
ACTA 2
REUNIÓ DEL GRUP DE FESTES DEL CONSELL DE BARRI DE PARDINYES – LLEIDA -

Data: 17.12.19
Lloc: sala de Juntes del Centre Cívic de Pardinyes
Hora inici: 19:05
Hora finalització: 20:15

Assistents:

Sergi Talamonte, 3r Tinent d'Alcalde i  Regidor d'Habitatge i Transició ecològica de La
Paeria de Lleida; Joan Ramon Castro, Regidor de Mobilitat, Vialitat, Trànsit i Horta de La
Paeria de Lleida, i Sergi Gimeno, cap de Servei d'Obra Pública de La Paeria de Lleida.
Cèlia,  Sergi, Laura, Sandra per la comissió de festes d'Orvepard; Marimar, Iolanda,
Esther, Xavi, Pilar i Joan Antoni, veïns de la plataforma veïnal “Per unes festes cíviques
a Pardinyes”

Desenvolupament de la sessió:

-En Sergi Gimeno, cap de servei d'obra pública de La Paeria ens aporta un recull de
plànols,  amb mesuraments inclosos,  de les  ubicacions alternatives proposades per
aquesta comissió i  que han d'ajudar a valorar les propostes d'ubicació de les tres
activitats principals de les festes del barri (zona de penyes, firetes i escenari). El plec
de plànols respon a les observacions fetes des d'aquesta comissió a la recepció d'un
primer informe del cap de servei d'obra pública signat el 4 de desembre que a la seva
vegada  responia  a  l'acta  de  la  primera  reunió  d'aquesta  comissió  del  mes  de
novembre.

-En  Sergi  Talamonte  pregunta  sobre  si  la  comissió  de  festes  d'Orvepard  manté  el
format actual d'organització de l'espai de penyes a la qual es respon afirmativament
per part d'en Sergi, integrant de la comissió de festes d'Orvepard.

-Tot tenint en compte aquest posicionament anterior, s'inicia un intercanvi d'opinions
sobre els avantatges, inconvenients i propostes de millora de les següents ubicacions
alternatives: 

-solar del camí de Grenyana (espai actual de les firetes durant les festes majors 
de Lleida) del qual es manifesta la no pertinença al barri; 
-perímetre de La Llotja  del  qual  es valora,  entre  d'altres,  la  resistència del  
paviment; 
-Carrer Josep Pallach, del qual es considera que té unes dimensions reduïdes i 
amb risc circulatori; 
-Carrer Girona, l'inconvenient principal del qual és la seva estretor; 
-pàrquing Trèvol,  del  qual  es posa de relleu que cal  un passadís per poder  
arribar-hi a la porta lateral per respondre a una situació d'emergència; 
-pati Col·legi Riu Segre, del qual cal una autorització de la regidoria d'educació; 
-solar confrontant Josep Pallach/Camí de Corbins, terreny de propietat municipal

en el qual caldria fer una inversió inicial per condicionar-lo i que La Paeria  no  està
en disposició d'assumir enguany, i finalment,  

-l'espai del mercat de Pardinyes, l'inconvenient principal del qual és l'efecte  
sobre els paradistes del dissabte de mercat. Es preguntarà si hi ha dades sobre 
una  reducció  de  l'assistència  d'aquests  durant  l'agost  que  possibilités  una  
distribució compatible amb una hipotètica instal·lació de les penyes.

-La proposta que ha recollit un consens majoritari ha estat la del perímetre de La Llotja



per ubicar l'escenari i la zona de penyes. Quant a la zona de firetes no es manifesta un
interès especial per la seva nova situació, més enllà d'on sigui menys enutjosa pel
veïnatge com podria ser el solar del camí de Grenyana.

-Acordem convocar la propera reunió durant el mes de gener de 2020 en data que
concretarem més endavant mitjançant el grup de conversa telemàtic.

Lleida, 17 de desembre de 2019


