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CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 02        

(Segre-Noguerola-Estació-Democràcia) 

Plenari del Consell Territorial celebrat el 15 de desembre de 2011 a les 20.00h  
al Centre Cívic Democràcia 
 
Assisteixen a la reunió:  
 
Entitats: 
Centre Excursionista de Lleida, AEM Teatre, AVV. Noguerola, AVV Segre, AMPA Col·legi 
Sagrada Família, Col·legi Sagrada Família, Serveis Socials, Dones de Príncep de Viana, 
Coordinadora Jubilats, Pla de Barris / EMU, CX Espais. 
 
Persones: 
Ferran León, Anna Castells, Miquel Lluís Sabaté, Marta Roigé, Laia Cardet, Josep Salvia, 
Joaquim Recasens, Sílvia Asensio, Guadalupe Delgado, Dolors Flix, Teresa Farré, Míriam 
Villoria, Júlia Corderas, Luis Sotos, Lluis Taberner, Maria Pilar López, Guillermo Herrera, 
Ma Antònia Torres. 
 
Assisteixen a la reunió per l’administració municipal: 
El regidor de Zona i president del CTZ02, Oriol Yuguero, la regidora de Participació 
Ciutadana i vicepresidenta del CTZ02, Dolors Arderiu i la 1a Tinent d’alcalde i regidora 
d’urbanisme, Marta Camps, i els tècnics municipals de la regidoria de Coordinació de 
Barris Carme Sabaté i Francesc Mòdol. 
 
En absència del regidor de Zona i a l’espera que aquest pugui incorparar-se a la reunió, 
presideix la reunió la vicepresidenta del Consell Territorial i regidora de Participació 
Ciutadana, Dolors Arderiu. 
 
Seguint el procediment pautat a l’ordre del dia, Arderiu notifica a les persones que 
s’han acreditat prèviament a l’inici de la reunió, que passen a ser membres formals del 
Plenari del Consell Territorial per a la legislatura 2011-2015. A continuació demana als 
presents conformitat al redactat del Reglament de Règim Intern, la qual s’obté per 
unanimitat. 
 
Acte seguit, la 1a tinent d’alcalde i regidora d’urbanisme, Marta Camps, pren la paraula 
per procedir a l’exposició del 4t punt de l’ordre del dia. Amb el suport d’una projecció, 
Camps fa un repàs a les realitzacions que l’ajuntament ha realitzat a la zona durant els 
darrers mesos i que a continuació es relacionen: 
 
-Nova llar de jubilats de 474m2 totalment adaptada per  a les persones amb mobilitat 
reduïda. Disposa d’aula d’ordinadors i una ciberaula; aula per a activitats lúdiques; bar-
cafeteria; sala polivalent; sala per  activitats físiques, etc. La nova Llar ofereix també un 
servei de menjador  que dóna  la possibilitat de dinar en companyia  en l’entorn 
habitual de la llar. 
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-Millores al Centre Cívic de Democràcia que han fet possible un millor aprofitament de 
l’espai, la implementació d’una nova sala d’espera i millores a l’espai de consergeria. 
 
-Reurbanització del carrer Democràcia. 
 
-Ampliació i reordenació viària de Príncep de Viana. 
 
-Nova plaça de l’estació. 
 
-Projecte pàrking Viàlia: 600 noves places d’aparcament; 2 accessos per a vehicles i 4 
per a vianants als carrers Lluis Roca i Príncep de Viana; nova plaça a la coberta de 
l’equipament. 
 
-Reurbanització de la plaça Noguerola, fent que aquesta sigui d’ús preferent per als 
vianants i veïns i que disposi d’un espai central de joc i lleure amb arbrat i mobiliari 
urbà 
 
-Reurbanització del carrer de Vila Antònia, dotant-lo d’un nou paviment en el qual la 
vorera i la calçada se situen al mateix nivell; un paviment de llambordes de formigó per 
a l’espai destinat als vianants i d’asfalt per a l’espai destinat als vehicles. 
 
-Reurbanització del carrer Comerç, reconvertint-lo en espai preferent per a vianants; 
fent una millora integral del sistema de proveïment d’aigua potable; renovant part de 
la xarxa de sanejament i canviant embornals; implementant 26 noves columnes 
d’enllumenat públic  i suprimint la instal·lació elèctrica a les façanes; plantant nous 
arbres i millorant el mobiliari urbà. 
 
-Reurbanització del carrer del Nord, reconvertint-lo en zona preferent per a vianants, 
millorant l’enllumenat, plantant arbrat i eliminant els abocaments directes al riu 
Noguerola derivant-los a la xarxa de clavegueram existent. 
 
Quant al projecte de reforma integral del barri Portal de la Magdalena-Noguerola, 
Marta Camps va esmentar les següents intervencions:  
 
-Realització de l’Oficina del Pla de Barris Portal de la Magdalena Noguerola  (Rambla 
Ferran, 9) i recuperació de les Adoberies del s.XIII.  
 
-Millores al carrer Lluís Roca. 
 
-Concessió d’ajuts amb l’objectiu de millorar l’habitabilitat dels edificis existents: 
col·locació d’ascensors per millorar l’accessibilitat; supressió de barreres 
arquitectòniques; incorporació de sistemes d’eficiència energètica. 
 
-Millores als carrers Comtes d’Urgell  i Sant Ruf, consistents en: ampliació i renovació 
del paviment; priorització de  l’estacionament de càrrega i descàrrega però conservant 
algunes places de zona blava; facilitació de l’accés als pàrquings existents al construir 
talperes en els seus accessos; plantació d’arbrat en les voreres ampliades i nou 
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enllumenat; creació d’una petita illeta central per tal de facilitar la mobilitat; creació de 
dos passos de vianants nous (un a meitat del carrer Comtes d’Urgell i l’altre a la cruïlla 
amb Anselm Clavé) i una plataforma elevada a la cruïlla amb Anselm Clavé per donar 
preferència als vianants i millorar la seguretat dels mateixos. 
 
-Millora i ampliació  de l’espai davant l’Auditori amb l’objectiu de reconquerir un 
espai tradicionalment ocupat per vehicles motoritzats i transformant-lo en un espai 
verd de passeig, d’esbarjo, i amb itineraris adaptats.  
 
-Millora i reforma de la rambla de Ferran i Francesc  Macià: accessibilitat dels vianants 
creant pas elevats en les cruïlles; remodelació de la connexió  amb els jardins de la 
plaça de la Pau, facilitant els moviments dels usuaris del transport; nova pavimentació  
de la zona central; millores en l’enllumenat  el mobiliari urbà i nous elements de 
jardineria. 
 
-Projecte de dinamització comercial de la nova rambla de Ferran, amb la finalitat de: 
evitar la concentració de comerços de determinat perfil en espais únics; millorar la 
imatge del barri per a la resta de la ciutat; promocionar econòmicament la zona i 
revitalitzar el barri.  
L’actuació preveu realitzar: l’estudi de l’oferta i demanda comercial en l’àmbit 
d’actuació; creació de Normativa bàsica per a nous comerços; una campanya de difusió 
del comerç de la zona; l’estudi de viabilitat d’obertura de comerços de nou perfil; 
revitalitzar el comerç i l’hostaleria a la Rambla Ferran. 
 
