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CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 06 (Camp d’Esports-Ciutat Jardí) 

Sessió de constitució celebrada el dijous, 11 de desembre de 2008 a les 20.00h  
al local social del Camp d’Esports. 
 
Assisteixen a la reunió per les entitats: 
AVV Camp d’Esports (Ramon Cavero, Jaume Gomis, David Cavero, Josep Alsinet, 
Jesús Millán, Àngel Carrera); AVV Ciutat Jardí (Antoni Tahull, Josep Lluís la Iglesia, 
Teresa Ortega, Fuensanta Espluga, Eduard Nadal); Parròquia de St. Jaume (Mn. 
Pardell); IES Guindavols; CEIP Ciutat Jardí (Alba Roure, Josep Mª Lloveras); Centro 
Galego (José Terceiro); Centre Penitenciari de Ponent (Manel Solans).  
 
Assisteixen a la reunió per l’administració municipal: 
El regidor de zona i president del Consell Territorial Z06, Sr. Jesús Castillo, el regidor 
de Participació Ciutadana i vicepresident del CTZ06, Sr. Joan Gómez, i  els tècnics 
municipals de la regidoria de Participació, Josep Pons, Maite Citoler i Francesc Mòdol. 
 
Sota la presidència del regidor de zona Jesús Castillo, i del regidor de Participació 
Ciutadana, Sr. Joan Gómez, s’inicia la sessió del CTZ06 amb un únic punt de l’ordre 
del dia: la constitució formal del Consell Territorial de la zona 06 (Camp d’Esports-
Ciutat Jardí). 
 
El regidor Jesús Castillo, introdueix les persones presents en aquells aspectes del 
funcionament del Consell Territorial que considera poden ser de major utilitat. Parla del 
Consell Territorial com un espai d’interrelació de persones i entitats –complementari de 
les funcions del regidor de zona-, “on poder pensar com volem que sigui la nostra 
ciutat i el nostre barri” i convida als veïns i agents de la zona a fer-ho. Jesús Castillo 
considera que el Consell Territorial ha de tenir efectes colaterals positius (espai de 
trobada i d’interrelació, creació de sinèrgies cooperatives...). Jesús Castillo suggereix 
també la conveniència d’anar ampliant, en un futur, les convocatòries del Consell a 
més persones i entitats, perquè cal que aquest representi -tant com sigui possible- el 
teixit associatiu de la zona. 
 
A continuació pren la paraula el regidor Joan Gómez, qui parla sobre els instruments 
participatius que disposa la ciutat i fa esment especial en la utilitat de les figures del 
regidor de zona i del Consell Territorial. 
Joan Gómez explica, que a principis de l’any vinent ja s’hauran constituït els Consells 
Territorials de totes les zones de la ciutat; els dos constituïts durant la legislatura 
anterior, més els 11 restants que s’hauran constituït entre gener de 2008 i principis de 
2009. En allò que fa referència al funcionament dels Consells Territorials com a ens 
assessor, explica quina és la seva mecànica interna administrativa i de reunions i les 
seves possibles funcions. En aquest sentit es parla d’allò que diu el Reglament de 
Participació Ciutadana en general i el reglament específic de règim intern de cada 
Consell. 
 
Aclarits els aspectes relacionats amb el reglament de règim intern del Consell, i sense 
que hagin objeccions al mateix, queda aprovat el redactat de l’esmentat document i el 
regidor, Sr. Jesús Castillo, dóna per constituït el Consell Territorial de la Zona 06. 
 
A continuació s’obre un torn de paraules: 
Els presidents de les dues entitats veïnals de la zona s’interessen sobre quin ha estat 
el model de convocatòria de la reunió i pregunten si en posteriors convocatòries 
s’ampliarà l’abast de la mateixa. 
Joan Gómez respon que s’ha enviat convocatòria a totes les entitats que consten al 
registre municipal, que aquesta reunió és solament constitutiva i que és de preveure 
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que quan hi hagi temes més concrets a debatre s’hi vagin incorporant més 
representats del teixit veïnal de la zona. Al respecte, Jesús Castillo avança que caldrà 
anar definint quins són els temes que s’hauran d’anar posant a debat d’ara endavant 
(a proposta del membres del Consell o de l’ajuntament). 
 
Diferents membres del Consell Territorial van preguntar i/o expressar opinió sobre com 
optimitzar l’ús dels espais públics, com intercanviar informació entre entitats, l’accés de 
les entitats a les noves tecnologies ... 
En allò referent a les limitacions dels locals socials dels barris de Camp d’Esports i de 
Ciutat Jardí, els regidors Jesús Castillo i Joan Gómez van coincidir en la necessitat de 
cercar solucions complementàries, com ara l’intercanvi d’espais i/o serveis entre unes 
entitats i altres. Va posar-se com exemple l’aprofitament fora d’hores lectives dels 
espais culturals, esportius i lúdics dels centres escolars de la zona o l’oferiment de 
l’AVV de Camp d’esports per tal que els jubilats de Ciutat Jardí puguin fer servir el 
local social de Camp d’Esports per “anar-hi a fer la partideta de cartes”.  
 
Respecte a l’intercanvi d’informació entre entitats, el regidor Joan Gómez va fer 
esment a la imminent posada en funcionament d’un portal web d’entitats (gratuït), que 
ha de facilitar a les entitats l’intercanvi –en xarxa- d’informacions i la interacció entre 
elles. Joan Gómez també va informar que l’ajuntament ofereix cursos d’informàtica a 
diferents nivells. 
El regidor Jesús Castillo també va fer esment a la possibilitat de realitzar un creuament 
de les bases de dades del Consell, de manera que les persones que en són membres 
puguin comunicar-se de la manera més fluïda. 
En relació a les mancances d’algunes entitats en allò que fa referència a la disposició 
de maquinari informàtic, el regidor Joan Gómez va significar que el problema tendia a 
minimitzar-se, atès que els preus de mercat dels ordinadors cada vegada és més 
assequible. Tanmateix, el regidor va dir que veuria la manera de donar resposta a 
aquesta preocupació, procurant que en la convocatòria de subvencions de l’any vinent 
es reculli la possibilitat de bonificar les activitats que requereixin o utilitzin els equips 
informàtics per activitats vinculades amb la participació ciutadana o la formació en 
noves Tecnologies. 
 
Acabat el torn de preguntes i respostes, el regidor i president del Consell Territorial 
agraeix als assistents la seva presència i les seves aportacions i dóna per acabada la 
sessió constitutiva del Consell Territorial de la zona 06. 
 
 

Lleida, 11 de desembre de 2008 

 
 
 
 
 
 
Cesc Mòdol    
Coordinació tècnica dels Consells Territorials   
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CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 06 (Camp d’Esports-Ciutat Jardí) 
Sessió de constitució celebrada el dijous, 26 de novembre de 2009, a les 20.00h  
al local social de Ciutat Jardí. 

 
Assisteixen a la reunió: 
 
Entitats: 
AVV Camp d’Esports, AVV Ciutat Jardí, Assoc. de Mags de Lleida, IES Guindavols, Centre 
Penitenciari de Ponent, AMPA Joc de la Bola. 
 
