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CONSELL ORDINARI DE LA ZONA 8  (Pius XII-Germanor; Universitat; Z. Alta-R. Viñes; i 
entorns) 
 
Sessió ordinària realitzada el dia 5 d’octubre de 2022, al Local Social Pius XII-Germanor. 
 
Assisteixen a la reunió:                                                                    
 
Entitats, Plataformes i Grups:  
Associació Coordinadora de Jubilats i Voluntariat Sènior de Lleida i Comarques; CRAE-Indíbil 
d’Eduvic SCCL; Grup Municipal Ciutadans; Grup Municipal PSC; Escola FEDAC-LLEIDA; Fundació 
Amics de la Gent Gran; AV Universitat; AV Pius XII-Germanor; AV Zona Alta; Llar Jubilats Sta. 
Teresita; Centre Obert Pare Palau; i Església Ortodoxa. 
 
Persones:  
Mourad El Bouhouhi; Josep Llurba; Joan Rogés; Marian Filella; Ana Ma. Justo; Isaac Caballero; 
Maite Posino; Sonia Ramos; Begoña Iglesias; Aureli Amor; Jordi Berge; Laura Bergés; Robert 
Setó; Manel Llamas; José R. Ropero; Carme Torres; Francisco Rodriguez; Josep Aixut; Julio 
Sanjuan; Imma Jové; Glòria Ferrer; Francesc Caballero; Nadia Garcia; Angel Brosel; i Daniel 
Simon. 
 
Per l’administració municipal: 
La regidora de Participació, Marta Gispert; el regidor de zona CdZ8, David Melé; de la regidoria 
de Persones, Comunitat i Agenda 2030 (Serveis Socials Mariola), Estefania Revés; i de l’Àrea de 
Participació Ciutadana, Cristina Saiz, Glòria Vicens, Sogues Sendra, Juanma Solís i Ignasi Portet. 
 
La regidora de Participació, Marta Gispert, excusa la presència del Paer en Cap, Sr. Miquel 
Pueyo, i agraeix la participació del regidor de zona CdZ8, David Melé, com del personal tècnic 
implicat en l’assemblea ordinària que es duu a terme avui. Així mateix, dona la benvinguda a les 
persones assistents.  
 
Tot seguit, fa la presentació d’un membre del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya  i 
coordinador de les xerrades de prevenció d’incendis  a les llars, Xavier Sentís, que presenta unes 
xerrades informatives per tal d’implementar la cultura de la prevenció d’incendis a la llar. 
Aquestes, estan destinades tant a entitats i associacions com a la ciutadania en general. Les dues 
xerrades que duen a terme són:  

1-Tanca la porta al foc, té com a objectius una vegada iniciat l’incendi saber el que hem 
de fer per no posar-nos en risc. 

2- Prevenció d’incendis a la llar, té com a finalitat treballar les causes que provoquen 

els incendis i treballar els hàbits que les provoquen. 
Cal tenir en compte que segons les estadístiques hi ha 12 incendis en habitatges al dia, 

el 80% de morts en incendis són a les llars i, el col·lectiu més afectat són les persones > 65 anys. 
Per acabar, Xavier Sentís facilita el correu per tal que si algú està interessat en alguna de les 
xarrades que ofereixen pogués contactar amb ells : bombersprevencioincendis@gmail.com 
 
A continuació, el regidor de zona 8, David Melé, informa de les diferents actuacions del Pla de 

Millora de l’Espai Públic i fa un repàs a la previsió d’actuacions municipals, com: 1- trobar 

l’equilibri entre el descans dels veïns i l’oci nocturn pel que fa a la contaminació acústica; 2-  

l’aposta del govern per fer complir la normativa per equilibrar la convivència  de patinets-bicis-

veïns; 3- la importància de la utilització de l’App APPUNTA per la informació de les plagues, ja 

que és un bon mecanisme per comunicar-se directament amb l’Ajuntament; 4- diverses 
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actuacions que s’han dut a terme a la zona gràcies als Fons Europeus Next Generation, com 

també s’han demanat nous carrils-bici; i 5- informa que al lMO (Institut Municipal d’Ocupació) 

s’han creat uns projectes molt concrets de gent dedicada a la ciutat, paral·lelament a les brigades 

municipals, per donar  suport als serveis urbans. 

En desenvolupament al tercer punt de l’ordre del dia, Juanma Solís, de l’equip Comunitari de 

Participació, presenta  la primera Comunalitat Urbana de Lleida “La Descomunal”. 