-Projecte “viu la Rambla” per al foment de nous usos a la Rambla. L’objectiu que hom 
pretén passa per millorar la utilització social de la Rambla, la  revitalització i promoció 
econòmica de la zona. L’actuació consistirà en: la campanya de difusió “Viu la Rambla”; 
unificació del mobiliari urbà i elements exteriors dels locals comercials i de restauració 
de la zona; vianalització de la zona en dies festius; incentivació a nous projectes 
empresarials de dinamització de locals comercials de la zona; creació d’un calendari 
estable de mercats dominical; millora del mercat dominical de brocanters i antiquaris; 
programació d’activitats culturals, lúdiques i festives a l’aire lliure; crear espai per a 
jocs intergeneracionals; millora de la jardineria en diferents trams. 
 
-Reurbanització del carrer del Riu. 
 
-Reforma de la plaça Sanaüja per esdevenir zona prioritària per a vianants; canvi del 
mobiliari urbà, millora de l’enllumenat; redefinició i increment de l’espai enjardinat.   
 
-Reurbanització del carrer General Brito. 
 
Acabada l’exposició de la 1a tinent d’alcalde s’obre el  torn de paraules: 
 
TORN DE PARAULES: 

Ferran León, AEM Belles Arts Teatre. Demana solució al problema de l’estacionament 
irregular de motos al carrer Comerç; segons explica, els motoristes aparquen les seves 
màquines per on han de passar els vianants; proposa d’habilitar un lloc específic 
d’estacionament que resolgui la necessitat abans apuntada.  
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Marta Camps, diu que s’està treballant per resoldre aquesta demanda; explica que 
s’està negociant un acord de cessió amb el propietari d’un solar situat entre el carrer 
del Nord i la Rambla de Ferran. Si finalment hi ha acord, la solució serà ràpida. 
 
Júlia Corderas, A.VV. Av. Segre. Informa que ha presenciat usos incívics a l’interior 
d’aquell solar; afegeix que, per un espai on està tombada la tanca, hi ha gent que, fins i 
tot, hi entra a fer les necessitats fisiològiques.  
Camps, respon que caldrà instar al propietari perquè repari la tanca, però que, al 
tractar-se d’un espai privat, l’ajuntament no té competències per intervenir-hi 
directament. Tanmateix, espera que s’arribi a un acord amb la propietat que permeti 
regenerar aquell espai i destinar-lo a diferents usos per a la ciutat, entre els quals 
l’anteriorment esmentat aparcament de motos. 
 
Marta Roigé, A.VV. Av. Segre. Pregunta si la reforma del carrer General Britos 
implicarà la seva vianalització, com s’ha fet  amb altres carrers propers. Roigé, 
pregunta, també, si es preveu la urbanització del passatge Miquel Fargas. 
La regidora d’urbanisme li respon que convertir General Britos en carrer de vianants no 
és factible, atès que aquest carrer i el de Lluís Roca, són els eixos principals del trànsit 
d’aquella zona. No obstant això, la regidora confirma que sí s’arreglaran voreres, espai 
d’aparcament, enllumenat, mobiliari urbà i passos de vianants, en aquells carrers en 
què no sigui factible la vianalització. 
Respecte al passatge Miquel Fargas, i algun altre carrer com és el cas de Miguel 
Castejón, està previst de fer-ho més endavant. 
 
En resposta a una pregunta de Júlia Cordera, la regidora d’urbanisme informa que, 
entre altres, es reforçaran punts de llum en: carrer del Riu, Maria Sauret, placeta de 
davant del Segre i Gral Britos. 
 
Júlia Corderas, A.VV. Av. Segre. Suggereix que el color del carril de circulació dels nous 
carrers que s’urbanitzin, no sigui de color vermell; opina que aquest color és poc sofert 
i s’embruta massa fàcilment; pensa que seria millor utilitzar un color gris fosc. Al 
respecte, Marta Camps comenta que es posa el terra amb un color rogenc, perquè 
transmet més alegria i lluminositat, però que no obstant això, es tindrà en consideració 
la proposta de realitzar una combinació de colors gris i vermell, que faci compatible 
l’estètica i la funcionalitat. 
 
Referent al procés de participació sobre la reforma de la Rambla Ferran, Júlia Corderas 
s’interessa per saber com funcionarà el concurs d’idees; pregunta si hi haurà primer 
una fase tècnica a càrrec d’especialistes, i a continuació, a partir de les propostes que 
facin, podran opinar els veïns, o si serà al contrari, que a partir de les idees dels veïns 
començaran a treballar els tècnics. 
La regidora Camps, diu, que en aquest cas, seria més operatiu deixar que primer 
treballin els tècnics i que la participació dels veïns parteixi des de la base dels millors 
avantprojectes que s’hagin escollit. 
 
Miquel Sabaté (AVV. Noguerola). Proposa que durant el procés de recollida d’idees de 
la gent, es tingui en compte la participació dels centres educatius de la zona. 
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A raó de varies preguntes de les persones assistents, la regidora d’urbanisme dóna 
resposta a la previsió de la realització d’obres als carrers Comtes d’Urgell, Riu Éssera i 
Pi i Margall. La regidora Camps, explica que s’ha contemplat la possibilitat 
d’incrementar les zones de vianants, però perquè això es materialitzi cal arribar a 
acords amb veïns i comerciants. Personalment opina que, la vianalització és una 
solució molt positiva per a tothom, tot i que sol anar precedida de certes reticències. 
Posa com exemple del que diu l’experiència de Pi i Margall. 
 
Josep Salvia  (Col·legi Sagrada Família). Planteja tres qüestions: 
 
1. sobre les característiques de la reforma de la illeta de Comtes d’Urgell, demana que 
es tingui en compte consultar el seu Col·legi. 
Marta Camps, respon que donarà instruccions als serveis tècnics perquè els facilitin 
tota la informació del projecte. Amb tot, anticipa que l’actuació bàsicament consistirà 
en millorar la mobilitat per aquell lloc. 
 
2. Quant la reforma de la plaça de davant de l’auditori, vol saber en quin termini es 
durà a terme. Marta Camps, diu que el projecte està inclòs en el Pla de Barris, que 
aviat es farà el projecte i que les obres podrien iniciar-se el 2013. 
 
3. Sol·licita detalls sobre el lloc on anirà ubicada la futura Estació d’Autobusos. La 
regidora Camps li acota la zona exacta on anirà i li facilita informació sobre els terminis 
previstos, informa que aquests estan supeditats al projecte que ha de realitzar la 
Generalitat, que és la institució competent en matèria de transports de carretera. A la 
finalització del projecte, caldrà resoldre el finançament de l’obra, determinant quina 
part anirà a càrrec de la Generalitat i quina part a càrrec de la Paeria. 
 
Dolors Flix, A.VV. Noguerola. Opina que hi ha trams dels carrers riu Éssera, i Sant Ruf 
que tenen una potència lumínica insuficient, i per aquesta raó “fa respecte” passar-hi a 
certes hores de la nit. Demana una revisió. 
Ja dins de l’àmbit cultural, Flix manifesta a la Paeria la seva satisfacció per haver-se 
aprovat posar el nom dels artistes  Josep Prenafeta i  Màrius Carretero, respectivament 
a dos espais públics de la plaça de l’Auditori i del Carrer de Sant Ruf. Segons Dolors Flix, 
i la resta de membres del plenari del consell ho comparteix, és tracta d’un 
reconeixement ben merescut.  
 
Parlant de reconeixements personals, Marta Camps informa que hi ha hagut una 
petició presentada per l’AVV de l’Av. del Segre que no ha pogut ser atesa; es tracta de 
la petició de posar el nom de Julià Freixanet a un espai públic que ja té nom. Júlia 
Cordera fa pública la seva conformitat amb l’explicació rebuda i proposa com 
alternativa la implementació d’una placa commemorativa a la placeta de davant del 
riu, a la part final del carrer de Vila Antònia. 
 