Persones: 
Jesús Millán, Antoni Tahull, Josep Lluís la Iglesia, Teresa Ortega, Fuensanta Espluga, Jordi 
Comellas, Ricard Sabaté, Manel Solà Carrión.  
Per l’administració municipal: 
El regidor de zona i president del Consell Territorial Z06, Sr. Jesús Castillo, el regidor de 
Participació Ciutadana i vicepresident del CTZ06, Sr. Joan Gómez, la tècnica de mobilitat 
Raquel López i els tècnics municipals de la regidoria de Participació, Josep Pons i Francesc 
Mòdol. 

 
Sota la presidència del regidor de zona Jesús Castillo, i del regidor de Participació 
Ciutadana, Sr. Joan Gómez, s’inicia la sessió del CTZ06. 
El regidor de zona,  Sr. Jesús Castillo, informa dels temes a tractar en el decurs del 
plenari i recorda als assistents la mecànica de funcionament i utilitats del Consell 
Territorial. Feta aquesta introducció, cedeix l’ús de la paraula al regidor de Participació 
Ciutadana, Sr. Joan Gómez, qui saluda als membres del plenari i els anima a opinar 
en relació als temes que es tractaran durant la reunió. 
 
1r punt de l’ordre del dia: informació sobre l’elaboració d’un Pla de Mobilitat de la 
ciutat. La tècnica de mobilitat, Raquel López, explica detalladament tots els aspectes 
relacionats amb el mateix i que, a petició del plenari, es resumeixen a continuació: 
Característiques del Pla de Mobilitat de la ciutat de Lleida, així com les diferents 
fases del procés de participació que s’ha engegat i els procediments que té la 
ciutadania per a dir la seva. 
Durant les últimes dècades, s’ha produït un esclat de la mobilitat en les societats 
avançades. D’altra banda, els models de mobilitat de les nostres ciutats han 
evolucionat tendint a girar principalment entorn al vehicle motoritzat privat i 
indubtablement això ha derivat en uns efectes negatius gens menyspreables. Entre 
d’altres, podem identificar les emissions de gasos i partícules dels vehicles, la 
contaminació acústica, l’ocupació indiscriminada del territori i dels espais ciutadans, el 
consum energètic no sostenible, el col·lapse d’infraestructures i serveis dimensionats 
per fluxos inferiors i tantes altres conseqüències que ens han de fer reflexionar sobre 
el model les nostres ciutats. 
En aquest context neix la Llei 9/2003, del 13 de juny de 2003, denominada: Llei de 
Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, que pretén donar un gir a aquestes 
concepcions tradicionals i donar una resposta eficient a les necessitats de mobilitat 
dels ciutadans de la nostra societat, que és moderna, dinàmica, amb projecció i en la 
qual no es pot concebre més abordar els problemes de mobilitat en termes de simple 
estudi de trànsit. 
En aquesta línia es pretén satisfer les necessitats de mobilitat de la ciutadania donant 
major protagonisme a les xarxes de vianants, a les de bicicletes i als transports 
col·lectius, alhora que s’identifica la conveniència de lligar el desenvolupament 
urbanístic a les previsions de mobilitat en fases inicials del planejament urbanístic, de 
mode que aquests conceptes quedin indissolublement units al disseny i a la gestió de 
la xarxa viària. 
En aquest nou model de mobilitat s’introdueixen principis com la seguretat, la 
sostenibilitat, la integració social, qualitat de vida, salut i l’augment de la competitivitat, 
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perquè moure’s respectant aquests principis és un dret i, a més, ha de tenir uns costos 
acceptables pels ciutadans. Tot això, en definitiva, suposa un canvi profund en el 
model de mobilitat de les nostres ciutats. 
Els Plans de Mobilitat Urbana (PMU) son un dels múltiples instruments de planificació 
que estableix la Llei 9/2003. En particular, els PMU, naixen amb la idea de convertir-se 
en l’eina bàsica per configurar les estratègies de mobilitat sostenible dels municipis de 
Catalunya. 
En el procés d’elaboració del PMU ha d’estar garantida la participació del Consell 
Territorial de la Mobilitat que, segons definició expressa de la Llei 9/2003, és l’òrgan de 
consulta i participació dels diferents agents representatius dels organismes i les 
entitats vinculades en matèria de mobilitat i els ciutadans.  
A Lleida, el 20 de setembre de 2005 es va constituir el Pacte per la Mobilitat Sostenible 
i Segura, amb l'objectiu de vertebrar la participació ciutadana al voltant de la mobilitat a 
Lleida. Aquest òrgan  estable constituït  pels principals agents implicats en la mobilitat 
de Lleida- tècnics, representants de l'administració i entitats civils- assumirà les 
funcions assignades per la llei 9/2003 al Consell Territorial de Mobilitat.  
La redacció del Pla de Mobilitat Urbana de Lleida és una tasca complexa que involucra 
a tota la societat civil, però la Llei preveu que el Pla compti amb un procés de 
participació social, que garanteixi la representativitat de tots els interessos i necessitats 
de la població, i la corresponsabilització dels agents socials en la presa de decisions. 
La redacció del Pla, després del procés de licitació, s’ha encarregat a la UTE Lleida 
Mobilitat, formada per les empreses ALG y DOYMO, empreses que compten amb 
nombrosa experiència en el sector i tenen un molt bon coneixement de la realitat 
lleidatana.  
L’elaboració del PMU s’estructura en 2 fases, la primera consta de 3 etapes (anàlisi, 
síntesi, diagnosi) i la segona de 5 ( definició d’objectius i dels escenaris de mobilitat, 
proposició de mesures, avaluació de mesures i programa).  
El PMU actualment es troba en un estat avançat de recollida de dades i anàlisi de els 
mateixes que es presentà durant la passada setmana de la mobilitat sostenible i 
segura ( del 17 al 23 d setembre de 2009). 
Es preveu tenir enllestida la diagnosi a finals de desembre del present any i es preveu 
tenir elaborat el conjunt PMU a finals de juny de 2010. 

 
Acabada l’exposició de Raquel López, el regidor Jesús Castillo pregunta si algú vol 
opinar sobre el tema: un representant de l’AVV de Ciutat Jardí pregunta si, s’obrirà una 
fase de consultes ja que la seva associació té molt interès en aportar diverses 
propostes. El regidor Jesús Castillo i la tècnica Raquel López expliquen la forma com 
poden fer-se arribar les aportacions al futur Pla de Mobilitat i respecte a com es 
produirà el debat, expliquen que es farà a partir d’un document base que s’ha 
d’elaborar. 
 
A continuació, el regidor de zona informa que no serà possible exposar el segon punt 
de l’ordre del dia, a causa que el tècnic ponent de la Carta de la Ciutadania no ha 
pogut assistir a la reunió; no obstant això, els regidor explica que des de l’esmentada 
regidoria han fet arribar material divulgatiu sobre el Pla de Convivència a l’Escala, el 
qual es posa a la disposició dels assistents. 
 
