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CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 07  

(Instituts-Sant Ignasi-Templers-Escorxador) 

 
Plenari de constitució celebrat el dimarts, 13 de gener de 2009 a les 20.00h  
al Local Social de l’Escorxador 
 
 
Assisteixen a la reunió per les entitats: 
Casa de Andalucia (Vicente Estevez, Juli Oto); AVV Instituts-St. Ignasis (Josefa Pla, 
Júlia Bardagí, Ramon Corbella, Carlos Gómez, Jordi Marimón); Escola Bressol El 
Rellotge (Marta Elcacho); Assoc. Laringetomizados (Jordi Lambea); Centro Castilla y 
León (Eduardo Quevedo, Carmen Farrús); IES Marius Torres (Genís Garcia); Col·legi 
Santa Anna (Salvador Porras); AMPA Col·legi Santa Anna (Andreu Carulla); EDO Ass. 
Cultural de Nigerians a Lleida (Aoses  Qgiemwonyi); IES Joan Oró (Jordi Reixach, 
Emma Carreras); Club Spainrocchetry (Mª Pera Palau); Associació AMIC i Fundació 
Coma Posada (Javier Jimenez); AVV. Escorxador-Templers (Quimet Mateo, Rosa 
Sendra); Ass. Cultural Maragall (Robert Moncasi); IES Gili i Gaya (Carme Panadès); 
AMPA IES Gili i Gaya (Francisco  Nuñez); Centro Extremeño (Antonio Chamorro); 
CITE Fundació Pau i Solidaritat (Teresa Castellà, Imma Romeo); Fundació Verge 
Blanca (Joan Saura); Associació del Senegal (Larissa Diallo); Ass. Motorista Custom 
(Joel Cazalla, Xavier Egea); Club Esportiu Maristes (Josep Solsona, Llorens 
Claramunt); Associació Reintegra (Núria Carbonell); Col·legi Maristes (Llorens 
Claramunt);  
 
Assisteixen a la reunió per l’administració municipal: 
la regidora de Zona i presidenta del CTZ07, Sra. Rosa Ball, el regidor de Participació 
Ciutadana i vicepresident del CTZ07, Sr. Joan Gómez, i els tècnics de la regidoria de 
Participació,  Josep Pons, Carmen Lahoz i Francesc Mòdol. 
 
 
 
Sota la presidència de la regidora de zona, Sra. Rosa Ball, i del regidor de Participació 
Ciutadana, Sr. Joan Gómez, s’inicia la sessió constitutiva del CTZ07 amb un únic punt 
de l’ordre del dia:  
la constitució formal del Consell Territorial de la zona 07. 
 
La regidora Rosa Ball dona la benvinguda a  tots els assistents a l’acte i, acte seguit, 
cedeix l’ús de la paraula al regidor Joan Gómez perquè expliqui el funcionament dels 
Consells Territorials.  
 
Joan Gómez explica, que és en aplicació del Reglament de Participació Ciutadana 
aprovat l’any 2006, que s’estan constituint tants Consells Territorials a la ciutat com 
pertoquen al nombre de regidors/regidores de zona. 
 
Joan Gómez informa que la funció bàsica del Consell Territorial, és la de donar suport 
a la figura del regidor de zona, creant un espai comú de diàleg amb totes les entitats 
de la zona. 
Joan Gómez explica també el reglament intern d’un Consell Territorial; quines són les 
regles de funcionament entre els seus membres (entitats o persones a nivell individual) 
i l’ajuntament; quins són els temes que hom pot debatre en el seu si, la metodologia 
per arribar a consensos etc.  
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Acabada aquesta exposició explicativa, la regidora Rosa Ball pregunta als presents si 
hi ha alguna objecció a la constitució del Consell Territorial. Cap de les persones 
presents al plenari es manifesta en desacord amb aquest punt, raó per la qual hom 
aprova per unanimitat el reglament de règim intern del Consell Territorial i es dóna per 
constituït el Consell Territorial de la zona 07. 
 
 
Durant el torn de paraules, el plenari realitza les següents preguntes: 
 

1. sobre la forma i els criteris de la convocatòria del CTZ07 i els límits de la 
seva demarcació geogràfica. 

2. aclariments sobre la mecànica dels Consells i les seves funcions 
competencials.  

3. sobre la competència de tractar en Consell les problemàtiques relacionades 
amb la connectivitat de la Ctra. de Saragossa i la ciutat (Pg. Ronda-Av. Madrid),  i per 
saber quan hom disposarà d’informació (ubicació exacta i característiques) de la futura 
rotonda que hauria de construir-se en aquell indret. 

4. sobre la manera en que el Consell Territorial pot facilitar una millor 
interrelació entre les entitats de la zona 07. 

5. Sobre quan es podrà parlar de la nova passarel·la del riu (davant C/ 
República del Paraguai). 

6. Sobre les previsions de regular el trànsit a la plaça Espanya mitjançant una 
rotonda. 

7. sobre la possibilitat de fer un aparcament dissuasori a l’entrada de Lleida, 
darrera del Camp Escolar. 

8. sobre com afectaran les obres de l’entorn dels instituts a la mobilitat dels 
vehicles, atesa la circumstància que cada dia uns 2.000 alumnes han d’arribar-hi i 
molts, de fora, ho fan amb cotxe privat. 
 
El regidor Joan Gómez aclareix que la convocatòria del Consell, adreçada a 100 
persones d’una seixantena d’entitats, s’ha realitzat per carta i que s’ha reforçat 
mitjançant correu electrònic i telèfon. Sobre la zonificació de la ciutat el regidor diu: les 
13 zones creades es corresponen amb els territoris de gestió dels regidors de zona i 
que no guarden relació amb altres criteris d’ordenació com per exemple els codis 
postals. En el cas específic de la zona 07 els límits de l’àrea habitada queden definits 
pel riu, des dels instituts fins a la plaça d’Espanya, per la línia de l’Av. de Catalunya 
fins la Rambla d’Aragó, el carrer Canonge Brugulat en recte fins al passeig de Ronda i 
des d’aquest punt novament fins als Instituts. Respecte al turó de Gardeny, tot i que és 
una zona no habitada, queda compresa en la zona 07 fins a límit amb la zona 09, barri 
de la Mariola. El Sr. Quim Mateo, president de l’AVV Templers-Escorxador, especifica 
que el carrer que delimita la zona de Templers amb Mariola és el carrer del Cardenal 
Cisneros. 
En allò que respecta a la periodicitat dels plenaris del Consell, Joan Gómez respon 
que la previsió és d’uns dos consells ordinaris a l’any, sense perjudici de fer-ne algun 
d’extraordinari si és convenient. 
 