Miquel Sabaté (AVV. Noguerola). Respecte a la negativa del veïns afectats perquè 
s’incloguin en el Pla de Barris intervencions relacionades amb  la prolongació de Pi i 
Margall, considera que aquests s’han equivocat en no acceptar les condicions 
favorables que se’ls varen oferir. 
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Sabaté, demana informació sobre el tractament que rebrà l’espai on hi ha les termes 
romanes del carrer Remolins. 
Marta Camps, explica que a l’espai de les termes romanes hi ha previst que hi vagi el 
museu de la història de la ciutat i que es tracta d’un dels projectes inclosos en el Pla de 
Barris, però a causa de l’elevat pressupost, s’està estudiant una fórmula de concert 
amb una empresa bancària, que consistiria en compartir el cost de les obres de 
reforma (2,8 milions) a canvi de poder fer ús d’una part d’aquell espai. 
 
Júlia Corderas, A.VV. Av. Segre. Sobre el mercadet de Nadal que cada any es posa a 
l’Av. Francesc Macià, es queixa que els paradistes aparquen les furgonetes a la zona 
blava, prenent així a la resta d’usuaris el 50% de l’aparcament disponible (durant tot el 
dia i tota la nit);  Corderas considera que aquest procedir és inadequat, màxim quan els 
paradistes tenen assignat un espai fora el pont, que no utilitzen. Demana que es vegi la 
manera com evitar l’ús abusiu que fan de la zona blava. 
 
Abans que el regidor de zona s’adreci als presents per realitzar la valoració final de la 
reunió, la regidora Camps recorda que l’ajuntament ha editat un llibret amb 
recomanacions sobre la convivència i el civisme a la ciutat, i que les associacions del 
Consell poden demanar-ne més quan acabin la quantitat que se’ls ha lliurat. 
 
Com a cloenda del Plenari, el regidor de zona, Oriol Yuguero, realitza una valoració 
molt positiva de la presència a la reunió de la 1a tinent d’alcalde, atès que fa possible 
abordar amb molta més profunditat tots el gruix de temes urbanístics que interessen a 
les conselleres i els consellers del plenari. Yuguero, es congratula de manera especial 
per l’impuls dels espais batejats amb els noms de Josep Prenafeta i Màrius Carretero i 
afirma que actuacions com aquesta aporten entitat a la zona. 
Respecte al seguiment del Pla de Barris, posa de relleu la important contribució de 
totes les persones i associacions que hi col·laboren. 
 
Acabades totes les intervencions del plenari del Consell, tanca l’acte el regidor i 
president del Consell Territorial de la Zona 02, Sr. Oriol Yuguero,  qui agraeix als 
assistents la seva presència, els desitja que gaudeixin un bon cap d’any, i recomana a 
tothom d’anar a veure “els pastorets” .  
 
S’aixeca la sessió. 
 
 
El secretari del Consell Territorial   Vist i plau del regidor de la zona 02  

             

        

 

Francesc Mòdol     Oriol Yuguero     
                            

Lleida, 15 de desembre de 2011 
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CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 02        

(Segre; Noguerola; Estació; Democràcia) 

Plenari del Consell Territorial celebrat el 2 de juliol de 2012, a les 20.00h, al Centre 
Cívic Democràcia 
 
Assisteixen a la reunió:  
 
Entitats: 
Centre Excursionista de Lleida; AEM Teatre; AVV Noguerola; AVV Segre; AMPA Col·legi Sagrada 
Família; Col·legi Sagrada Família; Serveis Personals; Dones de Príncep de Viana; Coordinadora 
Jubilats; Pla de Barris / EMU; CX Espais; Banda Municipal; CEIP Príncep de Viana; AMPA CEIP 
Príncep de Viana; Assoc. Cooperación Fuladu-Soncodu; Grup Teatral Toar. 
 
Persones: 
Ferran León; Anna Castells; Miquel Lluís Sabaté; Laia Cardet; Josep Salvia; Sílvia Asensio; 
Guadalupe Delgado; Teresa Farré; Míriam Villoria; Julia Corderas; Lluís Sotos; Lluis Taberner; 
Maria Pilar López; Guillermo Hervera; Joan Rodríguez; Amadeu Urrea; Jordi Medina; Amadou 
Balde; Bidji Balde; Icram Charavi; Mara Abarca; Enric Castells. 
 
Assisteixen a la reunió per l’administració municipal: 
El regidor de Zona i president del CTZ02, Oriol Yuguero; la regidora de Participació Ciutadana i 
vicepresidenta del CTZ02, Dolors Arderiu; la 1a Tinent d’alcalde i regidora d’urbanisme, Marta 
Camps; les tècniques de la Paeria Elena Cervera, Vanesa Ortega i Carme Sabaté; i el secretari 
del Consell Territorial, Francesc Mòdol.  
S’excusa el regidor de Coordinació de Barris, Joan Gómez. 
 
El president del Consell Territorial, Oriol Yuguero, dóna per obert el plenari del dia d’avui, 
informa dels continguts a debatre durant la sessió, i demana, si s’escau, l’aprovació de l’acta 
anterior. S’aprova l’acta, incorporant l’aclariment que la persona que durant la intervenció del 
torn de paraules constava “que no es va identificar”, era Ferran León, representant d’AEM 
Belles Arts Teatre. 
 
Acte seguit, la 1a tinent d’alcalde i regidora d’urbanisme, Marta Camps, pren la paraula per 
procedir a l’exposició del 3r punt de l’ordre del dia. Camps fa un repàs a les realitzacions que 
l’ajuntament ha fet a la zona, durant els darrers mesos, i presenta la previsió d’intervencions 
que figuren a continuació: 1. projecte de millora i reforma de la Rambla de Ferran i Francesc 
Macià: s’informa que hi haurà un concurs d’idees per a la dinamització socioeconòmica de la 
Rambla, i s’especifiquen les característiques del concurs, així com el procediment que 
s’utilitzarà per a la selecció de les millors idees de cada proposta presentada; 2. explicació del 
projecte de millora i ampliació de la plaça de davant de l’auditori; 3. descripció dels projectes 
de millora dels carrers Sant Ruf, Comptes d’Urgell, del riu, General Brito, avinguda del Segre i 
plaça de Sanaüja; 4. detalls de la construcció d’un espai d’aparcament dissuasori per a motos i 
bicis al carrer del Nord. 
 
La regidora Marta Camps, informa també de l’existència d’una nova eina electrònica de 
participació on line http://www.paeria.es/processosparticipatius/ca/ , pensada per facilitar la 
interacció de la ciutadania amb l’administració municipal; a la vegada que realitza una 
valoració positiva d’iniciatives de dinamització comercial com són: els mercats “de l’hort a la 
taula” i el “de la repesca”.  

http://www.paeria.es/processosparticipatius/ca/
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Per acabar la seva intervenció, la regidora d’urbanisme, comenta els detalls de l’acte de 
l’homenatge a Màrius Carretero, i fa balanç de les inspeccions extraordinàries i d’altres 
actuacions que s’han realitzat en matèria d’ordre públic i de convivència, gràcies a les quals 
s’ha pogut verificar el compliment de les ordenances municipals i que les activitats dels 
comerços s’ajustessin a les llicències que tenen atorgades.  
Quant a les actuacions anteriorment esmentades, dir que han estat implementades per un 
equip multidisciplinar integrat per tècnics de comerç, d’indústria, d’urbanisme i la Guàrdia 
Urbana, i que han comptat amb un suport de caràcter socioeducatiu a càrrec dels agents cívics 
municipals. 
 
