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CONSELL EXTRAORDINARI DE LA ZONA 12 (Magraners i entorns) 
Sessió ordinària realitzada el 09 de novembre de 2022, al Centre Cívic de Magraners. 
 
 
Assisteixen a la reunió: 

 

Entitats, Plataformes i Grups: 
Club Petanca; "Asociación Watani para la Libertad y la Justícia"; Associació Celíacs; Associació Veïnal de 
Magraners; Grup Municipal Ciutadans; Associació de Comerciants; Associació Celíacs Joves; AMPA Institut-
Escola Magraners; Institut-Escola Magraners; Parròquia Magraners; Grup Municipal Socialista; Associació 
Veïnal Torres de Grealó; Àrea de la dona Magraners; i Club Twirling. 
 

Persones: 
Ángel Pérez; Mourad El Boudouhi; Dolores Felipe; Rosa Hernández; Antonio Castillo; Lucia Oliver; Pilar Sánchez; 
Maria Burrel; Noemí Fernández; Anna Visa; Dolores Garzón; Carmen Garcia; Juan Bonilla; Ma. Victoria Lara; 
Dolores Zúcar; Tanya Martin; Helena Aznar; Sònia Gil; Begoña Iglesias; Jordi Clot; Estefania Ruiz; Juan Luis 
Bonilla; Antonio Santiago; Manel Gázquez; Juan Gallardo; Mariano Cano; Joaquina Galán; Carmen Juan; i 
Eugenia Requena. 
 
Per l'administració municipal: 
El paer en cap, Sr. Miquel Pueyo; Cap del Gabinet d’Alcaldia, Josep Maria Romero; el regidor de la zona 12 i 
president del Consell, Francesc J. Cerdà; la regidora de Participació i vicepresidenta del Consell de la Zona 12, 
Marta Gispert; Serveis Socials municipals, Anna Visa i, de part de l'Àrea de Participació Ciutadana, Cristina Saiz, 
Glòria Vicens i Sogues Sendra. 
 
Benvinguda a càrrec del Paer en Cap, Miquel Pueyo, a tots els participants de l'Assemblea d'avui on destaca 
els grans valors d'aquest barri. 
 
Seguidament, dona la paraula al regidor de la zona 12, Francesc J. Cerdà, qui dona la benvinguda i informa de 
la memòria i previsió de les actuacions municipals a la zona: 1- ja estan reservades les taules per la zona pic-
nic del descampat que hi ha entre les piscines i el pavelló, i faltaria acabar de definir el projecte conjuntament 
amb Associació veïnal i el Grup dinamitzador; 2- pel que fa a la petició d'instal·lació d'algun element o algun 
sistema per reduir la velocitat des del començament del c/Almeria  fins a la rotonda de Magraners, és a dir, 
c/Sant Pere Nolasc, cal recordar que en aquesta zona, on no hi ha passos de vianants, caldria fer controls de 
velocitat o elements més econòmics (senyalització de radar proper) i s’haurà de detallar els punts on col·locar 
els passos elevats; 3- ja s'ha contactat amb una associació (Associació de creativitats urbanes transformadores) 
perquè dugui a terme el mural sobre la lluita del barri per aconseguir l'arribada de l'aigua potable a l’espai de 
la confluència dels carrers Granada/Serrania de Ronda, aquest es realitzaria d'una manera participativa i 
comunitària que  s'ha d'acabar de definir. També està pendent una visita tècnica per dissenyar l’espai; 4-  per 
canviar el nom Av Torre-Salses per Gran Via Magraners, aquesta petició s'haurà d'entrar per sol·licitud genèrica 
adreçada a l'Ajuntament de Lleida per tal que la informació arribi a la comissió de nomenclàtor del Consell de 
Ciutat, ja que ara per ara, no hi ha cap tràmit específic, està en procés de construcció; 5- s’està treballant amb 
l’arranjament de davant de l’escola per evitar inundacions quan plou; 6- s’està estudiant de col·locar un altre 
element més estret que no siguin pilones al carrer Florida per tal que no privin el pas als vianants; 7- ja s’està 
treballant amb les inundacions del carrer Martos; 8- estan reposades les llums del carrer Vilarodona; 9- s’estan 
arreglant les escletxes del Centre Cívic; 10- es repartirà un altaveu Bluetooth i sense fils, tipus maleta amb dos 
micròfons (un de diadema), per equipar la sala d'actes;  11-  respecte al Pla de Millora de l'espai públic a data 
28 d'octubre s'han dut a terme 41 actuacions de millora, desglossades, 9 en via pública, 14 en solars privats, 6 
en solars públics, 4 en illes de contenidors i 2 en parcs i jardins. 
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A continuació, la regidora de Participació, Marta Gispert, també dona la benvinguda als presents, i comenta 
que el format dels Consells de Zona és diferent, que és la primera vegada que es fa d’aquesta manera, en un 
format més just, més integrador, ja que tots constituïm el barri. Per aquest motiu en aquesta taula ens 
acompanyen també la presidenta de l’Associació Veïnal i la representant de la Zona al Consell de Ciutat. 
 
