REUNIÓ DEL GRUP DE FESTES DEL CONSELL DE BARRI DE PARDINYES – LLEIDA ACTA nº3
Data: 21.1.20
Lloc: sala de Juntes del Centre Cívic de Pardinyes
Hora inici: 19:10
Hora finalització: 20:15
Assistents:
Sergio i Sandra per la comissió de festes d'Orvepard; Marimar, Esther, Xavi, Pilar i Joan
per la plataforma “Per unes festes cíviques a Pardinyes”; Ramoneta per Orvepard.
Desenvolupament de la sessió:
Des dels representants de la comissió de festes es manifesta que la valoració que han
fet dels possibles llocs alternatius considerats durant la reunió anterior és la següent:
-Consideren l’espai del mercat com un lloc que pot complir amb les seves
necessitats per a la ubicació de penyes i escenari.
-De l’espai de La Llotja consideren que no ofereix l’espai suficient.
-Proposen la pista poliesportiva annexa al col·legi Riu Segre per a la instal·lació
de l’escenari.
-L’espai firal del camí de Granyena el descarten perquè està «fora del barri».
Davant aquestes valoracions inicials es contraposen les possibles dificultats que pot
tenir la ubicació al mercat com és l’afectació sobre els paradistes. Es valoren les
possibles opcions de situació i orientació per compatibilitzar ambdues activitats.
Ateses aquestes possibles dificultats, des de la comissió de festes es torna a plantejar
l’avinguda Pearson com a alternativa d’ubicació. Des de la plataforma veïnal es
rebutja absolutament aquesta proposta. Es recorda que a l’anterior reunió amb els
regidors i tècnic de La Paeria les alternatives proposades per a la reubicació de les
penyes (que detallava l’infome tècnic del Cap de servei d’Obra Pública de data 4 de
desembre de 2019) recollien el criteri d’ubicació « fora de façanes d’habitatges», cosa
que fa descartar l’avinguda Pearson.
Una vegada recordat aquest criteri, des de la comissio de festes es reconsidera
novament el mercat com a objectiu d’emplaçament prioritari per a la reubicació de les
penyes i com a objectiu d’emplaçament secundari l’espai al voltant de La Llotja.
Quant a la ubicació de les firetes no es manifesta un interés especial per cap espai.
Acords:
Per a informar a les properes reunions de la Permanent del consell de barri del proper
dia 28 de gener, i el Plenari del consell de Barri previst per al mes de febrer, s’acorda:
-Demanar la valoració a La Paeria de l’ús de l’espai del mercat durant el
dissabte de les festes feta a l’anterior reunió de la comissió del mes de
desembre. S’havia d’esbrinar si hi ha dades sobre una reducció de l'assistència
de paradistes durant el primer dissabte d’agost que possibilités una distribució
compatible amb una hipotètica instal·lació de les penyes i escenari.
-En cas que aquesta proposta no comptés amb la valoració positiva de La Paeria
la instal·lació de les penyes es localitzaria en l’espai que envolta La Llotja i que
ja va tenir el vist-i-plau a la reunió anterior dels serveis tècnics d’obra pública
de l’ajuntament.
Lleida, 21 de gener de 2020