En aclariment a dubtes relacionats amb el funcionament i competències dels Consells, 
la regidora Rosa Ball es referma en la idea que el Consell és un entorn idoni on poder 
parlar i/o debatre sobre temes d’actualitat; posa com exemple alguns temes 
urbanístics plantejats (rotondes, nova passarel·la sobre el riu...). La regidora diu, 
també, que a banda de rebre informació, el Consell és competent per proposar aquells 
temes que consideri adients. 
Rosa Ball recorda a consellers i conselleres, que per atendre qüestions relacionades 
amb el dia a dia dels barris que integren la zona 07, ella té un horari d’atenció als veïns 
i una adreça electrònica on poden fer-se-li arribar suggeriments i consultes. 
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En relació a com facilitar la interrelació entre les entitats del Consell, el  regidor Joan 
Gómez manifesta que la regidoria de Participació Ciutadana facilitarà tant com calgui 
la possibilitat d’establiment de sinergies cooperatives entre persones i entitats del 
Consell. No obstant això, vol recordar que tots els ciutadans i ciutadanes tenen ja el 
recurs web www.paeria.cat/participacio, i, des d’ara, una nova eina que els serà de 

molta utilitat: el nou portal d’entitats www.lleidaparticipa.cat . El regidor informa que en 

aquest espai hom hi podrà trobar informació pública de les entitats inscrites dels 
Consells, així com enllaços amb els seus respectius llocs web i serveis per intercanviar 
comunicacions, notícies etc. El regidor fa esment que Participació Ciutadana està 
realitzant cursos gratuïts de formació telemàtica (iniciació a la informàtica, navegació 
per Internet, creació de pàgines web...) per aquelles entitats cíviques que vulguin 
modernitzar la seva estructura organitzativa i de comunicació exterior. 
 
Quan a la temàtica sobre l’ubicació de les rotondes a la zona Ctra. Saragossa/passeig 
de ronda/Av. de Madrid, Joan Gómez explica que el projecte de millora de l’antiga NII 
en contempla una a la zona Instituts-passeig de Ronda i una altra a la plaça de 
l’exercit/pujada de Gardeny. 
Ateses les moltes intervencions en plenari dels consellers i conselleres, la regidora 
Rosa Ball proposa una futura convocatòria especial del Consell, amb l’urbanisme com 
a element monogràfic. En aquesta sessió plenària hi haurien d’esser presents tècnics 
municipals d’urbanisme, cosa que possibilitaria una explicació molt més detallada de 
les actuacions previstes i la possibilitat de donar resposta a qualsevol dubte que 
pogués plantejar-se en relació a les rotondes, la passarel·la, estratègia d’aparcaments 
dissuasoris, o, com ha sol·licitat la directora del IES Gili i Gaya,  per estudiar la manera 
que les futures obres de l’entorn dels instituts no perjudiquin la correcta  mobilitat dels 
alumnes i professors que hi han d’arribar cada dia a peu o amb vehicles particulars. 
 
Acaba el plenari amb una proposta del Sr. Jordi Marimón, que es acceptada 
unànimement, en el sentit de fer arribar una felicitació a la regidora Marta Camps amb 
motiu de la seva recent maternitat. 
 
Finalitza l’acte la regidora i presidenta del Consell Territorial Sra. Rosa  Ball,  qui 
agraeix als assistents la seva presència i les seves aportacions. 
 
 
 
Lleida, 13 de gener de 2009 

 
 
 
 
 
 
Cesc Mòdol    
Coordinació dels Consells Territorials   

 

 

 

 

 

 

http://www.paeria.cat/participacio
http://www.lleidaparticipa.cat/
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CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 07  

(Instituts-Sant Ignasi-Templers-Escorxador) 

 
Plenari celebrat el dilluns, 19 d’octubre de 2009 a les 20.00h  
al Local Social de l’Escorxador 
 
Assisteixen a la reunió: 
 
Entitats: 
AVV Instituts-St. Ignasi,  Escola Bressol El Rellotge,  Centro Castilla y León, IES 
Marius Torres, AMPA Col·legi Santa Anna, IES Joan Oró, Club Spainrocketry, 
Associació AMIC i Fundació Coma Posada, AVV. Escorxador-Templers, Casa de 
Aragón, Grup Cultural Garrigues, Associació Catalana de Desenvolupament i 
Cooperació, Associació Cultural Corpus de Lleida. 
 
Persones: 
Josefa Pla, Mercè Alvarez, Carlos Gómez, Jordi Marimón, Dolors Lara, Rosa Camell, 
Marta Elcacho, Oscar Sanchez, Lourdes Sastre, Joan Genís Garcia, Andreu Carulla, 
Emma Carreras, Mª Pera Palau, Javier Jimenez, Quimet Mateo, Jesús Monter, Josep 
M. Freixa, Joan Mas, Enric Figueres. 
 
Per l’administració municipal: 
la regidora de Zona i presidenta del CTZ07, Sra. Rosa Ball, el regidor de Participació 
Ciutadana i vicepresident del CTZ07, Sr. Joan Gómez, la Sra. Raquel López tècnica 
de la regidoria de Mobilitat , Via Pública i Seguretat, el Sr. Oriol Berenguer, portaveu 
de la comissió elaboradora de la Carta de Ciutadania i els tècnics de la regidoria de 
Participació,  Josep Pons, Carmen Lahoz i Francesc Mòdol. 
 