El següent punt de l’ordre del dia fa referència al projecte de participació electrònica 
Lleida Participa i és exposat pel cap d’acció participativa, Josep Pons. 
Josep Pons, diu: “en la societat actual, s’obren noves fórmules de relació personal i 
ciutadana. Entre totes aquestes, destaquen les derivades de les noves tecnologies i 
d’internet. Per aquest motiu, i amb la intenció de facilitar la participació virtual en la 
dinàmica de la ciutat, ara fa 6 mesos, va iniciar-se el portal Lleida P@RTICIPA”. 
Aquest portal ha estat concebut per a  beneficiar a totes les associacions inscrites al 
Registre Municipal d’Entitats i als ciutadans que s’hi donen d’alta. El Portal, té tres 
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nivells de participació: un de Bàsic, que serveix per rebre informació de les activitats 
que generen les entitats de la ciutat, i pel qual sols es requereix disposar de correu 
electrònic. Un de Mitjà, que possibilita als ciutadans vincular-se en processos 
consultius, emetre opinions en els fòrums d’opinió o contestar enquestes i per a les 
entitats, poder configurar una web pròpia de “memòria il·limitada” vinculada al portal, 
amb una part pública i una part privada sols pels socis de l’entitat, amb la capacitat de 
generar butlletins electrònics, generar notificacions, emmagatzemar fotos, actes i 
documents. I finalment, un d’Avançat, destinat als administradors de les entitats, que 
possibilitarà la capacitat automàtica d’editar i rebre “new letters” entre totes les entitats 
dels portal. Atenent, doncs, a tots els avantatges exposats anteriorment,  Josep Pons, 
ofereix, a qui hi estigui interessat, la possibilitat d’inscriure-s’hi personalment, com a 
ciutadà, i a les entitats que vulguin disposar d’una web, a fer-ho mitjançant una petició 
a la Regidoria de Participació Ciutadana. 

 
Un assistent demana un aclariment sobre les característiques d’un domini per accedir 
a l’espai web del portal Lleida Participa. S’explica que és un servei que ofereix 
gratuïtament l’ajuntament i que cada entitat decideix el nom que pot figurar a partir de 
l’adreça comú per a tothom (http://www.lleidaparticipa.cat/ + nom de l’entitat). Sobre el 
seu  funcionament es matisen aspectes ja introduïts prèviament durant la presentació 
(funcionament, missatgeria, notícies electròniques...). 
El regidor Joan Gómez, anima a persones i entitats a que s’inscriguin al portal i a que 
participin de l’intercanvi d’informació en xarxa que el portal possibilita. Sobre el seu 
funcionament afirma que és molt fàcil i que la Regidoria de Participació posa a la seva 
disposició cursets de formació. El regidor de zona, Jesús Castillo, afegeix que veu 
aquesta eina de molt interès, i encara més per aquelles entitats amb recursos 
econòmics petits, que són la majoria. 
 
Acabat l’espai d’intervencions corresponents a aspectes diversos d’interès per al 
consell, Jesús Castillo inicia la seva intervenció informativa com a regidor de zona: 
constata la gran transformació de l’espai entre els barris de Camp d’Esports i Ciutat 
Jardí; al respecte opina que, arran de les darreres intervencions urbanístiques, la zona 
de Ciutat Jardí està molt més integrada a la ciutat, que s’ha superat la sensació de 
llunyania que hi havia abans. Parla de la importància de la millora de les 
comunicacions per la part nord i nord-oest (Av. de Pinyana, 11 de Setembre, el pont de 
Vallcalent...) i serveis que ha fet possible aquest canvi: millora del servei de bus, carril 
bici, ordenació de carrers i senyalització semafòrica etc. Sobre la mobilitat, el regidor 
Castillo valora molt positivament l’efecte de la implantació de zones de velocitat 30 a 
l’entorn de “joc de la Bola”, que ha ajudat a pacificar molt el trànsit, a fer més fàcil la 
mobilitat de les persones quan es desplacen a peu i a “donar més vida” a la zona. 
Respecte la mobilitat, tot i valorar les millores experimentades, opina que encara hi ha 
molt que millorar en relació a mals hàbits de circulació i esmenta de manera particular 
la mala costum d’aparcar malament i/o en doble filera. Jesús Castillo es mostra 
esperançat que la creixent sensibilitat de la gent ajudarà a anar resolent alguns dels 
aspectes que actualment dificulten una millor mobilitat urbana, en aquesta direcció 
pensa és positiu implementar rotondes a llocs estratègics, així com també ho és la 
incorporació de carrils bici i les millores per a facilitar la mobilitat dels vianants. El 
regidor opina que totes aquestes actuacions suposen sens dubte una millora 
substancial de la qualitat de vida dels veïns i marca la línia d’actuació en la que cal 
continuar avançant.  
Quant al potencial urbanístic de la zona 06, Jesús Castillo afirma que hi ha dos parts 
molt diferenciades una amb una trama urbana molt consolidada on hi ha manca 
d’espais per a fer coses (Camp d’Esports / Joc de la Bola) i sobre la qual solament 
poden preveure’s actuacions en direcció als límits amb la via de tren,  i una altra on el 
creixement és molt més fàcil (Ciutat Jardí). 
 

http://www.lleidaparticipa.cat/
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Canviant de registre, el regidor Castillo convida la gent a fer ús de les noves 
tecnologies en les seves relacions administratives amb l’ajuntament; parla d’INFOCIT 
com un recurs telemàtic de gran eficàcia, que permet molta agilitat a l’hora de fer 
gestions i consultes, i que possibilita el valor afegit de tenir una resposta molt ràpida 
als temes plantejats eliminant burocràcia innecessària. 
El tècnic Josep Pons, complementa la informació facilitada pel regidor Castillo 
confirmant que les peticions realitzades (a  infocit@.es)  es tramiten abans de 5 dies 
i  es direccionen de l’OMAC a l’àmbit  municipal competent des d’on es dóna resposta 
amb molta diligència. 
Jesús Castillo, afegeix en relació a la comunicació ofimàtica que és una bona 
alternativa que s’afegeix a les altres vies existents de relació amb l’administració, entre 
les quals hi ha la pròpia del regidor de barri i els mecanismes participatius específics 
del Consell Territorial. 
 
