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ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 11 

 

CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 11 (la Bordeta) 

Plenari de constitució celebrat l’11 de març de 2010, al Centre Cívic Bordeta 
 
Assisteixen a la reunió: 
 
Entitats: 
AVV la Bordeta, A. Comerciants la Bordeta, Biblioteca Centre Cívic, Fundació 
Sícoris, U.E. Bordeta, AMPA Joan Maragall, Serveis Socials Municipals, 
Col·legi el Carme, CAP Bordeta-Magraners, Església Evangèlica Bíblia Oberta, 
CEE l’Esperança, AMPA Escola Esperança, Escola Bressol la Bordeta, 
Societat Ocellaira el Ram, Escola Parc de l’Aigua, Llar de Jubilats Bordeta. 
 
Persones: 
Pepita Molló, Juan Sisó, Lucia Huerta, Laura Santallúsia, Rosa Adell, Joan Nos, 
Dolors Tarragó, Josep Mª Ribes, Mª Carmen Calza, Mª Rosa Solé, Mª Teresa 
Castro, Mª Carmen Guerrero, Rebeca Roset, Dolors Capdevila, Eva Camats, 
Guadalupe Pavón, Cati Mejías, Estrella González, Mª Fca. García, Miquel 
Vidal,  Mª Dolors de Pi, Francesc Beà, Jesús Marco, Enriqueta Ocaña, Pepita 
March. 
 
Per l’administració municipal: 
La regidora de Zona i presidenta del CTZ11, Sra. Montse Parra, el regidor de 
Participació Ciutadana i vicepresident del CTZ11, Sr. Joan Gómez, i els tècnics 
municipals de la regidoria de Participació, Josep Pons i Francesc Mòdol. 
 
Sota la presidència de la regidora de zona, Sra. Montse Parra, i del regidor de 

Participació Ciutadana, Sr. Joan Gómez, s’inicia la sessió constitutiva del 

CTZ11 amb un tema principal a l’ordre del dia: la Constitució formal de la 2a 

fase del Consell Territorial de la zona 11 (la Bordeta). 

 

La regidora, Montse Parra, inicia la sessió amb una benvinguda a  tots els 

assistents a l’acte. Durant la presentació creu de justícia valorar i agrair la 

important tasca realitzada pel Consell Territorial durant la legislatura anterior, 

gràcies a la qual el Consell actual no parteix de zero. Montse Parra, explica, 

que la situació actual del Consell és diferent a la de fa uns anys, atès que en 

aquell moment  el Consell era una experiència nova (solament hi havia el de la 

Bordeta), mentre que avui, la constitució per aquesta 2n mandat del CTZ11, 

suposa la culminació de tot un procés que ha fet que hi hagi Consells 

Territorials a les 13 àrees administratives de la ciutat de Lleida; aquest és el 

motiu que explica perquè el Consell de la Bordeta, que va ser el primer en 

constituir-se durant la legislatura anterior, sigui, justament ara, l’últim de la 

segona, tancant la implantació dels consells a la ciutat. Respecte a la 

temporització de les reunions, la regidora explica que hi haurà una cadència 
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ordinària de dues sessions anuals i convida totes les entitats del barri que 

s’afegeixin a les 17 que en el dia d’avui passen a formar part del plenari del 

Consell. Segons esmenta la regidora de zona, és la seva voluntat que el 

Consell Territorial sigui dinàmic i participatiu, capaç de fer sentir les veus de 

tots els seus participants i útil per a millorar la qualitat de vida de tota la gent 

que viu a la Bordeta. 

Acabada la seva presentació, Montse Parra cedeix la paraula al regidor de 

Participació Ciutadana, Sr. Joan Gómez, qui explica que en aplicació del 

Reglament de Participació Ciutadana, aprovat l’any 2006, s’han constituït tants 

Consells Territorials com zones de la ciutat tenen regidor propi. 

Joan Gómez, informa que la funció bàsica del Consell Territorial és la de donar 

suport a la figura de regidor/a de zona, creant un espai comú de diàleg amb 

totes les entitats que el formen. 

Joan Gómez, explica aspectes funcionals d’un Consell Territorial: quins són els 

temes que hom pot debatre en el seu si, la metodologia per arribar a 

consensos, la possibilitat de convocar plenaris de caràcter extraordinari sempre 

que les circumstàncies ho demandin etc.  