La regidora de zona, Rosa Ball dóna la benvinguda a  tots els assistents a l’acte i, tot 
seguit, cedeix l’ús de la paraula a la tècnica de mobilitat perquè expliqui el pla 
municipal sobre aquesta matèria.  
Raquel López, exposa detalladament les 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. 
El discurs de Raquel López es fonamenta a partir del fet que 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 
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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, 
perquè moure’s respectant aquests principis és un dret i, a més, ha de tenir uns costos 
acceptables pels ciutadans. 
Tot això, 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 el conjunt del PMU a finals de juny de 2010. 
 
Un membre del plenari que no s’identifica, anima l’ajuntament perquè intensifiqui la 
implantació de carrils bici a la ciutat i demana més mesures a favor dels usuaris 
d’aquest mitjà de transport. 
 
Maria Palau, representant del Club Spainrocketry, proposa incorporar alguns canvis 
que millorin la mobilitat a la nostra ciutat, concretament demana que es valori la 
possibilitat de reforçar la circulació d’autobusos que facin la circumval·lació en el sentit 
contrari a l’agulla d’un rellotge i, sobretot, diu que cal espaiar el temps de pas entre els 
autobusos d’algunes línies, perquè al seu entendre de vegades passen massa junts 
(posa com exemple els autobusos de les línies del marge esquerre).  
La tècnica de mobilitat li respon que aquest és un dels temes que està en estudi en 
aquest nou Pla de Mobilitat i que els consultors ja han posat sobre la taula propostes 
de millora. 
En un altre ordre de coses, la Sra. Palau pensa que la implementació de massa zones 
exclusives de vianants, comporta una dificultat a l’hora d’endur-se les bosses de la 
compra cap el cotxe, el qual s’ha hagut d’aparcar prèviament molt lluny. Un membre 
del plenari dóna la solució: diu que el comerç de la zona ofereix als seus clients un 
servei de transport de paqueteria. 
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Oscar Sánchez, representant de la Casa Castilla / León, qui s’identifica com a 
professional del servei de la distribució de mercaderies, reflexiona sobre les dificultats 
que tenen els repartidors de paqueteria per fer els lliuraments als comerços de les 
zones de vianants; com disposen d’una franja horària molt reduïda per a fer la seva 
feina, no sempre poden aparcar correctament i això ocasiona controvèrsia amb els 
agents de la guàrdia urbana quan els imposen sancions. El Sr. Sánchez considera que 
caldria flexibilitzar l’acció dels agents de la guàrdia urbana, o preveure la reserva 
d’alguns espais d’aparcament en llocs adjacents, o, tal vegada, ampliar una mica més 
la franja horària que els permeti la càrrega i descàrrega més tard de les 10.00h. ja que 
és justament des d’aquesta hora quan comencen a treballar la majoria de comerços. 
 
Javier Jiménez, representant de l’Associació AMIC, explica que la línea exterior, L10, 
va molt carregada a les hores de col·legi i que caldria reforçar la seva freqüència per 
evitar que en hores puntes hi hagi gent que es quedi sense poder pujar.  
La tècnica de mobilitat, a instància de la regidora, pren nota dels suggeriments que 
han anat plantejant-se sobre aquesta matèria. 
 
Tancat l’apartat del Plenari dedicat al tema de la mobilitat, la regidora Rosa Ball 
realitza una introducció sobre el següent punt de l’ordre del dia, que es centrarà en 
l’explicació del projecte de la Carta de la Ciutadania. La regidora posa de relleu la 
importància d’aquest futur document, que pretén ser una eina de divulgació 
pedagògica, de convivència, de promoció dels drets i deures de les persones amb la 
seva ciutat i un pacte cívic que augmenti la nostra cohesió social; és per aquest motiu 
que demana a les persones i entitats del Consell Territorial la seva col·laboració en la 
discussió d’aquest tema i, per suposat, les seves propostes presencials o a través dels 
llocs web que la Paeria ha habilitat com espais de participació. 
 
Oriol Berenguer, tècnic coordinador de la redacció de la Carta de la Ciutadania, explica 
quines persones hi han treballat, el procediment utilitzat i detalla els aspectes més 
interessants del Contingut del redactat provisional que es posa a consideració dels 
membres del Plenari d’aquest Consell. 
 
RESUM DE LA PRESENTACIÓ DE LA CARTA DE LA CIUTADANIA ALS CCTT 
 
La nostra societat actual es caracteritzada per ser cada cop més diversa i plural. La 
ciutat és  l’espai on es troba palès el concepte de proximitat, tot i que no s’escapa dels 
efectes de la globalització, incrementant el nombre d’habitants sobretot pels 
moviments migratoris. Així, la ciutat esdevé l’espai de totes les trobades i, per tant, de 
totes les possibilitats. 
Una de les apostes fonamentals de la ciutat és la convivència, el civisme i la cohesió 
social, principis entesos des d’una perspectiva on a cada dret que volem que ens sigui 
respectat, li correspon un deure que hem de complir, que és el dret dels altres. 
Així, un dels objectiu de l’Ajuntament de Lleida és l’elaboració d’una Carta de la 
ciutadania que vetlli per la garantia dels drets i les responsabilitats dels ciutadans i 
ciutadanes de Lleida. 
La Carta de la Ciutadania de Lleida pretén elaborar un text d’abast ciutadà que permeti 
la materialització dels drets fonamentals d’aplicació en l’àmbit local, les 
responsabilitats dels ciutadans i ciutadanes, així com el compromís municipal de dur a 
terme polítiques locals de salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. 
La redacció amb comptat amb la participació de lleidatans i lleidatanes de diferents 
àmbits i disciplines.  
La Carta consta de Preàmbul, d’un apartat de Principis i Valors que la inspira, dels 
diferents Àmbits que ordena i un apartat dedicat als Mecanismes de Garantia. Cada 
Àmbit consta de drets, responsabilitats i compromisos. 
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Àmbit de democràcia i participació: Conjunt de drets, responsabilitats i 
compromisos adreçats a una participació plena, plural, igualitària i inclusiva de la 
ciutadania en els afers que li afectin. 
Àmbit econòmic i social: L’educació, la salut, el treball i els serveis socials són drets 
econòmics i social bàsics. 
Àmbit de cultura i llengua: el dret a la cultura, a la preservació de l’identitat i les drets 
lingüístics en una societat marcada per la diversitat. 
Àmbit de lleure i esport: La ciutat ha de disposar dels elements necessaris per a un 
lleure de qualitat i la pràctica de l’esport accessible a tothom. 
Àmbit del medi ambient: El medi ambient es configura com un dret, però sobretot 
comporta responsabilitats per a la ciutadania i un compromís a fi de garantir un 
desenvolupament sostenible i la conservació de l’entorn. 
Àmbit de la seguretat: La ciutat com a espai humà ha de garantir la seguretat de la 
ciutadania i la llibertat de circular sense que sigui pertorbada llur tranquil·litat. 
Àmbit dels serveis municipals: La prestació dels serveis que siguin de qualitat i 
eficaços, amb una gestió transparent i no discriminatòria és un dret de la ciutadania i 
un compromís municipal. 
Àmbit de la informació: La ciutadania té dret a la llibertat d’opinió i a la llibertat de 
comunicar i rebre informació dels organismes públics en tot allò que pertoca a la vida 
social, econòmica cultural i administrativa local. 
 