Un representant veïnal manifesta la conveniència que es millori el seguiment de les 
intervencions en matèria de reclamacions relatives als espais urbans i mobiliari urbà, la 
solució als problemes plantejat s’hagi retardat a la pràctica. Pregunta també sobre la 
manera com es fa el control estadístic de les peticions. 
Jesús Castillo, respon que una bona relació en xarxa administració vs societat civil, 
millora l’eficiència en la resolució dels problemes; que si per alguna circumstància 
anòmala la resposta no és produeix quan caldria, cal insistir en la comunicació fins que 
es resolgui el tema. El regidor insisteix que és una via eficaç, que presenta l’avantatge 
de possibilitar una fiscalització de l’actuació municipal per part del ciutadà, atès que 
queda constància de tot el procediment des de bon principi i obliga el funcionari 
responsable a ser diligent en el seguiment del tema.  
Sobre l’avaluació de les peticions telemàtiques i la seva posterior solució, el regidor de 
Participació explica que hi ha algunes variables i que aquestes tenen a veure molt amb 
la tipologia de la petició; no és el mateix fer una sol·licitud com arreglar una rajola, que 
demanar la construcció d’un poliesportiu. 
Un assistent al plenari considera que hi ha poca presència de gent a la reunió i 
s’interessa pel motiu de la no assistència. Pregunta com es convoca un Consell 
Territorial. Els regidors li responen que si bé es cert que hi ha força entitats a la zona, 
la finalitat de la majoria de mateixes no respon als continguts que es tracten en aquest 
Consell, i els representants de les mateixes en molts casos tampoc són veïns de la 
zona. No obstant aquesta circumstància,  hom convoca tothom per carta i es fa el 
recordatori per correu electrònic, telèfon i SMS. Fet això, l’assistència és voluntària, la 
resposta de la gent és imprevisible, depèn de moltes circumstàncies. 
El regidor Castillo pregunta si hi ha un tema concret del que la gent estigui interessada 
de parlar... el tema de mobilitat, mediambient, urbanisme ...  
El regidor de Participació Joan Gómez, diu que al marge de l’ordre del dia, la gent 
també pot proposar temes a debatre. 
Un representant de Camp d’Esports, pregunta a petició de qui es decideix quan un 
carrer pot passar a ser zona 30, afirma que la seva associació de veïns no ha estat 
consultada al respecte. 
Sobre el comentari anterior, la tècnica Raquel López diu la proposta sobre la 
implementació de zones 30 va realitzar-se coincidint amb la presentació de les 
rotondes d’Alcalde Pujol, però que en qualsevol cas, al marge de qüestions formals, 
considera que la seva posada en funcionament ha estat en benefici dels veïns i ha fet 
possible una millora de les condicions de vida a la zona afectada. Raquel López, 
comenta que de fet, allò que s’ha fet, no és altra cosa que normalitzar una situació ja 
existent, atès que la zona és escolar, esportiva i comercial, raó per la qual la circulació 
ja era lenta; tanmateix, el que s’ha fet, és ampliar una mica l’espai als carrers de 
l’entorn en els que sí es circulava a més velocitat i per tant hi havia perill per a la 
seguretat de les persones. El regidor Castillo corrobora aquesta informació i afegeix 
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que amb independència de qui faci la petició, l’aprovació depèn d’un estudi tècnic que 
han realitzar especialistes en mobilitat. 
Un veí pregunta si seria possible situar una altra rotonda a Joc de la Bola / Alcalde 
Pujol; la tècnica Raquel López li respon que no pot ser que no hi ha espai suficient, 
però que és previst eliminar uns quants metres d’aparcament en aquella cruïlla, 
incorporar-hi carril bici i fer una mica més estret els carrils de circulació del cotxes; 
amb aquest seguit de mesures la zona guanyarà en visibilitat i en seguretat per a 
conductors i vianants. 
Un veí afirma que, fa més de 2 anys, van preguntar per la possibilitat de posar passos 
elevats a la zona abans referida, però se’ls va dir va que era una solució que resultava 
molt cara. El regidor Castillo diu que de moment es veurà si les mesures previstes 
resolen el problema de la visibilitat i la seguretat en aquella cruïlla o cal contemplar 
alguna altra solució. El regidor també creu adient fer una crida perquè els conductors 
actuïn de manera més cívica, evitant aparcar en doble filera en aquell espai ja 
problemàtic de per si. 
El representant del Centre Penitenciari de Ponent,  suggereix millorar la freqüència del 
servei d’autobusos, ara hi ha una cadència massa llarga que no coincideix amb els 
horaris d’entrada i sortida del centre; de ser possible aquesta solució està segur que 
es faria menys ús del transport privat de la gent que treballa a CPP. 
 
Respecte el transport públic, un veí diu que la L17 ha animat molts veïns a no fer ús 
del cotxe, però que encara cal millorar les possibilitat de connectivitat d’aquesta línia 
amb altres punts de la ciutat i sobretot amb un servei estratègic com és el ferroviari. 
Una veïna ratifica aquesta necessitat de més alternatives en matèria horaris i 
freqüència de pas dels autobusos per a que molta gent que treballa al centre de la 
ciutat deixi d’agafar el cotxe. 
Jesús Castillo planteja la possibilitat de fer un estudi sobre el tema dels autobusos, diu 
que en el cas de l’Hospital Arnau de Vilanova va realitzar-se’n un i varen trobar-se 
solucions. Proposa la possibilitat de convocar en un futur un Consell Territorial per a 
parlar específicament de la mobilitat. 
Raquel López fa una decidida dels avantatges d’incorporar la cultura de la bici als 
hàbits de la ciutadania i posa en valor l’actuació del personal del CPP que en un gran 
nombre van a treballar fent ús d’aquest mitjà de transport tan sostenible i saludable. 
 
Finalment hi ha una roda d’intervencions en relació a com millorar les condicions de 
seguretat de les persones a la zona. D’acord amb la sensibilitat manifestada per les 
persones assitents al plenari, el regidor Castillo proposa s’acordi la convocatòria d’un 
futur Consell en el que es parli de la mobilitat i en el que també es proposin possibles 
àrees en les que seria aconsellable implementar zones de velocitat 30. La proposta 
s’aprova per unanimitat. 
 
Acabat el torn de preguntes i respostes, el regidor i president del Consell Territorial 
agraeix als assistents la seva presència i les seves aportacions i dóna per acabada la 
sessió constitutiva del Consell Territorial de la zona 06. 
 

Lleida, 26 de novembre de 2009 

 
 
 
 
 
Cesc Mòdol    
Coordinació tècnica dels Consells Territorials   
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CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 06 (Camp d’Esports-Ciutat Jardí) 

Plenari celebrat el dilluns, 17 de maig de 2010 a les 20.00h, al local social de Ciutat Jardí. 

 
Assisteixen a la reunió: 
 
Entitats: 
AVV Camp d’Esports, AVV Ciutat Jardí, Assoc. de Mags de Lleida, IES Guindavols, Centro 
Galego, AMPA Joc de la Bola, Club Billar Lleida. 
 
Persones: 
Jesús Millán, Josep Lluís la Iglesia, Fuensanta Espluga, Jordi Cumelles, Imma Sellart, Armando 
Moreno, Josep Mariscal, Mª Vicenta Penabad, Eligio Suevos, David Cavero, Ramon Cavero, 
Àngel Carrera, Eduard Nadal, Ramon Marimon, Joaquim Colell.  
 
Per l’administració municipal: 
El regidor de zona i president del Consell Territorial Z06, Sr. Jesús Castillo, el regidor de 
Participació Ciutadana i vicepresident del CTZ06, Sr. Joan Gómez, i els tècnics municipals de 
la regidoria de Participació, Josep Pons i Francesc Mòdol. 

 

Sota la presidència del regidor de zona Jesús Castillo, i del regidor de Participació 
Ciutadana, Sr. Joan Gómez, s’inicia la sessió del CTZ06. 
 