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, Sr. Jordi Castany, 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, facilita el correu, per tal que si algú està interessat en alguna de les xarrades que ofereixen pogués 
contactar amb ells: bombersprevencioincendis@gmail.com 

 
Primer torn de preguntes i/o propostes: 
 
Dolores Felipe, del  Grup Dinamitzador i representant al Consell de Ciutat d’aquesta zona, fa un recull de les 
peticions del Grup Dinamitzador i l'Associació de Veïnal: 1- la zona esportiva oberta, a l'antic camp de futbol o 
al costat de la petanca,(millor la primera opció), és una petició històrica i una necessitat pel barri per la joventut 
i els infants, ja que no hi ha un espai on fer activitats a l'aire lliure; 2- neteja general en profunditat, és a dir, 
d'embornals, papereres, parcs infantils, perquè està tot molt brut i molt deixat, no hi ha manteniment;  3- 
controlar la velocitat, amb  passos de vianants elevats, especialment al carrer Costa de Magraners, carrer 
Florida; carrer Sant Pere Nolasc, des de la Plaça la Magrana fins al carrer Vila-Seca, carrer Germans Pignatelli i 
Santa Fe; 4- més contenidors d'escombraries al costat del Poliesportiu (que era el lloc on estaven anteriorment) 
sense treure els que hi ha i proposen incorporar contenidors on la gent tira la runa i així evitar abocadors pel 
barri; 5- instal·lar un tobogan al pati de l'escola que fa tres anys que es va demanar; 6- proposen el tancament 
del Bosc Urbà: durant el dia restaria obert i a la nit, tancat. L'espai estaria més net i lliure d'actuacions incíviques 
(no trencarien els fanals, no robarien el cablejat, no trencarien els bancs i no molestarien al veïnat), ja que a la 
nit és festa contínua. 
 
Antonio Castillo i Lucía Oliver, veïns del carrer Ntra. Sra. dels Àngels, núm. 12, demanen una solució immediata 
a l’Ajuntament pel que fa a la finca adjacent, al núm. 10 del mateix carrer, que està abandonada (el propietari 
és difunt i els hereus no se'n volen fer càrrec) en un estat lamentable en el qual hi pot haver un incendi o pot 
caure la casa i els hi genera a la seva propietat moltes molèsties d'humitats, insectes i plagues.  
 
Joaquina Galan, de l’Àrea de la Dona Magraners, reitera el tema de la neteja i rates fen incís a un solar del 
costat de casa del seu fill ( carrer Costa Magraners, núm. 5).   
 
Mourad El Boudouhi de la “Asociación Watani para la Libertad y la Justícia” pregunta sobre les actuacions que 
s’han realitzat a Magraners durant el darrer any. 
 
Carmen Garcia de l’Associació Comerciants insisteix amb la importància de solucionar el tema de les rates.  
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Finalitzat el primer torn general de preguntes i/o propostes, i en atenció a les observacions que han anat fent 
les persones participants en la reunió, el paer en Cap, el Sr. Miquel Pueyo,  respon: 1- pren nota de la 
reivindicació històrica de la zona esportiva oberta; 2- pel que fa al tema de neteja, informa que fins a finals del 
mes de juliol no hi haurà un nou contracte de neteja  i són conscients que els recursos que hi ha ara són 
insuficients i les eines s’han quedat obsoletes, tot i això, recorda que dins del Pa de Millora de l’Espai Públic els 
ciutadans poden informar d’incidències puntuals; 3- el fet de ficar molts obstacles per reduir la velocitat pot 
molestar, especialment a les ambulàncies; 4- s'intentarà fer una prova pilot com a l’Horta i afegir un contenidor 
gran a la zona del Poliesportiu, a més, a la zona on hi ha problemes amb els abocaments il·legals, es podria 
deixar un contenidor metàl·lic perquè la gent aboqui la runa, deixant clar que no és el lloc adequat per abocar-
la i també s’incrementarà  la vigilància. Informa que la Guàrdia Urbana disposarà d'un parell de drons que ens 
ajudaran a fer una vigilància més intensa i més activa; 5- amb relació a la petició de tancament nocturn del 
bosc urbà, s’hauria de plantejar el tancament nocturn per tal d'evitar actes vandàlics; 6- s’intentarà solucionar 
el tema de la finca del carrer Ntra. Sra. Dels Àngels, núm. 10;  7- pel que fa al solar del carrer Costa Magraners, 
núm. 5, es farà la consulta oportuna; 8- s’està treballant amb el tema de la plaga de les rates i s’intentarà reduir 
la població. 
 