Pel que fa als Mecanismes de Garantia se n’estableixen dos: la comissió de 
salvaguarda, que recollirà les denúncies, i el Síndic de Greuges, que formularà les 
recomanacions pertinents. 
 
Una senyora que no diu el seu nom, opina que li assembla bé que respectem els drets 
dels nouvinguts, però es queixa que ells no assumeixen les seves responsabilitats. 
Rosa Ball intervé dient que la carta es per a tothom sense exclusió i que cal recuperar 
el concepte de ciutadà tant pel que fa a drets com a deures. Dona l’adreça pàgina web 
de la Carta de la Ciutadania. 
 
Abans de donar pas al següent punt de l’ordre del dia que ha de servir per explicar el 
funcionament del Portal Lleida Participa, la regidora Rosa Ball, informa breument d’un 
projecte que s’anomena “La meva escala” i que té com a finalitat facilitar la convivència  
a les comunitats de veïns i als barris. La regidora explica que es tracta d’un servei 
d’informació, de formació i, en el cas que sigui necessari, de mediació per a la 
resolució de qualsevol problema que sorgeixi.  
 
Una representant d’un centre escolar pregunta si hi ha la possibilitat que s’expliqui més 
abastament aquest programa de mediació en el seu col·legi, ja que tenen alumnes que 
estan treballant aquest àmbit. La regidora respon que es posa a la seva disposició per 
atendre aquesta demanda. 
 
A continuació, comença la intervenció del cap d’acció participativa de la regidoria de 
Participació Ciutadana. Josep Pons, informa sobre el portal “Lleida P@RTICIPA”: 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 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 
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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. 
 
Maria Palau, intervé per explicar que ha fet el curs i lloa la senzillesa de funcionament 
del portal. 
 
En el següent punt de l’ordre del dia la regidora de zona descriu diverses actuacions 
municipals que són d’interès general per a la ciutat. Respecte aspectes específics de 
la zona 07, la regidora introdueix aspectes relatius a les millores que hi ha previst de 
fer pròximament  i per a detallar-ne més els aspectes tècnics passa la paraula al 
representant del departament d’urbanisme, el sr. Jordi Domingo.   
 
L’arquitecte municipal explica detalladament les intervencions urbanístiques que s’han 
de realitzar per solucionar la connectivitat de l’antiga nacional des de el pont dels 
instituts fins a la sortida de la ciutat en direcció a Zaragoza, que afecta principalment 
trams i interseccions del carrer Cots i Gayón, Av. de Madrid, Passeig de Ronda i Av. 
de l’Exèrcit. Aquestes actuacions es faran amb els fons pressupostaris que el 
Ministerio de Fomento ha de proveir en base als acords de traspàs de titularitat a la 
ciutat d’aquesta antiga via estatal. 
Les principals actuacions que contempla aquest projecte, fan referència a la millora de 
la vialitat de vehicles i persones, senyalització, eixamplament de voreres... 
L’ajuntament ha hagut de millorar, i molt, les propostes inicials del Ministerio de 
Fomento, atès que no donaven solucions de prou qualitat des d’un punt de vista 
paisatgística, de qualitat urbana i d’accessibilitat a les zones de serveis i camins que 
van a l’horta i als instituts. Entre altres rectificacions, esmentar les que fan referència 
als nivells i les posicions de les rotondes, així com les connexions d’aquestes amb els 
espais del seu entorn. 
L’ajuntament també ha incorporat al projecte tot allò que fa referència a la millora 
d’espais per a vianants (eixamplament de voreres, passos...), arbrat i enjardinament, 
espais d’estacionament, pavimentació, il·luminació etc. 
 
En relació a la mobilitat segura dels vianants, s’ha tingut molt en compte l’opinió dels 
agents educatius de la zona, ja que bona part del moviment de persones de la zona té 
a veure amb els usos que es fa del recinte dels instituts i de les seves rodalies. Un dels 
aspectes que s’ha millorat, és justament el que fa referència a les tanques de 
separació del camp escolar. 
 
Sense abandonar l’apartat de la mobilitat de persones i vehicles, el tècnic d’urbanisme 
explica al plenari quines són les solucions que s’han pensat per a la zona estratègica 
de Cots i Gayón (entre passeig de Ronda i el riu). 
El tècnic diu que és un tram complicat i que fins que no s’implementin els nous 
semàfors no es resoldran les retencions que hi ha actualment a la rotonda de davant 
del passeig de Ronda. 
Per millorar la mobilitat d’aquell tram de carrer es suggereix la possibilitat de traslladar 
el pas de vianants de davant del passeig dels Estudiants fins a la cruïlla amb Alcalde 
Arenys, i es parla de les afectacions que aquesta solució comportaria a nivell de canvi 
d’hàbits, si caldria fer una mitjanera que impermeabilitzés el pas de persones per 
aquell punt... 



