CONSELL DE LA ZONA 03 (Pardinyes i entorns)
Plenari celebrat el 9 de març de 2022, al Centre Cívic de Pardinyes.
Assisteixen a la reunió:
Entitats, Plataformes i Grups:
Associació “Watani para la Libertad y la Justicia”; Plataforma per les Festes Cíviques; AV; Grup
Municipal Comú de Lleida; Salut, consum i alimentació-Associació de Consumidors; AGIPA; Grup
Municipal PSC; Escola Pardinyes; Grup Municipal Ciutadans; Orvepard; Grup Municipal JuntsxCat; i
Grup Municipal ERC.

Persones:
Daniel Castillo; Mourad El boudouhi; Maribel Alcalà; Joan Carles Carranza; Fina Masip; Trinidad
Vallespi; Lidia Callizo; Paco Castillo; Joan Antoni Martínez; Marisé Piñol; Pilar Pérez; José Ángel
Jiménez; Ramona Salla; Mª Pilar García; Sergi Talamonte; Ma del Mar Luque; Cristina Bravo;
Francesc Serra; Fernando Alonso; Totio Tanev; Cristina Moron; Carme Gilart; Noemí Fernández;
Antonia Collado; Ramon Ruiz; Ma José Bahima; Ma Rosa Ferrer; Jordina Cervera; Joan Torné; Bea
Obis; Sandra Castro; Montse Pifarré; i Àngels Nerin.

Per l’administració municipal:
El regidor de zona CdZ03, Ignasi Amor; 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 03 amb la benvinguda de Participació, Marta Gispert i el
regidor de zona, Ignasi Amor.
El regidor Amor fa un resum de les actuacions previstes al barri i de les que ja s’han dut a terme: 1s’ efectuar el canvi de gespa artificial al camp de futbol; 2- informar del Pla de Millora realitzat al
barri; 3- l’acord amb els veïns i l’entitat que organitza les Festes Majors del barri: a la 1h de la
matinada les casetes es tancarien, l’escenari principal s’ubicaria a un altre espai per evitar
molèsties al veïns, i els propis membres de la festa contractarien més seguretat privada i més
urinaris acord amb les persones que participen de la festa; 4- millora de les xarxes de la pista
poliesportiva ( c/ Ramon Argilés) i millores de la pavimentació del voltant.
Torn general de preguntes i/o propostes:
Mourad El Boudouhi, Marisé Piñol, Paco Castillo, Joan Torné, Maribel Alcalà, Fernando Alonso,
Daniel Castillo, Joan Carles, Trinitat Vallespi i Antonia Collado. Estan d’acord amb que consideren
Pardinyes com un barri acollidor, però comparteixen la idea del desacord de la construcció de
l’alberg al barri per diferents motius: 1- manca de diàleg per part del Govern amb els veïns del
barri abans de decidir l’opció de la construcció del alberg; 2- la promesa de que al terreny on es vol
construir havia d’anar una residència per la gent gran; 3- les situacions conflictives que poden
generar les persones usuàries d’aquest; 4- informació sobre si s’està modificant el projecte; 5- la
ubicació d’aquest ja que davant hi ha una escola; 6- les avantatges que pot tenir al barri; i 7- la
promesa d’una reunió amb els veïns per parlar sobre el tema de l’alberg.
Mourad El boudouhi, Associació “Watani para la Libertad y la Justicia”. Demana solucions sobre
un conflicte que va haver al gimnàs trèvol.
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Ramon Ruiz, veí i escultor. Proposa, a nivell artístic, impulsar les escultures a nivell de la ciutat i
vetllar per un bon manteniment d’aquestes i la reposició de les que ja no hi són.
Marisé Piñol, Orvepard. Consulta sobre: 1- diferents demandes que es van fer amb referencia al
Centre Cívic i encara no s’han solucionat; 2- les funcions dels Consell de Zona i quina diferència hi
ha amb les funcions de l’entitat veïnal; i 3- el motiu del cessament del Francesc Mòdol.
Mª del Mar Luque, veïna dels blocs de la Pau. Fa queixa que : 1- des de que es fa el porta a porta
hi ha molta molt acumulació de borsa durant tot el dia; 2- els jardins de la zona on viu estan molt
bruts.
Paco Castillo, veí. Fa queixa sobre diferents aspectes: 1- manca de solucions per part dels Consell
de Zona; 2- quan estarà acabat el camí del riu. Proposa l’opció de fer un alberg de menys persones
i que estiguin distribuïts per diferents zones de Lleida.
Joan Torné, president Orvepard. Reivindica: 1- solucionar tots els punts foscos del barri, en el que
es va fer un informe l’any 2012 indicant-los (la Rambla i altres carrers adjacents a ella, c/ Xavier
Puig i Andreu....), i molta part d’aquets el problema són les copes del arbres que no deixen passar
la llum; 2- falta d’aparcament els dissabtes de mercat (proposa el pàrquing de Renfe); 3- quina és
la finalitat del dinamitzador dels Centres Cívics a les Llars de Jubilats.