Per la seva banda, el regidor Oriol Yuguero, valora molt positivament la col·laboració 
establerta entre les 2 associacions de veïns de la zona, gràcies a la qual ha estat possible sumar 
recursos i compartir les activitats de les seves respectives festes majors. Quant al tema del 
“mercat de la repesca”, el regidor de zona explica que aquest tindrà caràcter bianual, atès que 
ha resultat un èxit de participació d’expositors i de públic. Yuguero ha expressat també la seva 
satisfacció perquè s’hagi materialitzat una petició de “la lolita, de Noguerola”: la creació d’un 
espai públic en homenatge a l’artista Màrius Carretero. 
 
TORN DE PARAULES: 
 
Enric Castells, Grup teatral TOAR. Demana una solució més estètica per al suport de la placa on 
posa el nom de Màrius Carretero; el pal que la subjecta ara és -al seu entendre- una opció poc 
acurada. 
 
Miquel Sabaté, AVV Noguerola. Exposa que hi va haver un problema amb els comerciants del 
barri, perquè no van acceptar haver de pagar una taxa per instal·lar unes paradetes al carrer. 
 
El regidor Yuguero i la regidora Arderiu coincideixen en el fet que l’aplicació d’una taxa és 
normal a qualsevol espai públic de la ciutat, i que aquesta serveix per a la prestació de serveis 
municipals com són la vigilància i la neteja. 
 
Enric Castells, Grup teatral TOAR. Sol·licita que consti en acta la seva demanda perquè a la 
pròxima festa major es torni a fer un pregó oficial. D’altra banda, Castells demana que s’eviti 
que els horaris d’algunes activitats de les festes majors de les dues associacions no 
s’encavalquin, impedint que els veïns que ho desitgin puguin participar a totes les activitats 
programades. 
 
Ferran León, AEM Belles Arts Teatre. Replica a la intervenció anterior, afirmant que durant la 
celebració de la festa major d’enguany unes activitats no s’han solapat amb unes altres, de 
manera que qui ha volgut ha pogut assistir a les diferents activitats programades. Sobre el 
tema de l’aparcament de les motos, proposa que ara que s’ha creat un espai dissuasori al 
carrer del Nord, és el moment perquè la Guàrdia Urbana exerceixi un major control sobre els 
motoristes que deixen les seves màquines mal estacionades als laterals del carrer Comerç. 
 
La regidora Camps diu que, abans de començar a multar, es realitzarà una actuació informativa 
que anirà a càrrec dels agents cívics. 
 
Julia Corderas, AVV Av. Segre. La representant veïnal planteja la següent relació de temes: 1. 
s’interessa per saber en quina mesura la situació econòmica general afectarà l’aplicació del Pla 
de Barris, i de manera específica pregunta si hi haurà pressupost per continuar donant ajudes  
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per posar ascensors als habitatges antics, un aspecte que considera de vital importància per 
garantir la qualitat de vida dels veïns; 2. pregunta per quant estarà acabat l’encreuament dels 
carrer del Nord; 3. Sol·licita que s’estudiï la conveniència de situar en algun lloc del barri una 
placa commemorativa en memòria d’en Julià Freixenet; 4. proposa que s’ampliï el mercat de 
l’horta a la taula a l’avinguda de Francesc Macià; 5. demana que hom posin arbres a l’Av. del 
Segre (en reposició del malalts que es varen treure) ja que opina que hi ha poca ombra en 
aquell lloc. 
 
La regidora d’urbanisme respon que en la mesura de les possibilitats econòmiques es 
continuarà donant ajuda per posar ascensors a les cases antigues. Respecte a l’encreuament 
del carrer del Nord, confirma que aquesta obra estarà acabada abans de 3 setmanes. Quant a 
l’extensió de l’espai del mercat a la rambla, la regidora Camps puntualitza que no ho veu 
factible, atès que els comerciants tenen especial interès en continuar agrupats en un mateix 
lloc. Sobre la incorporació de nou arbrat a l’Av. del Segre, Camps explica que no es tracta d’una 
obra menor, perquè prèviament s’ha de construir un sistema de reg, la qual cosa té un cost 
molt elevat en proporció a la quantitat d’arbres que poden anar en aquell espai. 
 
En relació a la proposta de situar una placa d’homenatge en memòria del fundador de l’AVV de 
l’Av. del Segre, el regidor de zona, Oriol Yuguero, suggereix a la part proposant que faci una 
petició formal concretant la forma com voldrien que es donés satisfacció a la demanda 
plantejada. 
 
Mara Abascal, AVV Av. Segre. Es queixa que el propietaris de la terrassa d’un bar que hi ha a la 
plaça de Noguerola (fent cantonada amb el carrer del Nord) realitzen una ocupació 
inadequada de l’espai públic, cosa que dificulta la mobilitat per aquell lloc, especialment a la 
tarda, forçant que les persones vianants hagin de donar molta volta si no volen haver de 
passar entremig d’un embolic de taules. 
 
La regidora Camps pren nota de fer un control per esbrinar si el nombre de vetlladors    
que instal·la aquell bar es correspon amb el que té autoritzat. 
 
Enric Castells, Grup teatral TOAR. Fa extensiu el problema de la terrassa de la plaça Noguerola 
a la rambla de Ferran, concretament es refereix a un espai entre dos bars: “el patatxoc”, com 
afirma irònicament, i un altre que hi ha a l’altre costat de rambla. Altrament, Castells manifesta 
el seu interès perquè tornin a funcionar els quioscos de la rambla, per considerar que són un 
element de dinamització important; tanmateix, demana que es tingui en compte la manera 
com ocuparan l’espai públic perquè no representin una molèstia per als veïns. 
 
Julia Corderas, AVV Av. Segre. Insta que es demani al quiosquer que funciona davant de la 
Cambra de Comerç que millori la presentació de la parada, atès que com a suport dels 
productes que té a la venda utilitza materials -de rebuig- que donen una imatge poc apropiada 
d’aquell espai. Corderas, urgeix que s’impulsi la reobertura dels quioscos de la rambla que 
romanen tancats.  
 
La regidora d’urbanisme, manifesta que és un moment poc oportú per negociar la concessió 
dels quioscos que actualment no estan actius, ja que fins que no finalitzi el concurs d’idees que 
concreti quines reformes es faran en aquella rambla, no serà possible fer una previsió en ferm 
de les potencialitats i dels usos possibles. Camps manifesta el seu convenciment que es poc 
probable que algú s’interessi per una concessió de tan sols un any. 
Sobre aquesta qüestió, la regidora Dolors Arderiu, afegeix que cal reflexionar acuradament 
sobre el model de negoci que pot fer que un quiosc funcioni a dia d’avui, car el mercat ha 
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canviat molt en els darrers anys i, segons la seva opinió, la fórmula tradicional d’aquest model 
de negoci ha anat molt a menys. 
 
Vàries persones del plenari, de manera informal, intercanvien punts de vista respecte la 
manera com abordar la problemàtica de la reforma dels edificis vells de Francesc Macià, i 
sobre com es pot donar una nova utilitat a solars que romanen buits com a conseqüència de 
l’aturada de l’activitat del sector de la construcció. 
 