 9 

 
El tècnic d’urbanisme explica també les característiques de l’enjardinament de les 
noves rotondes i explica que aquestes s’han dissenyat tenint molt present criteris de 
sostenibilitat en matèria de manteniment.  
 
Per finalitzar la seva exposició, l’arquitecte municipal informa sobre les característiques 
de la nova passarel·la metàl·lica que, abans d’acabar l’any, unirà la zona de República 
del Paraguai amb el Campus de Cappont. Sobre la mateixa explica que serà molt 
original i lluminosa, que tindrà un paviment especial de fibro-plàstic i que incorporarà 
una marquesina per la banda d’Alcalde Arenys. 
 
La regidora de zona obre el torn de paraules: 
 
Diversos membres del CT opinen sobre la dificultat de mobilitat de persones i vehicles 
a la rotonda de davant del Passeig de Ronda, especialment plantegen com a punt 
conflictiu l’enllaç de l’Av. de Madrid a la rotonda. L’arquitecte municipal insisteix que 
això passa perquè encara no s’han incorporat els semàfors que permetran sincronitzar 
la cadència de pas de persones i vehicles i que evitaran les anomalies actuals. 
 
Jordi Marimón, representant de l’AVV d’Instituts St.Ignasi, manifesta l’oposició de la 
entitat que representa a qualsevol intervenció que suposi crear problemes d’aïllament 
entre una banda i l’altra de la barriada; argumenta que Cots i Gayón ha deixat de ser 
una carretera i ara és un carrer de ciutat, per tant, demana que hi hagi una reducció de 
la velocitat a la zona i que no es tregui el pas de vianants que uneix el passatge dels 
Estudiants i el Carrer Historiador Lladonosa, ja que afirma “és el pas tradicional” per 
accedir a la zona dels IES. Demana una rectificació i que s’escolti els veïns afectats. 
Insisteix que s’ha de prioritzar en interès de les persones i no dels cotxes, que cal 
humanitzar la barriada. El Sr. Marimón acaba la seva intervenció demanant una reunió 
específica de l’ajuntament amb els veïns per consensuar aquest tema. 
 
El tècnic municipal, manifesta entendre la lògica dels arguments dels veïns, però 
constata la dificultat de trobar un punt d’equilibri que satisfaci a tothom, car no pot 
obviar-se que aquell punt de la ciutat és de molt alta densitat de trànsit. Demana que 
se li facin arribar totes les al·legacions sobre el tema i es compromet a recollir totes les 
propostes i fer-les arribar a la regidora d’Urbanisme. 
 
Una representant de l’Escola Bressol Rellotge, es queixa que quan hi ha la Festa 
Major del barri, davant del pati de l’escola s’hi col·loca la caseta de la xurreria, amb tot 
el que això implica: perill per les bombones de butà, molèsties per les olors etc. 
 
Quimet Mateu, representant de l’AVV Templers-Escorxador, diu que en consideració 
de la petició de l’AMPA de la Bressol ja no es tornarà a ubicar la xurreria en aquell 
indret. 
 
Finalitza l’acte la regidora i presidenta del Consell Territorial Sra. Rosa  Ball,  qui 
agraeix als assistents la seva presència i les seves aportacions. 
 
 
Lleida, 19 d’octubre de 2009 
 
 
 
 
Cesc Mòdol    
Coordinació dels Consells Territorials 



 10 

 

CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 07  

(Instituts-Sant Ignasi-Templers-Escorxador) 

 
Plenari celebrat el dilluns, 23 de setembre de 2010 a les 20.00h  
al Local Social de l’Escorxador 
 
 
Assisteixen a la reunió: 
 
Entitats: 
AVV Instituts-St. Ignasi, Esplai Sant Anastasi, Centro Castilla y León, IES Marius 
Torres, AMPA Col·legi Santa Anna, IES Joan Oró, Escola Bressol el Rellotge, 
Associació AMIC i Fundació Coma Posada, AVV. Escorxador-Templers, Casa de 
Aragón, Escola de música l’Intèrpret, Ass. Reis Mags de Lleida, Ass. Amics Templers-
Gardeny, Associació Senegalesos. 
 
Persones: 
Josefa Pla, Carlos Gómez, Oscar Sánchez, Lourdes Sastre, Joan Genís García, 
Emma Carreras, Javier Jiménez, Quimet Mateo, Jesús Monter, Rosa Sendra, Octavi 
Pereña, Santiago Plana, Irene Cortiella, Irene Cortiella, Pilar de la Fuente, Francesc 
Bolaños, Esther Rodríguez, Joan Solsona, Jaume Vall, Pere Sisó, Josep M. Melé, 
Andreu Carulla, Mireia Ramos, Alfons Pérez, Iorissa Diallo. 
 
Per l’administració municipal: 
la regidora de Zona i presidenta del CTZ07, Sra. Rosa Ball, el regidor de Participació 
Ciutadana i vicepresident del CTZ07, Sr. Joan Gómez, la Sra. Elisenda Torrelles, 
tècnica de la regidoria d’Urbanisme i els tècnics de la regidoria de Participació,  Josep 
Pons, Carmen Lahoz i Francesc Mòdol. 
 
 
La regidora de zona, Rosa Ball i el president de l’A.VV de Templers Escorxador, donen 
la benvinguda a  tots els assistents a l’acte. 
 
La regidora Ball, demana si hi ha alguna correcció a fer sobre l’acta del plenari 
anterior. Ningú introdueix cap esmena, raó per la qual l’acta queda aprovada per 
unanimitat. 
 