Tot seguit, Josep M. Romero, cap del Gabinet d'Alcaldia, respon altres temes com: 1- el solar del carrer Ntra. 
Sra. Dels Àngels, núm. 10, des de l'Ajuntament i estem fent tots els esforços legals per aconseguir accedir al 
solar de manera legal per netejar-lo; 2- l’Ajuntament té vigilat amb drons dia i nit els abocaments il·legals i, qui 
aboqui qualsevol cosa il·legalment tindrà la multa corresponent; 3- des de la Corporació, s'ha fet un gran esforç 
aquest estiu de desbrossar i eliminar l'herbassar dels solar per tal de prevenir incendis. Finalment, fa una 
reflexió sobre la necessitat de mantenir els solars nets i informa que si el solar és de propietat municipal, se’n 
fa càrrec l’Ajuntament, i si és de propietat privada, se’ls obliga a netejar.  
 
Segon torn obert de preguntes i/o propostes: 

 
Pilar Sánchez, de l’Associació veïnal de Magraners,  expressa la importància d’acabar els diferents projectes 
que fa temps que es van demanar i encara no s’han dut a terme, com el projecte del Camp de Futbol, ja que 
avui en dia és un descampat amb molt mal estat. A més, reflexiona sobre la manca de neteja i amb les 
condicions amb les quals estan els solars buits que hi ha al barri i la necessitat d’abans d‘iniciar un projecte 
nou, invertir amb la neteja.  Finalment, anima a la utilització de l’App Appunta per comunicar qualsevol 
incidència.  

 
Mourad El boudouhi, de Asociación Watani para la Libertad y la Justícia, comenta que considera que és un 
barri que està segregat del centre i què el problema de la neteja és generalitzat. 
 

Juan Luis Bonilla, de l’Associació Veïnal de Magraners, manifesta la problemàtica amb què es torben els veïns 
quan truquen a la Guàrdia Urbana, ja que quan anomenen el barri,  o no ve ningú, o et pengen o no responen. 
A més explica: 1- van demanar la neteja d'un solar i resulta que se'ls va espatllar el tractor i encara està per 
fer; 2- per la festa de Sant Joan van demanar la neteja de la zona on ara es vol fer el pic-nic, van tallar l'herba i 
no la van recollir; 3- l’empresa encarregada d’arreglar les esquerdes el Centre Cívic ha desaparegut dues 
vegades, fet que comporta que activitats que hi ha programades no es poden dur a terme.  
 
Antonio Santiago, de l’Associació Veïnal de Magraners, comenta que amb relació a l'empresa de neteja Ilnet, 
l'Ajuntament va posar quatre inspectors per controlar la feina i aquesta no es reflecteix, ja que si no estaria tot 
millor. També exposa el problema que està passant  al carrer Martos,  després d’acabar les obres, l’empresa 
va desaparèixer i  quan plou s’inunda tot.  
 
Carmen Garcia de l’Associació Comerciants, creu que els veïns que col·laboren al barri fan una feina que 
correspondria a l’Ajuntament.  
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Finalitzat el segon torn general de preguntes i/o propostes, i en atenció a les observacions que han anat fent 
les persones participants en la reunió, el paer en Cap, el Sr. Miquel Pueyo,  respon: 1- la importància del 
projecte  del Camp de Futbol vell; 2- s’intentarà donar una solució a la casa abandonada del carrer Ntra. Sra. 
dels Àngels, núm. 10, tot i ser un tema molt complex i l’Ajuntament sense autorització d’un jutge no pot entrar 
a una propietat privada; 3- són molt conscients de les necessitats de la ciutat; 4- proposa una reunió amb la 
Guàrdia Urbana i el Grup dinamitzador per tal de poder atendre les reclamacions; i 5- s’informarà del que va 
passar amb l’empresa que va efectuar les obres del carrer Martos. 

 
Pel que fa al tema de les escletxes del Centre Cívic, la regidora de Participació, Marta Gispert, respon que es 
faran les gestions i el seguiment corresponent. 
 
Sense cap altre tema a tractar en el dia d'avui es dona per finalitzada la sessió plenària. 
 
 
 
Secretaria Tècnica dels Consells de Zona 
 
Lleida, 09 de novembre del 2022 

 