El regidor Jesús Castillo dóna la benvinguda i pregunta si hi ha alguna esmena a 
l’acta del plenari anterior; com ni en hi ha cap, s’aprova per unanimitat. 
Acte seguit, el regidor de zona introdueix el que serà el tema central del plenari: el 
procés de participació per al Camp d’Esports “què vols per al teu barri”.  
Per argumentar la conveniència de fer aquesta consulta, el regidor Castillo 
reflexiona sobre les característiques i evolució d’un dels barris més recents de la 
ciutat, i la manera com aquest fet a condicionat el seu urbanisme, la seva 
estructura de serveis, així com la seva realitat sociològica. El regidor considera que 
durant els darrers 40 anys s’ha produït un cert desajustament entre el creixement 
de la trama urbana i l’oferta de serveis existents, raó per la qual troba assenyat que 
els representants d’aquest barri plantegin demandes orientades a resoldre alguns 
dels dèficits existents. 
El regidor de zona fa un repàs a algunes de les actuacions que darrerament s’han 
realitzat a la zona i que fan referència a la pacificació i la millora de la mobilitat a 
peu i en vehicle (rotondes, zona 30, senyalització etc.), o a la qualitat de vida en 
matèria de seguretat, servei de neteja. No obstant això, el regidor és conscient que 
hi ha peticions que encara no s’han pogut atendre i que fan referència a la 
disposició d’espais per al lleure (piscina, espais per a l’esport popular...) i per a la 
convivència veïnal (per exemple, un centre cívic). 
El regidor Castillo, exposa que la idea del procés de participació pretén anar més 
lluny que una simple recollida d’unes quantes opinions, es vol conèixer de manera 
participada les percepcions de la gent, que en pensa de les seves necessitats 
presents i futures, i de quina manera aquestes poden tenir-se en compte a l’hora 
de planificar futures millores urbanístiques i d’equipaments. El regidor de zona, 
esmenta que en els darrers temps ja s’estan recollint determinades peticions que 
s’han fet arribar a la Paeria, però què, no obstant això, es vol que la recollida 
d’opinions sigui el més amplia i oberta possible, de manera que veïns i entitats 
puguin opinar sobre totes les qüestions del barri, no solament les afecten a 
cadascú (de manera directa i particular), sinó que també sobre moltes altres que 
demanen una visió global i multidisciplinar. 
El regidor Castillo fa un esment especial en la voluntat de fer un procés participatiu 
a fons, en el que s’utilitzaran diversos mecanismes per copsar les opinions de gent 
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de diferents edats i condicions, des de nens fins a la gent de la tercera edat 
(enquesta, entrevista dialogada, reunions de debat; posteriorment anàlisi de les 
dades, retorn al mateix consell per a valorar les idees recollides...). 
 
Convidat pel regidor de zona, pren la paraula el regidor de Participació Ciutadana, 
Sr. Joan Gómez, que diu que un procés d’aquestes característiques no s’ha fet a 
cap altre lloc de la ciutat, que es parteix de zero, preguntant a la gent que vol. 
Argumenta que les característiques i l’evolució del barri fan necessari que es 
plantegi la consulta d’una manera oberta, de tal forma que reculli les percepcions 
de com, els ciutadans i les ciutadanes, volen que sigui el seu barri.  
El regidor opina que darrerament es pot percebre la preocupació creixent d’alguns 
veïns de la zona, per manifestar les necessitats que hi ha al barri, acompanyada 
d’una certa sensació de menysteniment vers altres barris que es considera estan 
millor atesos en les seves demandes d’equipaments i serveis. En aquest sentit, i 
per recollir quina és la expressió veritable del sentiment dels veïns de la zona, s’ha 
cregut convenient iniciar un procés de participació que permeti fer un diagnòstic 
que ajudi a saber com cal planificar el futur de la zona. El regidor insisteix en la 
importància de no fer una intervenció incompleta, fruit d’un moment 
d’apassionament, i desproveïda d’una visió de conjunt d’allò que li cal a la zona. 
D’aquí la intencionalitat de la pregunta de l’enquesta “què vols per al teu barri?”.  
A continuació, Joan Gómez, explica als membres del plenari les fases de la 
consulta participativa i la temporització de cadascuna d’elles, de tal manera que a 
final d’any ja es pugui fer el retorn de les propostes i les conclusions, a fi i efectes 
que hi hagi temps d’incloure determinades propostes en els pressupostos de 2011. 
Sobre l’enquesta, el regidor esmenta que la mateixa tindrà l’aval científic de la 
Universitat de Lleida i que el seguiment de diversos aspectes sociològics del 
procés de participació estaran supervisats pel Dr. Fidel Molina 
 
Acabada la presentació del procés de participació per al barri de Camp d’esports, 
el regidor de la zona 06, Jesús Castillo, autoritza l’inici del torn de paraules: 
 
Imma Sellart, de l’AMPA del Col·legi Joc de la Bola. El que troba a faltar més en la 
zona són espais esportius, diu que estan col·lapsats els que hi ha. 
 
Ramon Cavero, AVV Camp d’Esports. Parla d’una reivindicació històrica de tot el 
barri: un Centre Cívic. Segons ell, la zona necessita un espai que aglutini 
persones, que faciliti la tasca de les entitats veïnals i dinamitzi tot el barri. Afirma 
que amb els anys, el barri ha perdut espais de convivència i lleure com les 
antigues piscines de Camp d’Esports i que actualment les úniques zones 
esportives lliures són les dels col·legis. Quan a altres instal·lacions esportives de la 
zona, com per exemple l’11 de  setembre, sempre estan ocupades i els veïns no 
en poden disposar. 
Respecte a la consulta participativa, valora de manera crítica les hipotètiques 
conclusions a les que es pugui arribar, preveu que com al barri “falta de tot”, la 
gent no farà altra cosa que constatar aquesta evidència ja sabuda : “com no hi ha 
res, falta tot...Si ho demanem tot, que ens donaran?”. 
 
El regidor Castillo, li respon que justament la intenció del procés de participació 
busca resoldre la incertesa actual, permetent un consens sobre les prioritats de les 
coses que són necessàries per millorar el barri; l’enquesta vol fer aflorar les 
necessitats, és un instrument de treball que ha de recollir les opinions i sensibilitats 
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de molta gent. Posteriorment, si es fan més o menys coses, ja dependrà dels 
pressupostos. 
El regidor Castillo, que l’ajuntament hagués pogut optar per plantejar propostes 
tancades als veïns, com s’ha fet a Barcelona amb la Diagonal, però que 
precisament l’originalitat de la consulta rau en que s’actua invertint l’ordre:  es 
demana als veïns que proposin, de manera que posteriorment sigui l’ajuntament 
qui adapti les seves actuacions a les dinàmiques nascudes des de l’opinió de la 
gent que viu a la zona. Segons Castillo, l’acció de l’ajuntament sempre serà millor 
si la proposta tècnica està inspirada en les necessitats reals de la ciutadania, i 
afirma que aquest procés de participació és una excel·lent oportunitat. 
Jesús Millán, A.VV. Camps d’Esport. Palesa la sensació que actualment es 
treballa per recuperar coses que ja es tenien, i per aquesta raó manifesta que hi ha 
qüestions que no s’han fet bé.  Diu que ens queixem de manca d’instal·lacions per 
a l’esport popular, quan a les proximitats del pavelló 11 de setembre i del Camp de 
Futbol hi havia espais que es van cedir perquè els administressin entitats 
esportives privades, sense que això hagi significat cap benefici pel barri. Sobre el 
tema dels espais disponibles, el Sr. Millán afirma que entre la via del ferrocarril i 
l’11 de setembre hi ha uns terrenys que podrien resultar d’utilitat pública (esport i 
lleure). 
El Sr. Millán acaba la seva intervenció suggerint la modernització de l’Av. del Dr. 
Fleming, de la que opina que la part central podria refer-se per facilitar el passeig 
de les persones en detriment de l’acumulació de cotxes aparcats que hi ha ara. 
També mostra la seva esperança que l’entorn del futur museu Sorigué, permetrà 
implementar usos d’interès ciutadà al seu voltant. 
 