La regidora, en deferència a un grupet de veïns que han vingut a la reunió 
específicament per participar en alguns aspectes concrets de l’actualitat del barri, 
proposa obrir un torn de paraules extraordinari, previ al punt 3 de l’ordre del dia. 
Una de les consultes fa referència a un comentari que circula pel barri sobre la 
possibilitat que l’Imam de la comunitat musulmana tingués previst ubicar un lloc de 
culte al local dels antics cinemes Lumiere. 
Rosa Ball, desmenteix aquesta possibilitat de manera categòrica afirmant que, amb el 
nou reglament de la Llei de Centres de Culte (el qual estableix les condicions 
necessàries per a l'obertura i la regulació del funcionament de nous locals) posar una 
mesquita als baixos d’un edifici seria il·legal. La regidora de zona recorda l’oferiment 
d’un solar al polígon el Segre que en el seu moment va fer la Paeria a la comunitat 
musulmana i que segons el seu parer seria una solució idònia. 
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Jesús Monter, representant de la Casa de Aragón. 
Demana matisacions respecte l’aplicació de la Llei de Centres de Culte, en el sentit de 
Garantir la verificació que aquesta s’aplicarà a totes les comunitats religioses sense 
distincions.  
La regidora Ball, li respon que l’aplicació de la llei afecta per un igual a tothom des de 
que entra en vigor, però que no té efectes retroactius per aquelles autoritzacions 
concedides amb anterioritat a la vigència de la llei. 
   
Santi Plana, veí de la zona de l’Escorxador. 
Insisteix sobre la possibilitat d’una ubicació -ni que fos temporal- de la mesquita. La 
regidora reitera que no és possible, que la llei vigent no ho permet: “Si la comunitat 
musulmana vol fer una nova mesquita, ho haurà de fer d’acord amb la legalitat i això 
vol dir en un solar”. 
 
El regidor de Participació Ciutadana, Joan Gómez, dóna la seva opinió sobre la 
intencionalitat de fer córrer rumors sobre la mesquita; diu que alguns líders de la 
comunitat musulmana tenen interès per pressionar mediàticament, tot i que són 
plenament conscients que el que proposen no és possible d’acord a llei. 
En aquest mateix sentit, la regidora Ball manifesta: “per molt que pressionin no se’n 
sortiran, la llei és la llei”. 
 
Es dóna per tancat aquest torn de paraules. A continuació la regidora Ball passa la 
paraula a la tècnica d’urbanisme, Elisenda Torrelles, a fi que expliqui les caracterís-
tiques de la urbanització de la plaça de Castella i pugui contrastar opinions amb els 
veïns afectats. 
 
Elisenda Torrelles, planteja les causes diverses per les quals s’ha fet necessari 
procedir a la remodelació de la plaça Castella i precisa els aspectes concrets de la 
intervenció que es proposa. La idea inicial es la de mantenir la seva essència, 
regenerant les estructures deteriorades pel pas del temps i millorant aspectes 
funcionals de la mateixa: voreres, rampes enlloc d’escales etc. 
A raó de la nova normativa urbanística, caldrà modificar les característiques d’algun 
dels seus elements, com és el cas del mur de contenció esglaonat. La intervenció 
també comportarà la renovació de les conduccions de l’aigua potable i el reforçament 
del sistema d’enllumenat que corregirà la baixa intensitat lumínica d’alguns punts de la 
plaça. Quant a disseny i mobiliari urbà, la tècnica d’urbanisme, comenta que hi ha 
algunes propostes de millora que han fet arribar els veïns, les quals encara no estan 
incloses en el projecte actual, atès que abans caldrà estudiar-les i valorar-les. Afirma 
que es recolliran totes les propostes de la gent i que es mirarà d’arribar a un acord. 
 
Francesc Bolaños, veí de la plaça Castella. 
Diu que ell és una de les persones que ha proposat millores per a la plaça i en cita 
algunes de les que considera més rellevants. Parla que la zona de ciment de la plaça 
representa un problema, ja que és un espai molt extens que s’ha convertit en una 
mena de pista de futbol, la qual cosa provoca molèsties per als veïns i per als usuaris 
de la plaça a raó de les contínues corregudes dels nois i de les pilotades. Proposa 
resoldre els mals usos d’aquell espai, implementant mobiliari urbà (jocs infantils, 
jardineres, bancs etc.) que obligui a practicar-hi altres usos diferents al futbol. 
 
La regidora Ball, diu que hi ha la previsió d’introduir solucions en el sentit apuntat pel 
Sr. Bolaños, parla de la importància dels bancs per pacificar l’espai. El Sr. Bolaños, tot 
i estar-hi d’acord, adverteix que cal tenir cura que l’espai dels bancs no sigui massa 
proper als habitatges per evitar molèsties als veïns de les cases contigües, 
especialment per les nits. El Sr. Bolaños té prevenció que els bancs (segons on es 
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situïn) no suposin una incitació perquè hi hagi reunions sorolloses durant la nit. En 
qualsevol cas apunta la necessitat de controls preventius de la Guàrdia Urbana. 
La regidora Ball puntualitza, que li és igual que els bancs siguin a un lloc o a un altre, 
mentre hi hagi consens dels veïns. 
 
Alfons Pérez, representant de l’escola de música l’Intèrpret. 
Opina que les característiques de l’entorn social de la plaça, amb una ràtio molt alta de 
centres educatius, fa recomanable que el projecte de reforma contempli la necessitat 
d’incloure-hi usos que responguin en gran manera a la demanda d’infants i joves. 
D’altra banda, en referència a una intervenció anterior, el Sr. Pérez opina que 
independentment de com es distribueixi el mobiliari urbà de la plaça, no serà fàcil 
evitar que es produeixin algunes molèsties relacionades amb comportaments incívics o 
que determinats grupets de persones facin ús dels porxos. Al seu entendre, el que cal 
és no baixar la guàrdia en matèria de prevenció, a fi i efecte que la plaça continuï sent 
un lloc segur i de convivència, com és ara. 
Quant als equipaments, veu favorablement que sobre la pista de ciment s’incorporin 
espais (de superfície tova) per altres jocs que no siguin solament el futbol i considera 
indispensable millorar l’enllumenat general de la plaça. 
Tal com està actualment la plaça, li assembla que està malaguanyada... L’espai de 
ciment deixa d’usar-se durant moltes hores per falta d’ombra o perquè és perillosa per 
als més petits i respecte a la “part verda” hi ha l’inconvenient que no pot ser usada... 
Bé per la normativa que ho prohibeix, bé perquè els propietaris de gossos  permeten 
que els animals hi facin les seves necessitats, sense recollir els excrements. Per ell és 
important que s’introdueixin canvis que facin que la plaça sigui molt més que un indret 
on puguin girar els vehicles. 
 