Per acabar, desitja que els debats del CT siguin profitosos en aquesta i en 

properes sessions del Consell. 

 

Després de la intervenció del regidor de Participació, la regidora de zona  

procedeix a la lectura dels noms de les entitats que passaran a constituir el 

Plenari del Consell Territorial en aquesta nova etapa i pregunta si hi ha alguna 

objecció al contingut del reglament de règim intern del Consell Territorial. 

El membre de l’AVV, Sr. Francesc Beà, planteja la conveniència de garantir 

que les convocatòries arribin als consellers i conselleres del Territorial de la 

zona 11 amb un marge mínim de dues setmanes de temps, així com que es 

contempli la possibilitat que un 51% de les persones integrants del Consell 

tinguin la capacitat de forçar la convocatòria d’un plenari. 

 

Respecte la primera qüestió, la regidora de zona diu que de cara a pròximes 

convocatòries és tindrà en compte el suggeriment fet pel Sr. Beà, en relació a 

la segona diu que, al seu parer, les condicions de convocatòria d’un plenari són 

prou flexibles com per no necessitar majories de cap mena, i es compromet a 

convocar plenari quan qualsevol entitat membre del Consell plantegi un tema 

d’interès general. Un cop valorades les anteriors matisacions fetes sobre el 

reglament, el plenari l’aprova per unanimitat i es dóna per constituït el Consell 

Territorial de la zona 11, amb les entitats i persones presents en aquell moment 

a la sala. 

 

El president de l’associació de Jubilats de la Bordeta, Sr. Juan Sisó, sol·licita 

un aclariment sobre la periodicitat de les reunions del Consell, a la qual cosa se 
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li confirma que la freqüència reglamentada es de dues sessions anuals, però 

que a petició de les entitats membres i del propi ajuntament, poden fer-se’n 

d’extraordinaris sempre que hi hagi un tema important a tractar. 

 

La regidora de zona demana a la presidenta de l’AVV de la Bordeta, Sra 

M.Carmen Guerrero, que s’adreci al plenari per a  fer els comentaris que 

consideri adients, cosa que fa pronunciant-se favorable de què la segona fase 

del Consell Territorial tingui continuïtat i que resulti útil com espai on treballar 

en benefici del barri. 

 

Durant la intervenció informativa corresponent al punt 4 de l’ordre del dia, la 

regidora de zona, Montse Parra diu que no vol entrar a relacionar un llistat 

d’actuacions, ja que les persones presents a la sala saben que és allò que s’ha 

fet i el que s’està fent. Fa referència al fet que, afortunadament, encara hi ha 

coses pendents, la qual cosa vol dir que el barri està viu, en constant evolució; 

que la gent utilitza les seves infraestructures i que és per aquest motiu que és 

necessària una tasca d’actualització i de manteniment continuat; posa com 

exemple les recent inaugurades obres de reforma del Centre Cívic o les 

importants millores que s’han produït darrerament en matèria de comunicació 

viària i de servei d’autobús. 

 

En relació a la seva experiència com regidora de zona, valora com a molt 

positiva  l’oportunitat d’interlocució amb entitats i veïns, i diu que, gràcies a 

això, ha pogut conèixer millor com està el barri; altrament, expressa un desig 

en el sentit que li agradaria que s’entengués millor que la figura de la regidora 

de zona no és “una bústia de queixes” sinó una col·laboradora que cerca 

facilitar la gestió dels temes del barri. 

 

Montse Parra, fa una valoració sobre algunes de les particularitats identitàries 

del barri, del qual opina que veïns i veïnes se’n poden sentir orgullosos “perquè 

s’hi viu bé” i s’hi fan moltes activitats de tota mena gràcies a la vitalitat dels 

diversos àmbits del seu teixit associatiu; en referència a aquest, cita les 

principals entitats existents, la seva trajectòria i les aportacions que cadascuna 

fa a la comunitat. Quant a les infraestructures del barri, valora que, malgrat que 

cal seguir treballant per a millorar el manteniment i l’actualització de les seves 

instal·lacions, avui per avui el barri disposa d’un nivell d’equipaments i serveis 

important. Considera que és de molta importància que es continuï treballant a 

partir d’un diàleg constant entre els agents socials i l’ajuntament de la ciutat i 

que en aquest sentit el Consell Territorial ha de ser capaç d’oferir noves 

possibilitats d’actuació complementàries a les ja existents.. 
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Esperonat pels comentaris de la regidora, en el sentit de valorar la importància 

de la implicació de les entitats del barri, el Sr. Jesús Marco, parla de la posada 

en funcionament de la Fundació Sícoris, sobre la qual informa que té previsió 

de fer activitats de caire social i s’ofereix a la resta de les associacions del barri 

per col·laborar quan així ho desitgin.  