Arran del comentari anterior, El regidor Castillo, explica que l’illa on hi haurà el 
museu estarà dissenyada de manera integral pels promotors del projecte (museu i 
jardins de l’entorn), però que no obstant això, hem de fer arribar als  tècnics de la 
Fundació Sorigué, les propostes dels veïns perquè contemplin la conveniència 
d’incorporar idees al projecte. Jesús Castillo considera que la superfície de l’entorn 
de l’edifici del museu és prou gran com per a poder incorporar-hi solucions 
imaginatives. 
Sobre la construcció del museu al barri del Camp d’Esports, el regidor valora que 
és una oportunitat magnífica per a la dinamització del barri. Sobre els terminis de 
realització, diu que en els propers mesos s’escollirà l’opció definitiva d’entre tres 
propostes, que les obres començaran a finals de 2010 i que la previsió sobre 
l’acabament de les obres és per al 2012. 
En previsió de les afectacions futures del museu a la zona, el regidor Castillo 
manifesta la conveniència de preveure la necessitat futura d’aparcaments, atès 
que potser no en hi haurà prou amb l’oferta actual a l’esplanada del camp de 
futbol. 
Quant a previsió, també creu important contemplar les necessitats d’equipaments 
que caldrà en base d’una banda a l’envelliment de la població, i de l’altra en 
resposta a la previsible arribada de noves parelles joves que vindran a viure a la 
zona. Segons els regidor, treballar en aquesta perspectiva ha d’ajudar a fer 
possible que el futur no es tornin a repetir disfuncions a raó del creixement 
urbanístic com les que estem patint en l’actualitat i posa com exemple a seguir la 
planificació que es duu a terme des de fa uns anys en matèria de mobilitat 
(circulació, velocitat, rotondes, transport...) i que ha permès anar minimitzant els 
problemes. En base a les anteriors reflexions, el regidor demana la col·laboració 
dels representants de les entitats –quan a líders d’opinió que són- perquè siguin 
actius i col·laborin en aquesta consulta participativa. 
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Veí del barri Camp d’Esports que no s’identifica. 
Parla que en el context econòmic actual, potser no és el millor moment per a parlar 
de fer coses. Pensa que l’ajuntament està molt endeutat. 
Jesús Castillo considera assenyada aquesta reflexió, però d’altra banda posa de 
manifest que, justament com a mesura anticrisi, es convenient projectar actuacions 
incentivadores de l’activitat econòmica i del benestar social, i que les 
administracions públiques tenen una responsabilitat important que jugar; en aquest 
sentit, un ajuntament pot esdevenir un gran impulsor de micro projectes 
urbanístics, que són garantia de treballs per a moltes empreses i persones que en 
depenen. 
 
Imma Sellart, de l’AMPA del Col·legi Joc de la Bola. Li assembla molt bé que es 
faci una consulta i que es realitzin obres noves, però dóna molta importància a 
tenir cura i manteniment de les que ja estan realitzades. 
Jesús Castillo, es mostra favorable a treballar en aquesta perspectiva de realisme i 
sostenibilitat, i encara més en els moments actuals de dificultat econòmica, quan 
cal saber optimitzar, compartir el recursos disponibles i saber triar entre el que pot 
ser i el que no. 
 
El regidor de Participació Ciutadana, Joan Gómez, intervé per comentar que tan 
aviat com s’hagi realitzat el buidatge de l’enquesta del procés de participació, ja 
tindrem elements per a treballar sobre les tendències d’allò que volen els diferents 
agents socials, així com de les prioritats que convingui establir.  
Sobre el museu, diu que tindrà un fons molt important que donarà prestigi al barri i 
aportarà un valor econòmic afegit. Quant a les instal·lacions poliesportives de 
carrer, proposa considerar que, tot i ser un equipament útil, en determinades 
circumstàncies poden ser motiu de controvèrsia entre veïns. 
Respecte al document amb el formulari de l’enquesta participativa, informa que pot 
ser consultat al lloc web de participació de la paeria i al portal  
www.lleidaparticipa.com. 
 
Imma Sellart .  
Planteja un tema que no és estrictament de la zona 06 i que fa referència a la 
recepció a la nostra ciutat de turistes que arriben en autocaravana. La Sra. Sellart 
afirma, que Lleida és de les poques capitals que no tenen previstos uns petits 
espais urbans (vigilats) regulats per a l’estacionament temporal de les persones 
que ens visiten amb autocaravana; diu que hi ha zones, al propi Camp d’Esports, a 
Pardinyes, a Cappont... Que serien adients per aquests usos i que contribuirien a 
la millora i desenvolupament turístic de la nostra ciutat. 
Jesús Castillo, diu que traslladarà aquesta proposta a la instància municipal 
corresponent. 
 
Acabat el torn de preguntes i respostes, el regidor i president del Consell Territorial 
agraeix als assistents la seva presència i les seves aportacions i dóna per acabat 
el plenari del Consell Territorial de la zona 06. 
 
Lleida, 17 de maig de 2010 
 
 
 
 
Cesc Mòdol    
Coordinació tècnica dels Consells Territorials   
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CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 06 (Camp d’Esports-Ciutat Jardí) 

Plenari celebrat el dilluns, 13 de desembre de 2010 a les 20.00h, al local social de Camp 
d’Esports. 

 
Assisteixen a la reunió: 
 
Entitats: 
AVV Camp d’Esports, AVV Ciutat Jardí, Assoc. de Mags de Lleida, AMPA IES Guindavols, 
Parròquia Sant Jaume, Club Billar Lleida. 
 
Persones: 
Jesús Millán, Antoni Tahull, Jordi Pardell, Àngel Carrera, Josep Lluís la Iglesia, Àngel Brosel, 
Jordi Cumelles, Armando Moreno, Mª Vicenta Penabad, David Cavero, Ramon Cavero, Ramon 
Marimon.  
 
Per l’administració municipal: 
El regidor de zona i president del Consell Territorial Z06, Sr. Jesús Castillo, el regidor de 
Participació Ciutadana i vicepresident del CTZ06, Sr. Joan Gómez, i els tècnics municipals de 
la regidoria de Participació, Josep Pons i Francesc Mòdol. 

 
Sota la presidència del regidor de zona Jesús Castillo, i del regidor de Participació 
Ciutadana, Sr. Joan Gómez, s’inicia la sessió del CTZ06. 
 