La tècnica d’urbanisme, Elisenda Torrelles, reflexiona sobre el criteri que s’ha seguit 
per no donar a la plaça una consideració de parc, diu que l’espai geogràfic on és la 
mateixa, és un dels de la ciutat on hi ha més places i parcs (plaça Galícia, Lluís 
Companys-Escorxador, Bisbe Irurita, Germanor...) a raó d’aquest fet, es va considerar 
que la “necessitat inicial” com a parc no hi és, cosa que no vol dir que el tema no es 
pugui reestudiar i considerar les noves variables proposades pels veïns. 
Sobre el projecte, en el seu redactat actual, Torrelles afegeix que la millora de la llum 
és un dels aspectes que s’ha tingut en compte, que hi haurà dues línies de llum, una 
de les quals, a la mitjanit, s’apagarà per reduir el consum i la contaminació lumínica. 
Quant al tema dels bancs, la tècnica opina que al marge que estiguin en un lloc o en 
un altre, ha d’haver-hi suficients bancs “una plaça sense bancs no té sentit; la gent ha 
de poder gaudir de la plaça”. 
Respecte a qüestions específiques relacionades amb el disseny de la plaça i dels seus 
usos, Torrelles es refereix al fet que, de places, en hi ha de moltes tipologies i variants 
infraestructurals i d’equipaments i que un dels models és aquell que contempla 
l’existència d’espais lliures on poder jugar i córrer. Diu entendre que el joc de la pilota 
pugui molestar segons a quina gent, tanmateix, insisteix sobre la idea que els espais 
amplis i oberts també són beneficiosos. 
 
Alfons Pérez, critica la percepció que es té de la plaça, segons els seu parer no s’ha 
acabat d’entendre la funcionalitat estratègica, els usos reals que s’estan fent d’aquest 
espai. Pérez proposa que es faci un estudi que possibiliti comprendre millor la situació 
actual i anticipar-se correctament a les necessitats futures.  
Pérez, pensa que un dels aspectes que pot resultar problemàtic, té a veure amb 
l’afectació que suposarà modificar i/o eliminar una part important del mur de contenció, 
atès que aquest element feia les funcions de lloc on asseure. Si s’elimina el mur, diu, 
“a la tarda potser no hi haurà prou bancs per a la gent”. 
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Elisabet Torrelles, respon que el nou mur s’ha de construir seguint les prescripcions 
normatives actuals, diferents a les que estaven vigents quan es va fer la plaça. Per 
aquesta circumstància, atesos els requeriments de seguretat, no hi ha un altre remei 
que modificar les alçades i els desnivells, col·locar tanques de protecció, encara que 
això suposi inhabilitar-lo parcialment com a lloc de descans. 
Sobre si és convenient fer la plaça d’una manera o una altra, Torrelles manifesta el 
seu convenciment sobre la importància que la plaça, finalment, agradi a aquells que hi 
viuen i, en aquest sentit, diu que es mirarà de complaure totes aquelles peticions que 
tècnicament i normativament siguin possibles 
 
Mireia Ramos, representant de l’escola de música l’Intèrpret. 
Mostra els seu convenciment que els nous bancs individuals que hi ha previst 
col·locar, no compensaran, ni de bon tros, la pèrdua dels metres lineals de seients que 
proporciona el mur actual. Planteja la possibilitat de preveure que el mur nou també 
tingui plataforma a fi que la gent pugui continuar asseient-s’hi. 
 
Per evitar que es xuti la pilota de punta a punta de la pista, proposa que es situï una 
torre de jocs, sobre un terra de goma. 
Respecte a la funcionalitat de la plaça, diu que encara que hi hagi a les proximitats 
prou places i parcs, això no exclou que la plaça Castella, per si mateixa, no sigui un 
punt que necessiti un tractament específic, adequat per als infants, atès que hi ha una 
gran concentració escolar als voltants. 
 
La tècnica municipal d’urbanisme, no nega la possibilitat que hom pugui fer allò que es 
demana, però caldria reformular el projecte perquè en aquest moment el mateix no 
recull algunes idees que en el seu moment no es van creure necessàries. 
 
La regidora, Rosa Ball, en resposta als suggeriments que han fet els veïns, indica que 
es mirarà de trobar la millor solució per a la ubicació dels bancs i la resta de mobiliari 
urbà que s’hagi d’instal·lar a la plaça. 
Un cop tractada abastament la qüestió de la reforma de la plaça de Castella, la 
regidora Ball realitza un resum del global de les intervencions que l’ajuntament ha 
realitzat, està realitzant i realitzarà a la zona 07, entre els temes ressenyats, la 
regidora va referir-se a feines de manteniment de carrers i voreres, millores 
d’accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques, incorporació i manteniment 
d’arbrat i espais verds etc. 
Rosa Ball, clou la seva intervenció, corresponent al punt 3 de l’ordre del dia, informant 
que es va arribar a un acord per al tema del pas de vianants que travessa el carrer 
Cos i Gayon des del passatge dels Estudiants, que s’està pendent de solucionar la 
parada de Bus (davant del Local Social d’Instituts) i fent memòria de la pròxima 
inauguració de la passarel·la que anirà de la República del Paraguai fins a la zona 
universitària de Cappont i que serà inaugurada a l’octubre. 
 