Daniel Castillo, veí. Demana informació sobre: 1- les obres i construccions que s’estan fent a la
carretera des de Corbins fins Pardinyes ( arribant a la zona del Mercat), ja que hi ha
desconeixement per part dels veïns; 2- els permisos per ficar plaques solars; 3- la roureda que
està entre C/Felip da Silva i C/Ntra. Sra. De Mig Aran està molt bruta; i 4- revisar les senyals de
prohibit aparcar de diferents carrers. A més, Daniel, comenta la problemàtica de l’augment dels
problemes de salut mental amb el que s’estan trobant amb els joves i la manca de recursos per
poder ajudar-los.
Joan Carles, veí. Parla sobre la democràcia participativa i la importància d’escoltar les veus dels
veïns.
Cristina Bravo, Associació AGIPA. Reivindica un espai per a joves i infants per poder engegar els
projectes educatius que afavoririen la convivència a la comunitat i la inclusió social i, a més, les
mateixes partides pressupostaries i implicació que es dona en altres àmbits i en altres col·lectius.
Ramona Salla, Associació de veïns. Reclama que els jubilats puguin tornar a utilitzar la llar de
Jubilats del Centre Cívic per la tarda com es feia anteriorment abans de que hi hagués la figura del
dinamitzador.
Sergi Talamonte, grup Municipal Comú de Lleida. Comenta: 1- el cessament del Francesc Mòdol
no va ser cap pacte amb el Comú; 2- s’hauria d’arribar amb una acord amb la ciutat sobre el tema
de l’alberg ja que és una necessitat; 3- s’estan ficant sancions a la gent incívica que fa un mal ús
sobre el porta a porta però no estan reflectides i potser s’haurien de publicar; i 4- la necessitat de
fer alguna actuació al mercat dels dissabtes per l’eliminació de les bosses de plàstic. A més,
pregunta: 1- el procés del projecte de jardineria als blocs la Pau; 2- el procés d’il·luminació del
projecte del c/Xavier Puig i Andreu; 3- si s’ha avançat amb el procés de recuperar la titularitat de la
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zona de la Carbonera de la mitjana per poder fer activitat de lleure amb entitats sense ànim de
lucre.
Pilar Pérez, veïna. Fa queixa que el camió del supermercat Dia ( ubicat al C/ d’en Ramon Argilès)
surt marxa enrere del magatzem sense avisar, ficant en perill la gent que passa pel davant, i no
utilitza la zona de càrrega i descàrrega que hi ha la qual s’evitaria els problemes que ocasiona.
La regidora de la zona01 (Centre històric: Mercat del Pla i entorns), Montse Pifarré, explica la
problemàtica amb la que es troba el Centre històric i la diferència amb la que hi ha a la zona de
Pardinyes. A més, clarifica les funcions del ECMU i fa incís amb que no és un espai d’inclusió ni un
espai per viure, sinó un espai per a múltiples usos segons les necessitats del moment.
La regidora Sandra Castro, d’Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes; informa que s’han
ampliat els serveis de psicologia a diferents àmbits ja que s’ha detectat un augment de problemes
amb salut mental, tot i així, pot ser que s’ampliïn segons necessitats.
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, el regidor Ignasi Amor respon: 1- es tindrà en compte el
manteniment i la incorporació de les escultures que hi ha a la canalització del riu i a la mitjana; 2informa del servei d’Ilnet per recollir els voluminosos de manera gratuïta i del Pla de Millora dels
Espais Públics; 3- s’estan fen reunions pel tema del pàrquing de la RENFE i queda definir si es
possible que ADIF faci el pàrquing pels mercats del dissabte; 4- reconeix el treball que fa AGIPA
amb el jovent i s’està buscant el espai per fer la tasca als infants i joves; 5- tema del problema del
gimnàs Trèvol, si cal presentar una denuncia, que es faci; i 6- els altres temes els derivarà als
departaments corresponents per tal de poder donar una resposta.
Amb les preguntes relacionades amb l’ECMU (Equipament Comunitari de Múltiples usos), respon:
1- que és un espai comunitari per acollir persones, per a múltiples usos, ja siguin d’emergència
(persones temporeres, sense llar...) o per reunions especifiques que necessitin allotjament; 2- el
desacord amb que els persones usuàries creïn situacions conflictives a la zona; 3- sobre les
signatures i mobilitzacions, la qual són legitimes i es poden fer tantes com es creguin convenient;
4- la moció presentada a la Generalitat de Catalunya seguirà el seu tràmit; i 5- que s’ha reservat un
espai en aquest terreny per la construcció d’una residència en cas que algun inversor vulgui fer-ho,
ja que els residències de gent gran depenen de empreses privades o de la Generalitat.
La regidora de Participació, Marta Gispert, afegeix: 1- que el cessament del Francesc Mòdol va ser
un acord mutu; 2- fa una breu explicació del funcionament dels Consells de Zona i fa incís amb que
no es pretén substituir en cap cas, la funció de l’Associació de veïns, sinó tot el contrari, el que es
pretén és fomentar el treball en xarxa de totes les entitats de la zona: associacions, entitats
veïnals....de totes les persones que conviuen al barri; i 3- traslladarà als serveis socials aquest
canvi d’organització amb el tema de les Llars de Jubilats als Centres Cívics.
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, 9 de Març del 2022
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