CONSELL DE LA ZONA 05 (Balàfia i entorns)
Plenari celebrat el 14 de febrer de 2022, al Centre Cívic de Balàfia.
Assisteixen a la reunió:
Entitats, Plataformes i Grups:
Associació “Watani para la Libertad y la Justicia”; Associació de Veïns de Balàfia; Associació AREMI;
ÀSPID; Escola Bressol de Balàfia; CAP Balàfia-Pardinyes-Secà; Esplai GG; Escola Popular de Balàfia;
Serveis Socials Municipals; i Associació Dona Balàfia.
Persones:
Mourad El Boudouhi; Jaume Sellés; Rosa Castillo; Santi Atienza; Diego Garcia; Francesc Caballero;
Maite López; Cristina Escuer; Teresa Farré; Antoni Baró, Jacob Mesalles; Mireia Vila; Indalecia
Martinez; Josep Ma Pujal; Ángeles Amador; Ignasi Servià; Xavier Palau; Ramon Torralba; Anna
Pifarré; Josep Ma Perera; Bernat Truc; Ignasi Portet; Carla Aritzeta; Jordi Fo; Josepa Farreny; Jesús
Nogués; Ramon Lasala; Antoni Garcia; i Bea Obis.
Per l’administració municipal:
La regidora de zona CdZ5, Jordina Freixanet; la regidora de Participació, 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 05 amb la salutació de la regidora Jordina Freixanet, i
de la regidora de Participació Marta Gispert.
En el desenvolupament del segon punt de l’ordre del dia, la regidora Jordina Freixenet fa esment
de diverses actuacions del barri que s’estan fent o que es preveuen fer a curt termini com: 1l’adequació del Carrer Penedès; 2- el projecte de la zona d’esbarjos per a gossos i animals de
companyia; 3- les accions que s’estan duent a terme i es preveuen fer des de el Pla de Millora del
Espai Públic; 4- informació de la Xarxa Solidària de Lleida; 5- el Centre Cívic ja disposa de Wifi; 6implementació del primer Punt de Suport Digital al Centre Cívic i més endavant també
s’implementarà els punts d’autoservei; 7- el curs vinent es podrà fer efectiva l’escola BalàfiaPinyana; 8- el carril bici cap al INS Manuel de Montsuar és un dels projectes presentat als
pressupostos Next Generation; i 9- la plantada d’arbres ha de continuar aquets any.
Seguidament, Ignasi Portet, tècnic de l’Equip Comunitari, actualitza la formalització de la
incorporació d’un seguit de persones al grup dinamitzador permanent. A més, informa de la
possibilitat de formar part del grup als veïns o a persones que participin amb alguna entitat del
barri.
Marta Gispert dona pas a la presentació del procés d’elaboració del projecte d'usos de l'Escola Balàfia
per part de la Comissió d'Espais del barri.
El projecte és basa en un recull de necessitats detectades al barri les quals podrien estar solucionades
amb un nou equipament.
Les necessitats detectades de les quals sorgeix aquesta proposta són les següents:
- Saturació del Centre Cívic de Balàfia i manca d’espais disponibles
- Resignificació i dinamització de l’entorn de l’Escola Balàfia
- Manca d’activitats i serveis d’atenció i acompanyament a persones grans
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- Poca atenció a joves i manca d’oferta d’activitats de lleure
- Individualisme i manca de dinàmiques comunitàries, que comporten: soledat no volguda; manca
de vincles intergeneracionals; disminució de la cohesió social; i efectes negatius en la convivència
veïnal.
- Necessitat d’espai per a entitats del barri per a la realització de la seva activitat
Tot seguit exposen una breu descripció de cadascuna de les propostes treballades, ordenades
d’acord amb la prioritat que la Comissió els dona. Aquestes són:
- Obrim els patis
- Espai per a ús d’entitats
- Casal Social públic per gent gran
- Espai Jove
- Universitat popular
- Menjador social
- Enderroc dels murs
- Adaptació de l’espai per persones amb discapacitat
- Aula d’estudi i sala de lectura
- Propostes no sorgides explícitament de la Comissió ( Camp d’aprenentatge i Espai de retorn
econòmic o social cap a l’equipament)
Torn general de preguntes i/o propostes:
Mourad El boudouhi Amar, Associació “Watani para la Libertad y la Justicia”. Felicita la iniciativa
per la proposta del projecte d’usos de l’Escola de Balàfia.
