CONSELL DE LA ZONA 14 (Llívia i entorns)
Plenari celebrat el 4 de maig de 2022, al Centre Cívic de Llívia (Sala Casinet)
Assisteixen a la reunió:
Entitats, Plataformes i Grups:
Escola CEIP El Segrià; Associació “Watani para la Libertad y la Justicia”; Escola Bressol de Llívia;
Associació de Dones de Llívia i Associació de Veïns de Llívia.
Persones:
Manoli Aranda; Inés Subirà; David Miarnau; Mourad El boudouhi; Nora Ribau; Vanesa Esquinas;
Meritxell Serradó; Ramona Fuixench; Maria Vilaginés; Justo Ojeda; Paco Castellano; Angel Macarulla;
Pere Macarulla; Manuel Andújar; Josep Ma. Juanmarti; Aurelio Boj; Carina Álvaro; Xavier Zuriguel;
Ramon Hernández; Aitor Hernández; Ma. Àngels Abaigar; Núria Guitart; Jordi Subirà i Antoni Guitart.
Per l’administració municipal:
El regidor de zona CdZ14, Joan Ramon Castro; la regidora de Participació, Marta Gispert; i de l’Àrea de
Participació, Cristina Saiz; Glòria Vicens i Sogues Sendra.

S’inicia el plenari del Consell de la zona 14 amb la salutació del regidor de zona, Joan Ramo Castro i la
regidora de Participació, Marta Gispert. S’excusa al Sr. Alcalde, donat que per problemes d’agenda no
ha pogut assistir al Consell, però proposa una altra data (25/05/2022) per realitzar una trobada amb
els veïns i veïnes.
Seguint amb el ordre del dia, el regidor de zona, Joan Ramo Castro, exposa: 1- algunes de les
actuacions que s’han realitzat des de el Pla de Millora de l’Espai Públic; 2- la construcció del nou
col·lector que el començaran pel camí que va a la Plana del Bisbe i després començaran pel carrer
Antoni Vilaplana; 3- més endavant es farà l’asfaltatge del carrer Gran; i 4- s’arranjarà el dipòsit de
l’aigua.
A continuació, presenta una proposta de projecte pel barri per millorar la zona de davant l’escola i el
Centre Cívic que consisteix en arranjar la vorera treient el mur, d’aquesta manera donaria més
amplitud a la zona. A partir de la presentació de la proposta, s’obra un diàleg/debat amb els assistents
al Consell en el que es comenten noves idees i aclariments d’alguns dubtes.
Seguidament, Glòria Vicens, tècnica de l’Àrea de Participació, exposa la plataforma digital participativa
“Decidim”. Una eina avançada de participació que permet que tota la ciutadania prengui part de tots
els processos participatius que es duran a terme a la ciutat de Lleida. Es tracta d’avançar en la
democràcia participativa. Finalment fa un breu resum del funcionament per poder accedir-hi i anima a
la gent a participar.
Les tres opcions per accedir a la plataforma “Decidim” són:
- https://participacio.paeria.cat/
- https://lleida.decidimcatalunya.cat/
- https://decidimlleida.paeria.cat
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Torn general de preguntes i/o propostes:
Pere Macarulla/Àngel Macarulla, veïns. Exposen els seus dubtes sobre les obres del clavegueram i el
motiu del perquè es fan amb 3 fases.
Són coneixedors de que hi ha un tram de les canonades del c/Gran abans d'entrar al c/ Grealó que està
trencat i, per tant, enfonsa el terra. Aigües Lleida ho sap i va fer passar la càmera per veure la
problemàtica. Si no es soluciona aquest problema, no estarà solucionat ni el problema del clavegueram
ni el problema del c/Gran.
Mourad El Bouhouhi, “Asociación Watani para la Libertad y la Justicia”. Comenta la manca de
transport públic per arribar al barri de Llívia.
Ramon Hernández, veí. Pregunta l’opció del canvi d’hora del Consell per al que l’assistència tingui més
èxit. Tan mateix, es queixa de la manca d’horaris del transport públic per arribar al barri de Llívia i de
l’absència del Sr. Alcalde en el dia d ‘avui
Carina Álvaro, veïna. Reivindica: 1- retirar una senyal de prohibit aparcar ubicada al carrer Horta ja que
la gent ja aparca respectant els veïns; 2- asfaltar el carrer de la sortida del carrer Horta que dona al
Parc de Sant Anastasi; 3- plantar arbres al parc ja que no es reparen les que s’han mort; 4- millores a
nivell de jardineria
Jordi Subirà, veí. La seva queixa principal va ser en nom de varis veïns del "camí vell" què és on ja s'ha
efectuat la primera fase. Manifesten que el camí no compleix les mesures de pas reglamentàries i
tenen problemes quan tenen que anar a carregar/descarregar a les seves finques. Això és molt
important ja que és una obra recentment i hauria d'estar ben acabada perquè hi passen molts
agricultors i ramaders. També parla del problema de la bretxa digital que tenen les persones grans que
viuen a Llívia.
Inés Subirà, Associació de veïns. Fa demanda sobre la necessitat d’augmentar l’escola degut a
l’augment de població infantil. També vol que consti en acta que es va realitzar una reunió amb tècnics
de l’ajuntament per cedir un dels magatzems a l’escola per guardar material, tot i que aquest
magatzems estan en molt mal estat, i és van sentir menyspreats. Referent al tema dels magatzems
comenta l’opció de realitzar un conveni amb l’escola per la cessió. A més, Inés, fa incís amb la falta de
manteniment a les instal·lacions (parets esquerdades, guix caigut i sense pintar...) fet que pot suposar
un perill si no és solucionen aquest problemes.
Antoni Guitart, veí. Es queixa de la manca d’horaris del transport públic per arribar al barri de Llívia i
de la mala gestió de les obres que es van realitzar per l’entrada a Llívia.
Maria Vilaginés, Associació de Dones. Explica la problemàtica dels dos forats de la sala del Centre
Cívic.
Cal esmentar també que molts dels assistents manifesten la necessitat d’ubicar un ascensor al Centre
Cívic i la necessitat de complir les promeses de finalitzar els diferents projectes que se’ls presenten.
Cristina Saiz, Cap de l’Àrea de Participació, explica la importància de crear un grup dinamitzador per
treballar de manera conjunta i així tirar endavant diferents projectes que es proposin. Com exemple,
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nombra el projecte proposta per regidor Joan Ramon Castro, donat que han sortit diferents dubtes i
altres propostes sobres aquest, seria una opció crear una comissió de treball per estudiar aquesta
projecte i arribar amb un consens.

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 Joan Ramon Castro, respon: 1- les obres del
clavegueram sempre s’ha dit que es faria amb 3 fases i fa una breu explicació del projecte; 2- respecte
retirar la senyal del c/de l’Horta ho traspassarà; 3- les incidències de jardineria les passarà a transició
ecològica; 4- ja estan avisats els tècnics de la incidència dels forats de la sala del Centre Cívic.
La regidora de Participació, Marta Gispert, ofereix l’opció d’incorporar una persona amb un punt de
suport digital al Centre Cívic un cop a la setmana o quan es decideixi, per tal de trencar amb la bretxa
digital.

Sense cap altre tema a tractar en el dia d’avui es dona per finalitzada la sessió plenària.

Secretaria Tècnica dels Consells de Zona
Sogues Sendra/Glòria Vicens
Lleida, 4 de maig de 2022
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