Montse Parra, en nom del plenari, agraeix la invitació de col·laboració 

realitzada des de la Fundació Sícoris i desitja que aquesta es concreti en el 

futur proper. 

 

Tot seguit, Montse Parra enceta un nou tema  del seu informe, parlant de la 

importància que els ciutadans estiguin informats, en general, dels serveis que 

l’ajuntament ofereix per ajudar a la gent, per millorar la qualitat de vida, i cita 

com a exemple una iniciativa de la regidoria de Drets Civils, que consisteix  en 

oferir serveis de mediació per a solucionar problemes de veïnatge, mitjançant 

un programa anomenat  “convivència a l’escala” i del qual es reparteixen fullets 

informatius als assistents al plenari. En el cas de la Bordeta, Montse Parra fa 

palesa l’actuació que s’ha realitzat en matèria de mediació i que ha servit per a 

solucionar uns problemes de convivència causats per comportaments incivics 

d’uns grupets d’adolescents. 

 

Finalitzada la seva intervenció, Montse Parra proposa la possibilitat d’avançar 

properes convocatòries de Consell a les 19.00h. El Sr. Francesc Beà opina, al 

respecte, que aquest canvi seria un perjudici per a les persones que estan en el 

sector comerç, ja que per assistir als plenaris haurien de perdre hores de feina. 

Atesa la conveniència d’aquesta objecció, la regidora retira la seva proposta i 

es decideix continuar amb el mateix horari de convocatòries actual. 

 

Pren la paraula el president dels Jubilats, Sr. Joan Sisó, qui agraeix 

públicament la tasca que l’ajuntament ha realitzat i la que està realitzant al 

barri. Amb aquesta intervenció la regidora dóna per conclòs el Plenari del 

Consell Territorial de la Bordeta i s’adreça als membres del plenari per agrair-

los la seva complicitat amb els afers del barri i per manifestar-los que resta a la 

seva disposició per allò que els calgui. 

 

Lleida, 11 de març de 2010 
 
 
 
 
 
Cesc Mòdol    
Coordinació dels Consells Territorials   
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ACTA DEL CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 11 

 

CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 11 (la Bordeta) 

Plenari celebrat el 7 de febrer de 2011, al Centre Cívic de la Bordeta. 
 
Assisteixen a la reunió: 
 
Entitats: 
AVV la Bordeta, A. Comerciants la Bordeta, U.E. Bordeta, Serveis Socials Municipals, 
Col·legi el Carme, Patins Bordeta, Església Evangèlica Bíblia Oberta, CEE l’Esperança, 
AMPA Escola Esperança, Societat Ocellaira el Ram, Escola Parc de l’Aigua, Llar de 
Jubilats Bordeta, Fundació Casa Casero. 
 
Persones: 
Pepita Molló, Juan Sisó, Rosa Adell, Joan Nos, Josep Mª Ribes, Mª Carmen Calza, Mª 
Rosa Solé, Mª Teresa Castro, Mª Carmen Guerrero, Dolors Capdevila, Mª Fca. García, 
Miquel Vidal, Ferran Jové, Virtudes Rosa, Mar Campo, Rafael Sopena, Raul Rojas, Isabel 
Prats. 
 
Per l’administració municipal: 
La regidora de Zona i presidenta del CTZ11, Montse Parra i els tècnics municipals de la 
regidoria de Participació, Josep Pons i Francesc Mòdol. 
 
Sota la presidència de la regidora de zona, s’inicia la sessió constitutiva del CTZ11 amb un tema 

principal a l’ordre del dia:  

 

La regidora de zona, Montse Parra, excusa la presència del regidor de Participació Ciutadana, 

qui no podrà assistir a la reunió per raons de salut. Montse Parra expressa la seva voluntat que 

la reunió no sigui excessivament formal i que tothom tingui l’oportunitat d’expressar les seves 

opinions. 