Jaume Vall, representant de l’A.VV. Instituts - Sant Ignasi.  
Pregunta d’una banda per la previsió d’un semàfor a l’alçada de “les barques del tòfol” 
i de l’altra denuncia que entre el pont de la Universitat i la plaça Espanya, hi ha molta 
gent que creua els carrers -fent línia recta- sense respectar els espais segurs habilitats 
per a vianants. Planteja si no seria convenient modificar els llocs de pas per corregir 
aquesta disfunció. 
La regidora Ball, li respon que els punts habilitats per creuar són tècnicament els 
correctes i que no es justifica una modificació vial d’aquestes característiques com a 
resposta a un grup de persones que actua de manera temerària. En qualsevol cas, 
pensa que són les persones esmentades les que haurien de canviar el seu 
comportament. En aquest tema, apel·la al sentit comú i al civisme per evitar el risc 
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d’accidents. Sobre el pas semafòric de la zona de “les barques del Tòfol”, diu que 
s’estudiarà. 
A raó de l’interès d’alguns veïns, la regidora Ball explica que s’han fet gestions per 
veure la possibilitat d’aprofitar algun solar buit de la zona d’Alcalde Costa / Paraguai 
per fer-hi algun pàrquing provisional, però que el resultat no ha estat reeixit. Els solars 
en qüestió són propietat privada i els seus propietaris no han estat receptius a la 
proposta municipal. 
En relació als solars buits esmentats abans, el Sr. Carlos Gómez, proposa que 
s’obligui als propietaris dels solars a canviar les tanques que limiten l’espai per unes 
de més opaques i segures, com les d’un solar del carrer Acadèmia. Es tracta d’evitar 
que la gent hi entri per les escletxes i que el solar hom converteixi en un lloc brut i 
insalubre. 
 
Abans d’obrir l’últim torn de paraules pautat a l’ordre del dia, la regidora Ball anima als 
membres del plenari a col·laborar -preventivament- en la detecció i comunicació 
d’aquells casos de persones en situació de risc, que siguin susceptibles de ser 
ajudades pels serveis socials de l’ajuntament. 
 
TORN FINAL DE PARAULES: 
 
Octavi Pereña, representant de l’Esplai Sant Anastasi. 
Denuncia un problema de salut pública al parc de “la serreta” i als jardins de 
l’Escorxador, que afecta especialment als nens que hi juguen i que és una 
conseqüència de la lliure circulació de gossos per aquell lloc, amb la consegüent 
contaminació del terra que provoquen els excrements i les miccions que hi queden 
dipositades. El Sr. Pereña, suggereix la possibilitat que s’acotin (amb tanques de 
separació) uns espais nets i segurs per als nens i nenes. 
 
La regidora afirma entendre el problema, però observa que en cap cas els gossos 
haurien d’anar solts, atès que els propietaris són responsables d’allò que fan els 
animals inclòs el recollir els excrements que dipositin al terra. 
La regidora parla que es tracta d’un problema de manca de consciència cívica per part 
dels propietaris dels animals. 
 
Quimet Mateo, president de veïns de l’A.VV. Escorxador–Templers. 
Recomana una actitud proactiva dels ciutadans a fi de pressionar a les persones 
incíviques perquè canviïn la seva actitud.  
 
Jesús Monter, Casa de Aragón. 
Diu, ironitzant: “les merdes, tothom les plega”; referint-se al fet que rarament els 
propietaris incívics solen admetre el seu comportament incorrecte. 
 
Esther Rodríguez, Escola Bressol “el Rellotge” 
Parla que no solament hi ha el problema dels gossos, afirma que els gats són també 
un perill en aquell lloc, ja que en hi ha molts que fan vida entre les plantes de “la 
serreta”, de manera que els nens, mentre juguen, poden acabar rebent alguna 
esgarrinxada.  
Respecte la zona de parc de “la serreta”, Esther Rodríguez diu que s’haurien de 
reposar algunes plantes que s’han fet malbé. 
 
Quimet Mateo, president de veïns de l’A.VV. Escorxador–Templers. 
Lamenta que hi hagi tants gats, però -en gran part- responsabilitza d’aquest fet a la 
gent que els porta menjar. Considera que cal conscienciar aquestes persones perquè 
no ho continuïn fent. 
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La regidora, es dóna per assabentada d’aquesta realitat i conclou que caldrà valorar la 
viabilitat d’impermeabilitzar alguns “espais exclusius per als nens, lliures de gats i 
gossos”. 
 
Esther Rodríguez, escola Bressol “el Rellotge” 
Els nens de la seva escola utilitzen el pati de l’Escorxador com un espai 
complementari per a les seves activitats, aquesta circumstància fa convenient que 
s’hagi de tenir molta cura de preservar el lloc de qualsevol mena d’objecte o mobiliari 
urbà que impliqui perill per als infants. En conseqüència, sol·licita que es reparin les 
llambordes del terra que estan soltes i que es cobreixin els materials i les eines que 
fan servir els paletes per fer els treballs de reparació, amb la finalitat d’evitar accidents. 
 
Mireia Ramos.Diu que fa temps va fer-se una demanda perquè s’estudiés la 
possibilitat de posar zona blava a la plaça Castella i els carrers del seu voltant. Segons 
el seu punt de vista, encara que per alguns veïns pugui semblar una mesura 
impopular, seria una bona mesura per resoldre els problemes crònics d’aparcament 
que hi ha en aquella zona, especialment agreujats des de que hi ha zona blava als 
carrers de dalt de “la serreta”. Segons Ramos, cal evitar que els mateixos cotxes 
ocupin hores i més hores els mateixos espais que són de tothom, en uns carrers que 
tenen un alt nivell de comerç i de serveis de ciutat com per exemple l’Aula Municipal 
de Teatre. 
Sobre aquesta qüestió, la regidora informa que abans de decidir res s’ha d’encarregar 
un estudi als serveis de mobilitat i que en base a ell, s’han de prendre les decisions 
que calgui. 
 
Mireia Ramos. 
Mostra el seu convenciment que la millora d’enllumenat de la plaça Castella serà un 
factor que dissuasió per a les persones que es refugien als porxos i les que fan el 
“botellón”.  
La regidora diu que la Guàrdia Urbana no deixarà d’actuar de manera dissuasòria. 
 

Tanca l’acte la regidora i presidenta del Consell Territorial, Sra. Rosa  Ball,  qui 
agraeix als assistents la seva presència i les seves aportacions i convida la 
gent a ser present a la inauguració de la nova passarel·la dels Maristes. 
 
 
Lleida, 23 de setembre de 2010 
 
 
 
 
 
Cesc Mòdol    
Coordinació dels Consells Territorials   
   

 

 

 

 

 