La Comunalitat Urbana és un projecte que pretén crear diferents xarxes i aliances en torn 

l’economia social i solidària. L’objectiu és confeccionar una base socioeconòmica en la qual es 

treballi per a desenvolupar el comerç i l’acció col·lectiva de proximitat amb valors democràtics i 

respectuosos amb el medi ambient. 

Comenta que La Descomunal, és una de les vint-i-dues comunalitats que hi ha arreu del territori 
català, sent l’única que existeix a la zona de ponent. La Descomunal té les seves arrels al treball 
comunitari que s’ha estat fent des del Consell de zona 09 (La Mariola, Blocs Joan Carles i Turó 
de Gardeny) on van aparèixer diferents projectes que van generar xarxa. Ja que una comunalitat 
ha d’actuar en una zona que, com a mínim, tingui 20.000 habitants, es va decidir ampliar el camp 
d’actuació a les zones limítrofes: Joc de la Bola (zona 06), Universitat-Pius XII (zona 08) i 
escorxador-sant Ignasi (zona 07) juntament amb una part petita de l’horta lleidatana.  
La Descomunal està treballant amb tres eixos d’acció: la inserció laboral, l’esport i la cultura. De 
moment, porta a terme els següents projectes actius com són la creació d’una associació pel 
reciclatge d’oli usat, la posada en marxa d’un gimnàs social i unes rutes saludables, el festival 
Enre9 i l’escoleta de música i arts. A més, el projecte porta a terme cursos, cicles d’economia 
social i solidària, xerrades motivacionals o acompanyament a entitats i comerços que vulguin 
crear serveis conjunts o col·lectius, per exemple.  
 
Continuant amb el quart ordre del dia “Constitució del Grup Dinamitzador de la Zona08”, Ignasi 
Portet i Glòria Vicens, tècnics de l’Àrea de Participació, fan una breu explicació en què consisteix 
un Grup Dinamitzador. Aquests estan formats per formats per veïns, veïnes a títol individual i 
un representant de les diferents entitats del barri amb l'objectiu de treballar més a fons i des de 
la perspectiva comunitària les temàtiques del Consell que així ho requereixin. És a dir, espais 
de participació directa on crear sinèrgies entre veïnat, entitats i administració per dur a terme 
iniciatives que satisfacin les necessitats detectades a cada barri pel mateix veïnat i entitats. Tot 
això des de la perspectiva de la corresponsabilitat i el compromís. Per dur a terme aquestes 
iniciatives, en cada zona s'han creat diverses Comissions de Treball amb les persones 
interessades en cadascuna de les temàtiques.  
Joan Rogés, veí i membre del Grup Dinamitzador informa de les diferents reunions que s’han 
dut a terme. 
Seguidament, es procedeix a constituir el Grup Dinamitzador de la Zona 08: coordinadora de 

gent gran i voluntariat sènior, Francesc Caballero o Josep Llurba; AV Pius XII-Germanor, Manuel 

Llamas; Plataforma contra el soroll i l'incivisme, Ramon Moreno; AV Zona Alta- Ricard Viñes, 

Glòria Ferrer; Església Ortodoxa, Daniel Simon; AV Univetrsitat - Zona Alta, Robert Setó; Llar del 

seminari, Albert Hortal; Centre Obert Pare Palau, Imma Jové; i veïns com a títol individual, Joan 

Rogés i Angel Brosel. 

Finalment, s’explica que és un grup obert i que si algú més vol manifestar la seva voluntat de 

ser-hi, benvingut serà.   
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Torn general de preguntes i/o propostes: 
 
Mourad El Bouhouhi, veí. Fa la demanda de manca de neteja i manteniment, fet que perjudica 
els negocis de la zona.  
 
Isaac Caballero, Grup Municipal Ciutadans. Parla sobre: 1- la manca de manteniment de la zona 
en general; 2- la tanca de la pista de darrere l’Unipreus que fa temps que està trencada, i tot i 
avisar, encara no s’ha arreglat. Finalment, exposa que encara que la Guàrdia Urbana sancioni 
amb multes a les persones que fan conductes incíviques, al cap d’un temps aquestes conductes 
tronen a reinserir.  
 
Manuel Llamas, AV Pius XII-Germanor. Explica que a l’Avinguda de Pius XII, hi ha un tram de 
100m de vorera que quan plou s’entolla, a més informa d’un incident que va haver-hi, ja que 
una persona va caure i tot i fer la incidència per l’App APPUNTA, encara no està arreglat. A més, 
Manuel comenta el motiu del perquè amb aquesta zona no s’ha parlat  dels recursos que vol 
dedicar l’Ajuntament a arreglat habitatges socials.  
 