Josep Salvia, Col·legi Sagrada Família. Planteja una problema a maig camí entre l’incivisme i la 
salut pública; segon explica, hi ha una zona de contenidors pròxima a les reixes metàl·liques 
que limiten la part posterior del pati del col·legi amb el carrer dels Comtes d’Urgell, on s’hi 
apleguen dones i nens (entre 2/4 de 8 i les 10 del vespre) amb la finalitat de recuperar 
productes alimentaris que han estat rebutjats per un supermercat que es troba prop d’ allí; 
com a conseqüència dels fets esmentats, aquell lloc s’embruta cada dia tant per la part 
exterior del col·legi com per la part de dintre del pati. El responsable de l’escola demana que 
es determinin les mesures que calguin per posar fi a aquesta situació. 
 
Miquel Sabaté, AVV Noguerola. En referència a l’abocament d’aliments a contenidors pròxims 
als supermercats, afirma que hi ha una xarxa organitzada que passa amb furgonetes per treure 
profit de la mercaderia envasada que llencen les cadenes d’alimentació. 
 
El regidor Yuguero i la regidora Arderiu, expliquen que s’està treballant perquè les botigues no 
dipositin aliments als contenidors públics i que en lloc d’aquesta mala pràctica, optin per lliurar 
al Banc d’Aliments o a qualsevol altra associació humanitària que s’ocupi de distribuir tot allò 
que pugui ser consumit de manera segura. 
 
Tere Capdevila, Serveis Personals. Argumenta que quan els lots d’aliments que rebutgen les 
botigues són poca quantitat, és millor fer-los arribar a petites organitzacions socials o a les 
parròquies; en el cas de grans quantitats, la solució correcta és el banc d’aliments. 
 
Enric Castells, Grup teatral TOAR.  Notifica que a general Britos (entre R. Castejón i carrer Riu) 
vora un pastisseria hi ha una botiga d’alimentació que està moltes hores obertes durant tots 
els dies de la setmana, demana que es revisi si compleix els horaris que té autoritzats. 
 
Marta Camps, pren nota per fer un control i prendre accions si es donés el cas que en 
l’esmentat comerç es vulneressin les ordenances municipals. 
 
Acabades totes les intervencions del plenari del Consell, tanca l’acte el regidor i president del 
Consell Territorial de la Zona 02, Oriol Yuguero,  qui agraeix als assistents la seva presència, els 
emplaça a participar en el proper.  
 
S’aixeca la sessió. 

 
El secretari del Consell Territorial   Vist i plau del regidor de la zona 02  

             

        

Francesc Mòdol     Oriol Yuguero. 

Lleida, 2 de juliol de 2012 
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CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 02        

(barris Segre i Noguerola)        

Plenari del Consell Territorial celebrat el 8 d’abril de 2013, a les 20.00h, al Centre Cívic 
Democràcia 
 
Assisteixen a la reunió:  
 
Entitats: 
Centre Excursionista de Lleida; AEM Teatre; AVV i Comerciants de Noguerola; AVV Segre; 
AMPA Col·legi Sagrada Família; Col·legi Sagrada Família; Serveis Personals; Dones de Príncep 
de Viana; Coordinadora Jubilats; Pla de Barris / EMU; CX Espais; Assoc. Amics de la Seu Vella; 
Assoc. Immigrants de Mauritània Leire; Comunitat Franciscana (els Frarets) CAP Ferran. 
 
Persones: 
Ferran León; Anna Castells; Miquel Lluís Sabaté; Josep Salvia; Sílvia Asensio; Guadalupe 
Delgado; Teresa Farré; Míriam Villoria; Lluís Sotos; Lluis Taberner; Guillermo Hervera; Mara 
Abarca; Lolita Flix; Víctor Montcasi; Annabel Bernadó; Alba Aixalà; M. Angels Revés; Genís 
Sánchez; Sulla Samba; Kalidoo Biram; Joaquim Recasens. 
 
Assisteixen a la reunió per l’administració municipal: 
El regidor de Zona i president del CTZ02, Oriol Yuguero; la regidora de Participació Ciutadana i 
vicepresidenta del CTZ02, Dolors Arderiu; la 1a Tinent d’alcalde i regidora d’urbanisme, Marta 
Camps; les tècniques de la Paeria Vanesa Ortega i Carme Sabaté; i el secretari del Consell 
Territorial, Francesc Mòdol.  
S’excusen el regidor de Coordinació de Barris, Joan Gómez i la presidenta de l’AVV. Segre, Julia 
Corderas. 
 
El president del Consell Territorial, Oriol Yuguero, dóna per obert el plenari, informa dels 
continguts a debatre durant la sessió i demana, si s’escau, l’aprovació de l’acta anterior. No hi 
ha cap objecció: s’aprova. 
 
A continuació, la 1a tinent d’alcalde i regidora d’urbanisme, Marta Camps, pren la paraula per 
procedir a l’exposició del 3r punt de l’ordre del dia. Camps fa un repàs a la gestió que 
l’ajuntament ha realitzat a la zona i presenta la previsió d’actuacions futures. Entre altres, fa 
esment als següents temes:  
 
1. projecte de millora i reforma de la Rambla de Ferran i Francesc Macià per dinamitzar 
socioeconòmicament la zona. La regidora d’urbanisme informa dels projectes presentats a 
concurs i de les característiques del disseny urbanístic que hom pretén realitzar perquè la zona 
esdevingui més amable des del punt de vista de la mobilitat de les persones i de major atractiu 
quant a la dimensió cultural, d’oci i comercial dels seus barris. Marta Camps, puntualitza que el 
projecte final pot acabar sent el resultat de la suma de les millors idees recollides de cadascun 
dels tres projectes seleccionats, que, en el seu moment, seran exposats en un espai de la zona 
de la Rambla; 
 
2. que, a l’espera que arribin diners del Pla de Barris, el projecte de millora i ampliació de 
l’espai de davant de l’Auditori està en fase de redacció de projecte. La regidora Camps fa una 
projecció sobre com l’actuació prevista transformarà aquell lloc en un espai verd de passeig i 
d’esbarjo; 
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3. mobilitat i l’estacionament: Marta Camps parla sobre els efectes positius de la inauguració 
de l’aparcament de Viàlia i reflexiona sobre com aquest fet comportarà noves dinàmiques de 
mobilitat en aquell entorn. Camps, expressa també la seva satisfacció per la bona acollida que 
han tingut els aparcaments per a motos i bicis que s’han implementat darrerament, ja que ha 
disminuït molt significativament l’estacionament al mig de la Rambla amb la consegüent 
millora de la qualitat del paisatge urbà d’aquell lloc de la ciutat.  
Respecte les particularitats de la zona blava de la Rambla, la regidora d’urbanisme comunica 
que se n’ha posat en marxa una nova modalitat d’alta rotació (màxim 1 h) que vol minimitzar 
el problema de l’estacionament en doble filera, tan habitual fins ara; 
 
4. que -gràcies a la disminució de la densitat del trànsit a la zona del pont vell- des d’ara serà 
possible el gir cap a l’esquerra, en direcció a l’Av. de Blondel, cosa que beneficiarà notòriament 
la mobilitat general de la zona de la Rambla i el seu entorn; 
 
5. execució de les obres de millora de les voreres de l’Av. del Segre. La regidora d’urbanisme 
diu que aquestes no s’han pogut incloure en el Pla de Barris, raó per la qual aniran a càrrec 
dels pressupostos de manteniment ordinari de la ciutat i seran realitzades per les brigades 
municipals; 
 
6. continuïtat de les actuacions relacionades amb l’ordre públic i la convivència. La regidora 
Camps, descriu totes les actuacions que s’han fet per verificar el compliment de les 
ordenances municipals i que les activitats realitzades pels negocis es corresponguin a les 
llicències que tenen atorgades. Les actuacions anteriorment esmentades, han estat 
implementades per un equip multidisciplinar integrat per tècnics de comerç, d’indústria, 
d’urbanisme i la Guàrdia Urbana, i han comptat amb el suport de caràcter socioeducatiu dels 
agents cívics municipals; 
 