El regidor Jesús Castillo dóna la benvinguda 
 
A petició de Jesús Castillo, el regidor de Participació Ciutadana, Joan Gómez explica a 
grans trets les línies generals del procés de participació que s’ha realitzat al barri del 
Camp d’Esports i cedeix l’ús de la paraula al professor de sociologia Fidel Molina, 
perquè expliqui els detalls tècnics del mateix i n’expliqui l’anàlisi dels resultats.  (3’ a 
31’) 
 
Acabada l’anàlisi dels resultats del procés de participació, el regidor de zona obre el 
torn de paraules perquè els assistents puguin manifestar les seves opinions. 
 
Antoni Tahull, AVV. Ciutat Jardí. Pregunta si les enquestes s’han fet a peu de carrer o 
per telèfon i quin criteri de treball per zona han seguit els enquestadors. 
 
Fidel Molina diu que les enquestes s’han fet de manera presencial al carrer i a les 
botigues i concreta els carrers en els quals ha treballat cada enquestador. Molina 
també informa sobre detalls tècnics de com s’ha fet l’enquesta. 
 
Ramon Cavero, AVV. Camp d’Esports. Pregunta la raó per la qual no s’ha passat a fer 
l’enquesta directament per les cases. 
 
Joan Gómez li respon que el propòsit de la mateixa no era solament captar l’opinió de 
persones que viuen al Camp d’Esports, sinó que es volia recollir un ventall més ampli 
de sensibilitats la qual cosa feia també necessari preguntar a gent que hi treballa però 
no hi viu.  
 
Josep Lluís la Iglesia, AVV. Ciutat Jardí. Demana concreció sobre el límit del territori 
en el qual s’ha passat l’enquesta. 
 
Se li respon en base a un plànol que especifica els límits del barri de Camp d’Esports. 
Antoni Tahull, AVV. Ciutat Jardí. Justifica la pregunta del seu company d’AVV, J.L. de 
la Iglesia a raó que les dades extretes de l’anàlisi de l’enquesta no concorden amb les 
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particularitats de Ciutat Jardí. Demana si se’ls farà arribar una còpia de l’informe que 
s’ha presentat. 
 
El regidor Joan Gómez, diu que quan s’hagi processat tota la informació, aquesta es 
trametrà als serveis tècnics competents perquè n’elaborin un informe i a partir d’aquest 
es pugui fer la previsió al capítol d’inversions, situant cada demanda a la partida que li 
correspongui. 
 
Àngel Brosel, AMPA Guindàvols. Redundant en un tema que ja s’ha parlat, diu que a 
ell li hagués semblat millor que les enquestes no s’haguessin realitzat a peu de carrer. 
Com a propostes concretes que demana que es tinguin en compte fa esment a: 
-ressalta la perillositat –per excés de velocitat- del trànsit de vehicles a la zona de les 
rotondes de vora el Portolés i de vora el Caprabo. 
-denuncia que es fan “botellons” al pàrquing del Camp d’Esports i que alguns dels 
participants després van a “tota pastilla” pels carrers pròxims.  
-Proposa que s’implementi algun pas elevat dissuasori a les proximitats del pavelló 11 
de Setembre; es tracta d’una zona on hi ha perill perquè per aquell indret molta gent 
creua de la zona d’aparcament al pavelló i viceversa.  
 
Jesús Millán, AVV. Camp d’Esports. S’afegeix a la denúncia dels problemes de 
circulació a la zona del pavelló 11 de Setembre; parla d’aspectes relacionats amb la 
mobilitat: circulació ràpida, qualitat de l’asfaltat en algunes zones, ús del carril bici, 
aparcaments... 
 
El regidor de zona, Jesús Castillo realitza una valoració general de les intervencions, 
concloent que tot allò que s’està dient ja ha quedat reflectit d’una manera global als 
resultats de l’informe del Procés de Participació, segons el qual els aspectes menys 
valorats són circulació i neteja. El regidor continua la seva intervenció fent una reflexió 
sobre les particularitats d’algunes demandes que impliquen fer grans projectes i altres 
intervencions, -en aspectes com circulació, voreres, neteja o manteniment- que poden 
atendre’s en base als plans ordinaris de manteniment del municipi. 
 
Àngel Brosel, AMPA Guindàvols. Constata que s’està fent poc ús del carril bici 
existent i que tal vegada seria més útil aprofitar l’espai que ocupa com a zona 
d’aparcament. 
Quant al tema de l’enllumenat, Brosel diu que hi ha alguns trams del barri que estan 
insuficientment enllumenats. 
 
El regidor de Participació Ciutadana, Joan Gómez,  considera que el problema de 
l’aparcament al barri de Camp d’Esports presenta dues polaritats, d’una banda hi ha 
una zona molt congestionada, mentre que l’altra té excedent de places lliures.  
 
El regidor de zona, Jesús Castillo, realitza una reflexió sobre el procediment per 
determinar la prioritat de les actuacions que es deriven de l’informe redactat per 
professors de la UdL. 
 
Jesús Millán, AVV. Camp d’Esports. Puntualitza que, fora de l’espai de l’entorn del 
museu de la Fundació Sorigué, no hi ha espais al barri que possibilitin la construcció 
d’equipaments. 
 
El regidor de zona, Jesús Castillo, diu que a més de l’entorn del futur museu, s’han 
d’afegir els prop d’11.000 m2 reservats per equipaments a la zona propera al camí de 
Vallcalent. 
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Jesús Millán, AVV. Camp d’Esports. Pregunta la raó per la qual s’han deixat de 
compartir amb el barri, fora d’hores lectives, les instal·lacions escolars de Joc de la 
Bola. Millán opina que davant de la manca d’espais esportius al barri aquesta era una 
bona alternativa. 
 
El regidor Jesús Castillo aclareix que es tractava d’una prova pilot que tècnicament 
podria tornar a repetir-se sempre i quant una persona de l’associació peticionària es 
faci responsable d’obrir, vigilar i tancar les instal·lacions escolars; en aquest cas 
l’ajuntament assumiria les despeses de manteniment i neteja de les instal·lacions. 
 
Ramon Cavero, AVV. Camp d’Esports. Corrobora com van anar les coses durant el 
període en que va estar vigent un acord de cessió al barri de les instal·lacions del pati 
escolar durant hores no-lectives. 
 
Àngel Brosel, AMPA Guindàvols. (44’). Respecte a crear equipaments per a la gent 
jove a la zona del camí de la Mariola, pensa que seria millor un lloc no tant a les 
afores. 
La seva opinió sobre el velòdrom és que està infrautilitzat i que caldria considerar 
alguna alternativa per treure un major rendiment a aquell espai. 
Sobre el problema de la seguretat en alguns llocs del barri del Camp d’Esports, es 
partidari d’incorporar càmeres de vigilància i d’incrementar la intensitat lumínica on 
calgui.  
Defensa el criteri de la prevenció front l’alternativa -superior en cost- d’haver de 
reparar desperfectes 
 
Ramon Cavero, AVV. Camp d’Esports. Considera que no estem acostumats a la 
utilització de les càmeres de vigilància, però que potser haurem d’anar revisant aquest 
fet cultural. 
En referència al compromís per fer-se corresponsables de determinats equipaments 
públics, li sembla malament que hom demani a les AAVV que facin més coses d’allò 
que la seva capacitat material i de recursos humans els permet. 
És declara crític respecte a com s’ha fet l’enquesta (perquè no s’ha parlat amb els 
veïns porta a porta), pensa que el resultat no reflecteix el que necessita el barri. Posa 
en qüestió la competència interpretativa de les persones enquestades en el moment 
de respondre les preguntes que se les hi ha formulat. 
Finalitza enumerant una relació dels diferents equipaments que segons el seu punt de 
vista hauria de tenir el barri del Camp d’Esports.  
 