Josep Mª Pujal, Esplai Gent Gran. Reforça la idea de tirar endavant el projecte proposat a l’Escola
de Balàfia. A més, informa del programa que es fa al barri “sempre acompanyats” per gent gran.
Jordi Fo, veí. Parla sobre la contaminació electromagnètica i els estudis que s’estan fent a al ciutat.
Proposa participar al Pla Impuls de Millora dels Espais Públics del barri per treballar-ho.
Jesús Nogués, Escola Balàfia. Remarca que tots els usos que se li volen donar al projecte de
l’escola, són de caire educatiu (formal i no formal) i que la seva ubicació ajudaria a donar més
visibilitat a la zona de la Balàfia vella.
Jacob Mesalles, CAP Balàfia- Pardinyes- Secà. Parla de la idea de treballar de manera conjunta el
Cap amb les diferents associacions, consells.... del barri per tal de poder fer actuacions a nivell
comunitari per la promoció i la prevenció de la salut. Proposa l’opció de poder utilitzar un dels
espais de l’escola de Balàfia per realitzar les diferents activitats.
Indalecia Martinez, Associació de Veïns de Balàfia. Fa queixa del mal estat de les vorers, de la
manca d’il·luminació del camí del tenis on es troba l’escola nova i que darrera hi ha una clamor
que s’hauria de tancar. Fa incís que hi ha una porta que dona al camí del tenis i vols saber si ha
d’estar oberta o tancada.
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Ramon Torralba, veí. Comenta que el Centre Cívic està molt col·lapsat i es podria utilitzar un espai
de l’escola de Balàfia per compartir usos. Fa queixa que els vehicles no respecten els passos de
vianants.
Diego García, veí. Informació sobre la situació del Local de l’Escola Popular de Balàfia, i si
finalment no s’aturà el desallotjament, quina solució ofereix l’ajuntament.
Antoni Baró, Associació de Veïns de Balàfia. Donar utilitat a altres edificis que estan inutilitzats al
barri com l’antic tanatori i el mercat de Balafia. Mantenir d’alguna manera el mural de pedra dels
50 anys. Reivindica la manca d’enllumenat a tot el barri.
Maite López, ASPID-Àrea d’infància, joves i família. Informa de les diferents activitats que s’estan
realitzant als Gínjol: un servei d’atenció a nens i famílies derivades de serveis socials, ASPID està
portant a terme el SOAF (Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies) i el servei
terapèutic.
Finalitzat el torn general de preguntes i/o propostes, i en atenció a les observacions que han anat
fent les persones participants a la reunió, la regidora Jordina Freixanet, respon: 1- es un barri
molt compromès amb la gent gran i es fan moltes actuacions; 2- s’està treballant per fer tots els
usos possibles a l’escola de Balàfia i oferir l’equipament al serveis de la ciutadania; 3- convidar a
fer una xarrada sobre la contaminació electromagnètica; 4- s’ha de donar visibilitat a la zona de
Balàfia vella; 5- agrair l’aportació del personal del Cap i poder treballar plegats; 6- per part del
EMU s’està treballant per la mediació de la situació de l’Escola Popular de Balàfia; 7- s’està
treballant per un projecte a l’edifici del mercat. La resta de demandes les passarà als
departaments corresponents per tal de poder donar una resposta.
Finalment felicita a l’equip per la gran feina feta i la gran implicació pel barri.
Sense cap altre tema a tractar en el dia d’avui dona per finalitzada la sessió plenària.

Secretaria Tècnica dels Consells de Zona
Glòria Vicens

Lleida, 14 de febrer de 2022
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