7. nova xarxa d’autobusos: línies; recorregut; freqüència... La regidora exposa que, a banda de 
la necessitat de racionalitzar el cost del servei, els canvis obeeixen a un canvi en la filosofia, 
que es concreta en un nou disseny de les línies, que passaran a ser majoritàriament lineals per 
millorar la interconnexió entre el centre i els barris perifèrics de la ciutat, permetent així 
augmentar la freqüència de pas dels busos i la reducció de la durada dels trajectes. Quant a les 
línies que mantenen un recorregut circular pel centre de Lleida, també augmenten la seva 
freqüència (previsió mitjana d’espera de 3’), ja que passen a fer també la funció d’enllaç entre 
línies; 
 
8. prestació de serveis socials que el municipi realitza en l’àmbit administratiu del Consell de la 
zona 02. A instàncies de la regidora Camps, la tècnica de Serveis Personals, Tere Ferrer, fa un 
informe sobre la tipologia de les persones ateses i els modes de l’atenció rebuda. 
 
Acabada la intervenció de la regidora Marta Camps, i abans d’iniciar-se el torn obert de 
paraules, el regidor de zona Oriol Yuguero informa que hi ha obert un procés de negociació 
que podria donar com a fruit la fusió de les associacions de veïns de Noguerola i Segre. 
 
TORN DE PARAULES:  
 
Miquel Sabaté, AVV Noguerola. Palesa el seu interès per conèixer en qui estat es troba el 
projecte de millora del triangle dels carrers Comtes d’Urgell / Sant Ruf / Clavé. Demana que, 
tan aviat com sigui possible, se’ls faci arribar una proposta en ferm, per poder-ne parlar. 
 
La regidora Camps respon que, per raons financeres, el tema no ha avançat respecte a allò que 
ja es va parlar en un Consell anterior i que se’ls farà arribar informació quan hi hagi novetats. 
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Anna Castells , AVV del Segre. Planteja la possibilitat de fer una reunió oberta perquè els veïns 
de la zona poguessin aportar les seves idees sobre el projecte de reforma de la Rambla de 
Ferran. Altrament, reclama que es millorin les voreres del carrer Dr. Castejón, ja que “estan 
molt malament”. 
 
Referent a la participació dels veïnat en el disseny del projecte de reforma de la Rambla, la 
regidora Camps diu que es tracta d’un procés obert en què hi són presents les associacions de 
veïns de la zona, que s’ha facilitat informació a tothom que l’ha demanat, i que quan un jurat 
hagi seleccionat les millors idees proposades, aquestes es posaran a disposició pública de la 
ciutadania, amb la qual cosa veïns i comerciants podran dir la seva.  
Respecte a la millora de les voreres del carrer Ramón Castejón, la regidora Camps afirma que 
és un tema que el tenen present, però que –malauradament- el que cal és una intervenció que 
va més enllà de les petites reparacions que poden fer les brigades municipals, per tant, caldrà 
esperar una mica fins que es pugui executar el preprojecte que contempla la millora integral 
del carrer. 
 
Lolita Flix, Vocalia de la dona de AVV Noguerola. Demana que les brigades procedeixin a 
reparar una llosa enfonsada davant de la sala de festes que hi ha al núm. 19 del carrer Riu 
Éssera, ja que suposa un perill per a la seguretat de les persones vianants. 
 
Alba Aixalà, Fundació Catalunya la Pedrera. Informa que la fundació independent que 
representa ve a substituir en les seves funcions el que abans era el Club St. Jordi, de Catalunya 
Caixa. Aixalà, explica que les instal·lacions del carrer de Riquer es posaran al servei de 
projectes adreçats a persones amb dependència lleu o moderada, però que això és compatible 
amb moltes altres iniciatives d’interès per a la ciutat. Aixalà pensa que el local de la seva 
fundació seria un lloc adient on exposar i recollir suggeriments sobre el projecte de reforma de 
la Rambla, per la qual cosa el posa a disposició de l’ajuntament. 
 
Josep Salvia, Col·legi Sagrada Família. Agraeix que s’hagi arreglat la vorera de darrera del seu 
col·legi i demana consell sobre com procedir amb el problema d’unes pintades “molt grosses” 
que de manera reiterativa els fan a la paret que limita amb els carrers Igualada i Comtes 
d’Urgell. 
 
El regidor de zona, Oriol Yuguero, proposa com a solució fer un concurs adreçat a la gent que 
fa grafits, atès que quan es posa un grafit artístic en un espai urbà concret s’assoleix el doble 
objectiu de: 1. embellir aquell lloc i 2. que cap altre grafriter no torni a pintar en aquell mateix 
indret. 
 
Annabel Bernadó, secretària dels Amics de la Seu Vella. Es presenta com a entitat nova a la 
zona del Consell Territorial de la zona 02, ja que s’han traslladat de la seva seu anterior cap al 
carrer de Vila Antònia. 
 
Kalidoo Biram, Assoc. de Mauritània Leire. Demana informació sobre la normativa actual que 
regula la concessió i funcionament dels locutoris. 
Se li recomana que, per tractar-se d’un aclariment tècnic, s’adreci als serveis municipals de 
l’edifici Pal·las. 
 
Josep Salvia, Col·legi Sagrada Família. Exposa que l’AMPA del seu col·legi es queixa que la 
mobilitat per anar i tornar del col·legi, té un punt problemàtic al creuar Anselm Clavé, ja que a 
la cruïlla amb Comtes d’Urgell, la temporització semafòrica no permet passar d’un sol cop 
(sense cometre infracció) els 3 passos de vianants que hi ha. Sobre aquest mateix tema, Lolita 
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Flix, adverteix d’un problema de característiques semblants a la semaforització de Príncep de 
Viana a l’alçada d’un restaurant que hi ha fent xamfrà amb Prat de la Riba, ja que, atesa la 
distància del trajecte a creuar, el temps de pas és massa curt per a les persones d’edat 
avançada. Flix proposa que s’ampliï la temporització fins a un minut més que ara. 
 
Acabades totes les intervencions del plenari del Consell, el regidor i president del Consell 
Territorial de la Zona 02, Oriol Yuguero,  agraeix als assistents la seva presència i dóna per 
tancada la reunió de Consell.  
 
S’aixeca la sessió. 

 
El secretari del Consell Territorial   Vist i plau del regidor de la zona 02  

             

        

Francesc Mòdol     Oriol Yuguero. 

Lleida, 8 d’abril de 2013 
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CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 02        

(barris Segre i Noguerola)        

Plenari del Consell Territorial celebrat el 7 de novembre de 2013, a les 20.00h, al 
Centre Cívic Democràcia 
 
Assisteixen a la reunió:  
 
Entitats: 
AEM Teatre; A.VV. i Comerciants de Noguerola; A.VV. Segre; AMPA Col·legi Sagrada Família; 
Col·legi Sagrada Família; Serveis Personals; Coordinadora Jubilats; Pla de Barris / EMU; Assoc. 
Amics de la Seu Vella; Assoc. Immigrants de Mauritània Leire; Centre de Salut Rambla de 
Ferran; Centro Latinoamericano. 
 