Robert Setó, AV Universitat. Dubtes sobre les diferents estructures organitzatives (consell de 
zona, grups dinamitzadors...), ja que participa la mateixa gent a tot arreu i l’eficiència d’aquestes.  
 
Ana Ma. Justo, veïna i Associació Lluita contra el càncer. Presenta i ofereix tots els serveis, 
informació i material de l’Associació de la qual  forma part. 
 
Nadia Garcia, veïna. Parla sobre la manca de seguretat que hi ha a la zona de pius XII bastant 
important, tot agreujat per la manca d’il·luminació i la manca de manteniment als dos parcs 
infantils,  escales trencades, l’oxidació de les baranes de la pista...i la problemàtica que hi ha 
amb relació amb el consum de tòxics i begudes alcohòliques.  
 
Josep Aixut, AV Zona Alta. Insisteix amb la manca de neteja i proposa que els diferents locals 
d’oci i restauració de la zona s’involucrin en fer alguna actuació de neteja de  manera correcta i 
sostenible. També afegeix que el temps per creuar els vianants als semàfors que estan ubicats a 
la rotonda de Ricard Viñes és de curta durada. Finalment, sol·licita que se l’informi en quina fase 
es troba el carrer Alfred Perenya. 
 
Joan Rogés, veí. Creu que s’hauria de controlar més el tema de la neteja i les plagues. 
 
Sonia Ramos, Escola FEDAC. Explica la problemàtica que es troben a l’escola l’endemà de tancar, 
ja que salten la tanca i accedeixen al pati fen un mal ús (es troben llaunes de cervesa...), és per 
aquest motiu que fa incís amb la seguretat i vigilància a la zona. 
 
Angel Brosel, veí. Es queixa de la contaminació acústica que produeixen els serveis públics com 
bombers, salut, policia local, i creu que l’Ajuntament hauria de fer un estudi dels decibels i 
regular aquesta problemàtica amb una normativa adequada. 
 
Josep Llurba, Associació Coordinadora de Jubilats i Voluntariat Sènior de Lleida i Comarques. 
Presenta l’associació que ara està ubicada dins la Zona08. Aplaudeix l’entusiasme dels tècnics i 
la gent jove. 
 
Finalitzat el torn general de preguntes i/o propostes, i en atenció a les observacions que hi han 
nat fent les persones participants en la reunió, el regidor de zona, David Melé, respon: 1- 
s’informarà del tema de la tanca trencada que hi ha a la pista de darrere l’Unipreus i del que fa 
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relació als ajuts dels habitatges socials; 2- pel que fa als solars buits, parlar sobre la importància 
de la responsabilitat dels propietaris en mantenir-los nets i l’obligació de l’Ajuntament perquè 
es compleixi; 3- els altres temes els derivarà al departament corresponent per tal que es faci un 
correcte seguiment. Finalment, reflexiona sobre la necessitat de la consciència de netejar 
cadascú el que embruta a la via pública.  
 
A continuació, la regidora de Participació, Marta Gispert, respon altres qüestions relacionades 
amb les diferents estructures organitzatives. Destaca  que la feina que es fa des de les 
associacions veïnals i clarifica que als Consells de Zona i pot assistir totes les persones que formin 
part de  la zona, independentment de si són associades o no a l’Associació Veïnal, per tal de 
donar la mateixa oportunitat a tothom per poder opinar sobre els  aspectes relacionats a la zona. 
A més, puntualitza que les reunions amb els Grups Dinamitzadors són més periòdiques i es 
treballa sobre les fortaleses i mancances de la zona segons el que es creu prioritari. Finalment, 
anima a tothom a formar part del Grup Dinamitzador.  
 
Per acabar, intervé Cristina Saiz, Cap d’Acció Participativa i explica que des de l’equip de 
Participació estem intentant donar-li un tomb a l’estructura participativa de l’Ajuntament. 
Demana un vot de confiança, ja que tot just fa un any i mig que s’ha començat a  treballar. Parla 
sobre la importància de la necessitat del grup dinamitzador, com a  punt de trobada més periòdic 
en el qual es creen aquests espais relacionals que donen l’oportunitat de coneixença entre 
tots/es i, el més rellevant, crear xarxa,  ajudar-nos, aprendre els uns dels altres i compartir. 
Reitera que hem de fer comunitat, això ens ha fet recordar la pandèmia i que cal la implicació 
de tota la comunitat perquè sols si anem junts arribarem més lluny. S’agraeix l’esforç i dedicació 
de tots i totes. 
 

 
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 / Sogues Sendra 
 

 
Lleida,  5 d’octubre del 2022 

 
 


