secà.  
 
Raúl Burgos, Futbol Secà. Recalca: 1- la idea d’arreglar tot el c/Concòrdia, i no sols tapar els 
clots; 2- manca de manteniment a la zona esportiva; 3- la necessitat de pacificar l’entorn de 
l’escola. Finalment, Burgos, proposa que la Guardia Urbana vingui al barri de manera 
esporàdica. Acaba la seva intervenció valorant molt positivament les diferents actuacions  en 
que s’han fet al barri.  
 
Daniel Martin, veí. Demana informació dels cops que ha vingut la Guardia urbana de paisà al 
Secà.  
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Paco Figueroa, Associació de Veïns Secà. Demana solucions a: 1- tema del mirador; 2- els 
excrements de gossos davant l’escola; 3- la manca de neteja; 4- tapar la font del pi; 5- 
replantar el bosc que es va cremar. 
 
Neus Berzosa, AFA IES Torre Queralt. Reivindica la pacificació del voltant de l’escola.  
 
Maite Torrelles, directora de l’Institut Escola Torre Queralt. Clarifica la importància del 
professorat i de les famílies per valorar alguna opció de continuïtat un cop finalitzada la ESO. 
Fa queixa dels excrements de gos d’avant l’escola i la necessitat de col·locar una paperera 
davant la porta d’accés a l’escola. 
 
Finalitzades les intervencions de les persones participants a la reunió, la regidora Sandra 
Castro i el regidor Ignasi Amor, responen: 1- la Wifi a Torre Queralt serà imminent; 2- es 
continuarà fent feina de manteniment al  pavelló Juanjo Garra; 3- informen del servei 
d’informació per adolescents que hi ha a joventut; 4- que l’espai Torre Queralt tindrà clau 
digital i també es crearà un aplicatiu a la web de Participació per poder gestionar les reserves 
dels diferents espais. La resta de qüestions les traslladaran a la regidora de zona, Jordina 
Freixenet, perquè els hi pugui donar resposta.  
 
Finalment, recollint la veu de les persones assistents i de les regidores i el regidor presents, es 
reconeix de forma conjunta la tasca realitzada per les entitats gestores del projecte,  felicitant 
el projecte comunitari que han dut a terme i la implicació i el treball realitzat. 
 
Sense cap altre tema a tractar en el dia d’avui es dona per finalitzada la sessió plenària. 
 
Secretaria Tècnica dels Consells de Zona 
Glòria Vicens  

 
Lleida, 2 de febrer 

 