Persones: 
Ferran León; Anna Castells; Miquel Lluís Sabaté; Josep Salvia; Sílvia Asensio; Teresa Farré; 
Míriam Villoria; Mara Abarca; Lolita Flix; Annabel Bernadó; M. Angels Revés; Kalidou Biram; 
Oumar Sy; Josep Pueyo; Marta Roigé; Esther Florensa. 
 
Assisteixen a la reunió per l’administració municipal: 
La regidora de Participació Ciutadana i vicepresidenta del CTZ02, Dolors Arderiu; la 1a Tinent 
d’alcalde i regidora d’urbanisme, Marta Camps; la tècnica de la Paeria Elena Cervera i el 
secretari del Consell Territorial, Francesc Mòdol.  
S’excusen el regidor de zona, Oriol Yuguero; el president del Centre Excursionista Lluis 
Taberner; i la representant de la fundació CX Espai, Alba Aixalà. 
 
La vicepresidenta del Consell Territorial, Dolors Arderiu, dóna per obert el plenari i demana, si 
s’escau, l’aprovació de l’acta anterior. No hi ha cap objecció: s’aprova. 
 
A continuació, la 1a tinent d’alcalde i regidora d’urbanisme, Marta Camps, pren la paraula per 
procedir a l’exposició del 3r punt de l’ordre del dia. Camps fa un repàs als aspectes més 
recents de la gestió municipal a la zona. Entre altres, fa esment als següents temes:  
 
1. millora de l’accessibilitat i arranjament de voreres a l’avinguda del Segre i replantament 
d’arbrat; 
2. implementació d’un gir a l’esquerra –direcció a Blondel- per entrar al centre des del  Pont 
Vell. La regidora informa que aquesta mesura ha estat possible gràcies a la disminució de la 
densitat del trànsit a la zona i afirma que beneficiarà notòriament la mobilitat general de la 
zona de la Rambla i el seu entorn; 
3. manteniment de la passarel·la de l’estació i substitució dels esglaons de metall que 
presentaven corrosió; 
4. informació de les característiques dels tres projectes guanyadors del concurs d’idees per a la 
millora, reforma i dinamització socioeconòmica de la rambla de Ferran i Francesc Macià. 
S’explica que tots tres estan orientats a la recuperació de la Rambla com un referent d’oci, 
comercial i cultural, i que totes les propostes seleccionades coincideixen en aportar solucions 
perquè la zona esdevingui més amable des del punt de vista de la mobilitat  i de major atractiu 
per al gaudi de les persones. Algunes de les propostes dels projectes guanyadors parlen de: 
ampliació de voreres laterals i manteniment del passeig i arbrat central; descongestionar 
trànsit cap a l’Av. del Segre; facilitar el transport públic i la mobilitat sostenible; i integració a la 
rambla d’espais com la plaça de la Pau  i la plaça de Ramon Berenguer IV. 
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Pel que fa referència a l’inici de les obres, la regidora d’urbanisme explica que l’ajuntament 
avançarà feina en la realització del projecte constructiu, a l’espera que es concreti el moment 
en què la Generalitat podrà fer efectiva la seva participació en els dos milions d’euros d’aquest 
projecte, corresponent al Pla de Barris del centre de la ciutat. 
5. proposta perquè l’edifici de l’Audiència aculli la futura seu del Museu Morera i esdevingui 
així un factor complementari per a la dinamització de la rambla;  
6. estat de la implementació del projecte de millora de la plaça de davant de l’Auditori. La 
regidora d’urbanisme fa una projecció sobre com l’actuació prevista transformarà aquell lloc 
en un espai verd de passeig i d’esbarjo, però no concreta el termini d’execució del mateix, car 
s’està a l’espera que es pugui disposar de la partida econòmica corresponent al Pla de Barris. 
7. informació sobre l’activitat de Serveis Socials de l’ajuntament, en l’àmbit administratiu del 
Consell de la zona 02.  
 
Acabada la intervenció de la regidora Marta Camps, s’obre el torn obert de paraules: 
 
Miquel Sabaté, A.VV. Noguerola. Sol·licita que consti en acta que encara estan pendents els 
arranjaments dels carrers Comtes d’Urgell, Sant Ruf i Claver, tal com consta a l’acta de 8 d’abril 
de 2013, i demana afegir a la llista de carrers a millorar, Valentí Almirall i Riu Éssera. S’ofereix 
per acompanyar els responsables municipals d’urbanisme a fer un recorregut pels esmentats 
carrers, a fi de mostrar-los les mancances objecte de la reclamació.  
 
La regidora Camps respon que existeix consciència de la necessitat de millorar diversos carrers 
de la zona, tanmateix, donades les limitacions econòmiques actuals, fa palesa la necessitat de 
prioritzar les actuacions més urgents, entre les quals confirma que hi ha les corresponents als 
carrers Comtes d’Urgell / Sant Ruf / i Clavé. 
La regidora d’urbanisme explicita que moltes d’aquestes intervencions estaven previstes a 
càrrec del projecte Pla de Barris, però atès que la Generalitat no ha considerat una prioritat 
l’abonament de diners per aquest concepte, l’ajuntament preveu la possibilitat de repercutir el 
cost de les obres més urgents sobre els pressupostos municipals. 
Quant a les actuacions que s’estan fent en el moment present, fa referència a la reforma de la 
passarel·la que uneix els barris de la zona 02 del Centre Històric amb Pardinyes. 
 
Marta Roigé, particular. Demana major rigor en l’aplicació de l’ordenança de Civisme, ja que 
als carrers del barri del Segre, és molt freqüent visualitzar habitatges amb balcons plens 
d’andròmines diverses, amb antenes parabòliques, roba i llençols estesos, etc. Quant a la 
convivència en els espais públics, Roigé denuncia que la terrassa del bar que hi ha a la plaça 
Noguerola, fent cantonada amb el carrer del Nord, ocupa de manera excessiva l’espai públic, ja 
que no deixa prou lloc per on puguin moure’s les persones usuàries de la plaça. 
Finalment, Marta Roigé pregunta si hi ha previst prolongar l’enjardinament de la canalització 
del Segre entre el tram del pont vell i el pont de Príncep de Viana.  
 
Mara Abarca, A.VV. Segre. Referent al problema del Bar esmentat per la intervinent anterior, 
diu que les molèsties cada vegada van a més, i afegeix  que a partir de les 16 / 17 hores, fins a 
la nit, la convivència a la plaça és complica en la mesura que acaben interactuant en un espai 
reduït, la terrassa del bar,  vianants, persones que prenen menjar i beure en plena via pública, 
nens que juguen al parc infantil, cotxes que passen... Demana que l’ajuntament actuï per posar 
ordre a la situació de caos actual. 
 
Esther Florensa, Centro Latinoamericano de Lleida. Palesa la voluntat de la seva associació per 
participar en les dinàmiques associatives del Consell Territorial. 
Respecte a les dificultats per a la convivència cívica a la plaça Noguerola, referma les 
valoracions de les persones que l’han precedit en la paraula, i afegeix que, a banda que és un 
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lloc per on resulta difícil transitar, diu que ha vist conductes inapropiades com rentar roba al 
carrer, beure bricks de vi en plena via pública, etcètera. Opina que seria convenient realitzar 
accions educatives al carrer, a fi de reorientar determinats hàbits culturals dels grups de 
persones que utilitzen la plaça. 
 
La regidora Camps coincideix amb la idea que una part del problema respon a la diversitat 
cultural de comunitats que fan vida a la zona, raó per la qual, considera que -per totes aquelles 
situacions en què no es produeixin infraccions greus de convivència- el que cal és treballar -des 
de la intervenció socioeducativa- per fer possible canvis d’actitud, i que en aquesta missió 
resulta fonamental la tasca de mediació que estan realitzant tant els professionals dels Serveis 
Socials, com els de l’Empresa Municipal d’Urbanisme. 
 