 

De conformitat amb el primer punt de l’ordre del dia, es demana la conformitat a l’acta del 

Consell Territorial anterior, la qual s’aprova al no presentar-se cap objecció al seu contingut. 

 

A continuació la regidora realitza un repàs a les actuacions i obres municipals que s’han anat 

realitzant durant els darrers anys.  

 

Per invitació de la regidora de zona, pren la paraula Mª Carmen Guerrero, qui com a 

presidenta de l’A.VV. de la Bordeta fa la seva valoració de la realitat del barri i manifesta 

algunes de les reivindicacions encara pendents. Com un aspecte especialment positiu esmenta 

que s’han tret la majoria de les barreres arquitectòniques, que s’han fet rebaixos de moltes 

voreres; també que s’ha implementat un nou espai d’activitats per a la gent jove a la zona del 

Parc de l’Aigua (zona per skate, grafits, etc.); que hi ha hagut una sensible millora quant a 

temes de seguretat ciutadana, etc. 
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Com a necessitats encara pendents, Guerrero repassa una llista de peticions de l’A.VV. encara 

en curs. També considera que s’hauria d’incrementar el nombre de contenidors de recollida 

d’escombreries. 

Dintre de l’àmbit social, diu que seria important que el barri disposés d’una residència pública 

per a la gent gran d’unes característiques obertes que facilitessin les relacions amb els 

familiars. 

A més de les anteriors propostes, Guerrero s’interroga sobre què fer amb l’edifici de l’antiga 

Casa Baulies i demana que es recol·loquin els cartells de “prohibit gossos” als espais infantils 

de les places; demana que es faci ràpid.  

 

Montse Parra respon que segons la seva opinió amb els contenidors actuals en hi ha prou, atès 

que els que s’han col·locat tenen el doble de capacitat que els anteriors. Sobre  la seva ubicació 

definitiva manifesta que dependrà de les necessitats de la gent. 

En matèria de seguretat i civisme, Parra diu estar molt satisfeta de la bona feina que 

l’educadora social està fent; considera que està aconseguint implicar molt bé als nois en 

projectes de prevenció i de rehabilitació.  

 

Acabada la fase expositiva de la reunió, la regidora de zona obre el torn de paraules: 

 

Mª Fca. García (ICA), Ass. de Comerciants. Pensa que seria interessant donar continuïtat a 

reunions com la present, de manera que les diferents associacions del barri puguin dialogar, 

contrastar els seus punts de vista i establir sinergies col·laboratives entre uns i altres. 

Com exemple d’activitat participada entre diferents entitats del barri fa referència al concurs 

infantil de dibuix en la qual varen participar tots els centres escolars de la Bordeta. 

 

Rafael Sopena, Fundació Casa Casero. Es mostra favorable a establir aquesta mena de 

contactes de manera regulars, parla de la possibilitat de fer-ho amb una periodicitat mensual. 

 

La regidora diu que estaria poder-ho fer, encara que fos d’una manera informal, sense ordre 

del dia 

 

Raul Rojas, Fundación Casa Casero. En la línia de treballar conjuntament diferents entitats, 

posa com a referent de guia l’experiència de la Taula d’Infància del barri. Rojas fa un reflexió 

sobre quines possibles actuacions podrien fer-se a l’espai ocupat per l’edifici de “Cal Baulies”. 

També manifesta que hi ha pares que troben a faltar la implementació d’espai per a jocs 

esportius per als nens i que un bon lloc per a fer-ho seria vora l’IES Maria Rúbies. Rojas es 

manifesta d’acord amb la proposta de preservar els gossos dels espais de joc dels infants, però 

afegeix més, s’hauria de fer el mateix quant a prohibir fumar-hi. 

 

Ferran Jové, Pastors de l’església de la Bíblia Oberta Evangèlica. Es mostra favorable a les 

reunions periòdiques de les diferents entitats del barri. 
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Explica els projectes socials que han fet durant els darrers 13 anys: tenen en marxa un banc 

d’aliments i de roba per a famílies necessitades, ajuden a persones desemparades, amb 

discapacitats o altres necessitats socials. 

Es posen a la disposició de la gent de barri i estan disposats a obrir les seves activitats a les 

persones i entitats del barri que les puguin requerir. 

 

Joan Sisó, President dels Jubilats de la Bordeta.  