Jesús Millán, AVV. Camp d’Esports. Comenta que després de la reforma urbana 
d’una de les parts de l’Av. Dr. Flèming es nota molta diferència entre “la banda bonica i 
l’altra”. 
Es mostra contrari a la inversió feta per remodelar la façana del Mercat de Flèming, 
posa en dubte que serveixi per millorar el funcionament de les parades.  
Palesa que per parlar de com portar a la pràctica les propostes que han sortit del 
l’estudi del procés de participació del Camp d’esports, caldria saber prèviament si hi 
haurà diners... 
Per acabar la seva intervenció pregunta pels terminis d’execució del museu i sobre les 
característiques de la urbanització i equipaments urbans que hi haurà al seu entorn. 
 
Fidel Molina, coordinador de les anàlisis i conclusions de l’enquesta del procés de 
participació, afirma que la manera de realitzar l’enquesta es correspon als objectius 
previstos per la part que realitza l’encàrrec; la petició de l’ajuntament tenia per finalitat 
la recollida d’opinions de la gent usuària de la zona -resident i no resident- pertanyent 
a diferents àmbits socioculturals i econòmics; per tant, tècnicament, era aconsellable 
realitzar una enquesta de tipus obert atès que aquest mètode tant facilita la obtenció 



 15 

de dades quantitatives com de qualitatives (xifres, tendències d’opinió...). Si solament 
s’hagués passat per domicilis, solament s’hauria recollit informació relacionada amb 
les persones que viuen al barri, sense tenir en compte altres variables. 
 
El regidor de Participació, Joan Gómez, afegeix que no obstant el mètode utilitzat per 
administrar l’enquesta (a peu de carrer), més del 84% de la gent que ha respòs 
resideix al barri o resideix i treballa al barri. Joan Gómez considera que la mostra és 
prou representativa i que les tendències que se’n deriven són fiables. 
 
Jesús Millán, AVV. Camp d’Esports. Reflexiona sobre la importància de com prioritzar 
les intervencions que es derivin de les necessitats que reflecteix el procés de 
participació.  
Es posiciona respecte el problema de la neteja plantejant que per ell és greu tot el que 
passa amb els amos dels gossos; hi ha persones (la majoria de fora del barri) que 
deixen els animals solts i no recullen els excrements que van escampant arreu. 
Demana un major control per part de la Guàrdia Urbana. 
 
Àngel Brosel, AMPA Guindàvols. Posa en valor la importància que per a ell té que les 
actuacions que es derivin del procés de participació tinguin en compte la importància 
de la qualitat de vida i el benestar de les persones. 
Per solucionar la problemàtica dels gossos, proposa implementar alguns espais 
específics per on passejar els gossos en unes condicions especials i proposa 
possibles emplaçaments. Quant a una millora de la seguretat viària creu que aquesta 
passa per una major cobertura de la vigilància policial en aquells llocs proclius a que 
es donin circumstàncies de risc com la zona entre el col·legi Pràctiques II i la rotonda 
que hi ha a la vora d’un concessionari automobilístic. 
 
El regidor de zona, Jesús  Castillo, diu que l’enquesta marca una tendència per la 
petició de moltes petites intervencions que pròpiament entrarien més en la línia del que 
és manteniment. Opina que determinats temes del dia a dia, per la seva immediatesa, 
poden resoldre’s fent ús d’una simple comunicació a la “bústia ciutadana” de 
l’ajuntament o, altrament, quan el cas o requereixi avisant a la policia. Cita com 
exemples varies de les coses disperses que s’han comentat durant la pròpia reunió. 
El regidor Castillo manifesta que una de les coses que s’intueix de l’anàlisi de 
l’enquesta és la necessitat de treballar la consciència de barri a partir de tot un seguit 
de necessitats que són pròpies del conjunt de la comunitat. 
Pensant en els futurs pressupostos municipals, afirma que, de les propostes que han 
anat sorgint i que superin el percentatge de significació del 10%, seria interessant 
concretar quines són les inversions a prioritzar: un casal d’avis, un local social, una 
piscina, un parc, etc. 
 
Ramon Cavero, AVV. Camp d’Esports. Amb independència de les conclusions de 
l’informe sobre l’enquesta, diu que l’Associació de Camp d’Esports està interessada en 
tenir un local per fer les seves activitats i reclama voluntat política perquè es doni 
compliment a la seva reclamació. 
 
Jesús Millán, AVV. Camp d’Esports. Proposa arreglar els voltants del Canal de 
Pinyana per a usos lúdics i esportius. 
Lamenta que el Centre Esportiu Ekke no tingui concertat cap tracte preferent amb els 
membres de l’associació. 
 
Àngel Brosel, AMPA Guindàvols. Més que uns determinats equipaments, parla de la 
necessitat de tenir bé el que hi ha; de cuidar millor o recupera espais de jardins, 
mobiliari urbà, voreres, l’enllumenat... En definitiva, parla de la importància de la suma 
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de moltes accions petites i de la necessitat de controlar les accions incíviques com una 
prioritat per millorar la qualitat del barri. 
 
El regidor Castillo respon de manera afirmativa a l’opinió anterior, refermant que 
justament aquesta és la tendència que marca l’estudi realitzat. 
 
El regidor de Participació Ciutadana, Joan Gómez, diu que estaria bé una mica més de 
concreció en algunes idees; posa com exemple una hipotètica reforma de l’avinguda 
Dr. Flèming: hauria de convertir-se en una rambla? Modificar els punts de llum, les 
voreres, els criteris d’aparcament?  
 
Armando Moreno, Club Billar Lleida. Afirma que els aparcaments de vora el Camp 
d’Esports s’infrautilitzen durant les nits; es tracta d’una qüestió de manca de seguretat, 
al no ser un lloc controlat la gent té prevenció de deixar-hi els cotxes. 
 
Jesús Millán, AVV. Camp d’Esports. Es mostra sorprès pel fet que s’estigui parlant 
tant del tema de l’aparcament quan, segons el seu parer, fora d’un dies determinats i 
alguns llocs concrets, d’aparcament en hi ha. 
 
Acabat el torn de preguntes i respostes, el regidor i president del Consell Territorial 
agraeix als assistents la seva presència i les seves aportacions i dóna per acabat el 
plenari del Consell Territorial de la zona 06. 
 
 
Lleida, 13 de desembre de 2010 
 
 
 
 
 
Cesc Mòdol    
Coordinació tècnica dels Consells Territorials  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