Manifesta que està d’acord amb les dimensions dels nous contenidors tot i que això impliqui 

una major separació entre uns i altres i, per tant, haver de caminar una mica més per abocar-hi 

les escombraries. Pensa que cal mirar d’evitar despeses comunitàries innecessàries. 

 

Joan Nos, Societat Ocellaire “el Ram”. Explica les activitats que fa la seva associació i posa en 

valor la quantitat de la seva massa social: més de 400 socis. 

 

Miquel Vidal, vicepresident de la U.E. Bordeta.  Creu que té sentit que hi hagi una bona entesa 

entre les diferents entitats del barri per tractar aquells temes generals que vagin més enllà dels 

propis específics de cadascuna. 

Com a proposta de caràcter urbanístic, Vidal demana que s’estudiï la circulació del carrer St. 

Vicens de Paül (davant del camp de futbol) per veure que no sigui doble direcció; el carrer és 

molt estret i el cotxes cada vegada ocuipen més espai. 

 

Vàries persones pregunten sobre la futura urbanització del camí de Picos, entre la rotonda de 

la Ctra. de Barcelona i el Carrer Palauet. La regidora respon que s’està realitzant el projecte 

que enllaçarà l’antiga N-II fins als Magraners. 

 

Rafael Sopena, Fundación Casa Casero. Demana que quan es faci la urbanització des de la 

rotonda de la Ctra. de Barcelona fins als Magraners, que es contempli la possibilitat de fer una 

plaça, al triangle que queda entre la via de l’AVE i l’Institut M. Rúbies, que aglutini tota una 

sèrie de serveis per a la joventut del barri: skate, mur de rocòdrom, escenari fix per actuacions, 

etc.  

Sopena, també pregunta pels usos que es pretén donar a l’antiga casa de pagès “cal Baulies”;  

diu si finalment es farà un casal per a joves com s’havia parlat en el seu dia. Se li respon que 

aquesta possibilitat dependrà de la viabilitat o no de rehabilitar l’edifici. Sopena diu que amb 

independència del lloc, cal un espai d’aquestes característiques per al jovent. 

 

Una representant de l’escola Enric Farreny –que no s’identifica- demana la presència de la 

Guàrdia Urbana en el moment puntuals de l’entrada i sortida del seu centre escolar. La 

regidora li diu que tindrà present la seva petició, però que gràcies a mesures recents sobre la 

circulació dels vehicles de la zona i a la implementació de passos segurs per a vianants, el risc 

de seguretat per a les persones s’ha minimitzat molt. 
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Ma Rosa Solé, Escola Esperança. Comenta que des de que s’ha permès girar en direcció a l’Av. 

del Pare Batllori als vehicles provinents de la carretera d’Albatàrrec, s’han evitat moltes 

infraccions de trànsit.  

Opina que els passos invertits per a vianants i les rampes per a les persones amb mobilitat 

reduïda han significat una important millora per a la qualitat de molta gent; no obstant això, 

suggereix que alguns baixants de voreres s’haguessin realitzat millor d’haver-se fet proves d’ús 

real amb usuaris que presenten problemes de mobilitat. 

Quant a la recollida d’excrements de gos, diu que és un problema molt sensible per a les 

persones del seu centre que tenen capacitats diferents, ja que per raons de mobilitat i/o de 

coordinació motora de vegades els resulta difícil esquivar les deposicions dels animals. 

 

Mª Carmen Guerrero, AVV Bordeta. Parla que durant les Jornades Culturals que organitza la 

seva associació, es realitzaran activitats per a nens en edat escolar encaminades a donar-los 

coneixement de la història del barri i a fomentar les actituds cíviques. 

 

Rafael Sopena, Fundación Casa Casero. Proposa que mentre no s’urbanitzi el tram entre el 

carrer Sícoris i el carrer de Palauet, s’habiliti un passatge provisional en aquell lloc aprofitant 

l’existència d’una servitud de pas. 

 

La regidora de zona realitza un repàs de les peticions realitzades durant el decurs de la reunió i 

es compromet a fer les gestions que pertoquin. Acte seguit 

Agraeix als assistents la seva participació i dóna per acabat el plenari del Consell Territorial. 

 

Lleida, 7 de febrer de 2011 
 
 
 
 
 
Cesc Mòdol    
Coordinació dels Consells Territorials   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