En resposta a diversos aspectes de les intervencions anteriors, la regidora Marta Camps 
confirma que ni l’Ordenança de Civisme, ni el Pla General d’Urbanisme permeten la manera 
com molta gent està utilitzant els balcons de casa seva, tanmateix, la regidora justifica que en 
els moments actuals, no pot prioritzar-se la persecució de faltes de disciplina urbanística 
relacionades amb l’estètica de les façanes, quan la Guàrdia Urbana no dóna l’abast en resoldre 
situacions socials relacionades amb la sobreocupació d’habitatges, l’ocupació irregular de 
pisos, els conflictes econòmics per situació de desnonaments, la detecció d’activitats delictives, 
la prevenció de riscos per la salut pública, la seguretat de les persones, etcètera. 
Sobre la possibilitat de continuar les obres de millora de l’enjardinament de la canalització, 
entre el Pont Vell i el Pont de Príncep de Viana, la regidora d’urbanisme explica que el tram 
entre pont dels Instituts i Pont Vell es va fer amb fons estatals (Pla ZP) i que per poder 
continuar el tram que va quedar pendent, novament es va demanar finançament estatal, però 
hores d’ara, ni s’ha rebut una resposta favorable, ni és creu que aquesta sigui possible a curt 
termini, atesa la conjuntura actual i que es tracta d’un projecte car. Donada la situació 
d’impasse en què ens trobem, la regidora diu que es contempla estudiar la possibilitat de 
demanar finançament a la Unió Europea. 
 
Sílvia Asensio, AMPA Col·legi Sagrada Família. Comenta que hi ha una denúncia feta contra el 
bar del número 1 del carrer Comtes d’Urgell, ja que a l’exterior d’aquest establiment –durant 
tot el dia- s’hi desenvolupen activitats que resulten molestes per als veïns i vianants d’aquell 
indret. En aquest cas concret, demana que la Guàrdia Urbana sigui més severa en fer complir 
les normes de civisme i convivència. 
En referència a un tema exposat durant el Consell del passat 8 d’abril de 2013, demanen que 
es faci l’estudi de com variar la temporització dels semàfors que hi ha a la confluència dels 
carrers Comtes d’Urgell i Anselm Claver, de manera que els vianants tinguin temps suficient 
per creuar els tres trams de pas de zebra d’una sola vegada. 
 
La regidora Camps pren nota de la queixa sobre l’activitat del bar esmentat; confirma que 
s’estudiarà la possibilitat de variar la temporització dels tres semàfors a què s’ha fet referència 
i afegeix que, amb tota seguretat, la mobilitat de l’entorn del col·legi millorarà molt quan sigui 
possible implementar un Pla d’Entorn Escolar que pacifiqui la circulació de vehicles i permeti la 
vianalització parcial de zones pròximes al col·legi de la Sagrada Família. 
 
Lolita Flix, Vocalia de la dona de A.VV. Noguerola. Es queixa que el camió de recollida de les 
escombraries fa malbé el tram del carrer Comtes d’Urgell en el lloc on maniobra per fer un 
canvi de sentit, prop del carrer Democràcia. Demana si es pot variar el sentit de la ruta del 
camió per evitar que produeixi danys a la via pública. 
 
M. Àngels Revés, Centre de Salut Rambla de Ferran. Adverteix del perill existent al pas de 
vianants que hi ha davant del CAP de Rambla de Ferran, atès que la circulació de vehicles és 
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ràpida i una gran part dels usuaris que accedeix als serveis del CAP (molts d’ells gent gran) 
tendeixen a no respectar ni la senyalització semafòrica, ni els passos de zebra. Revés proposa 
que s’implementin mesures preventives (llums de perill, alguna banda rugosa...) per fer 
possible la pacificació del trànsit en aquell punt de la Rambla. 
En un altre ordre de coses, Revés informa de l’existència d’un web mitjançant el qual les 
persones usuàries dels serveis de salut poden demanar informació de serveis i fer gestions 
relacionades amb el CAP: demanar visites, contacte amb professionals, recepta electrònica, 
etcètera.  L’adreça del lloc web esmentat és  http://capramblaferranics.wordpress.com/ 
 
Sobre la proposta realitzada, la regidora d’urbanisme avança que amb tota probabilitat no serà 
viable posar una banda rugosa en aquell punt, ja que és una zona de doble carril. Amb tot, 
pensa que la solució pot arribar amb el projecte de reforma integral de la Rambla, ja que 
comportarà una major vianalització de la zona, per tant, una pacificació de la circulació de 
vehicles.  
Respecte els comportaments incívics apuntats per la representant del Centre de Salut, la 
regidora camps explica que s’està procurant corregir-los mitjançant campanyes de 
sensibilització adreçades a conductors i vianants. Quant a accions específiques adreçades a la 
gent gran, la regidora Dolors Arderiu, explica que s’estan fent Jornades Informatives de 
sensibilització d’aquest col·lectiu, perquè respectin el passos de zebra. 
 
Josep Salvia, Col·legi Sagrada Família. Sol·licita que els serveis de manteniment municipals se’n 
facin càrrec de la reparació d’un solc que hi ha a la via pública del carrer Democràcia, davant 
d’una de les portes petites d’accés al seu centre educatiu. 
 
Fernando León, AEM Belles Arts Teatre. Dóna les gràcies per la cessió d’un espai d’assaig al 
Centre Cívic de Democràcia, i subscriu les opinions expressades anteriorment en el sentit de 
considerar que hi ha pràctiques socioculturals que perjudiquen la imatge d’alguns dels carrers i 
places de la zona. En aquest darrer sentit, demana que es faci alguna cosa per fer pedagogia 
amb les persones que tenen la mala costum d’estendre roba, llençols i mantes als balcons; o 
que solen ocupar de manera inapropiada la via pública per menjar-hi, beure-hi o fer-hi jocs 
que dificulten la convivència cívica amb la resta de la ciutadania, que veu com és restringit el 
seu dret a gaudir de determinats espais comunitaris. León, exigeix una major implicació per 
part dels Agents Cívics, ja que opina que en determinades situacions no cal que esperin que 
siguin els veïns els que efectuïn denúncies per comportaments incívics, quan ells mateixos, 
com a testimonis de situacions que vulneren les normes de l’ordenança municipal de civisme, 
podrien actuar d’ofici. 
En allò que fa referència a l’aparcament irregular de les motos, León emfatitza que malgrat 
l’esforç que s’ha fet per crear nous aparcaments a la zona, encara hi ha conductors incívics que 
deixen la moto on no toca (cita un punt negre al número 29 del carrer del Comerç, just a la 
part de darrera d’un delegació bancària) i, per aquest motiu, demana que es sancioni els 
motoristes que aparquen de manera irregular en aquella zona. 
 
Acabades totes les intervencions del plenari del Consell, la vicepresident del Consell Territorial 
de la Zona 02, Dolors Arderiu, agraeix als assistents la seva presència i dóna per tancada la 
reunió de Consell.  
 
El secretari del Consell Territorial     
Francesc Mòdol     

Lleida, 7 de novembre de 2013 

 

http://capramblaferranics.wordpress.com/
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CONSELL TERRITORIAL DE ZONA 

Reunió conjunta dels Consells de les zones 01; 02; i 08. 

 

Sessió plenària celebrada el dilluns, 22 de setembre de 2014, a les 19.00h,  
al Centre Cívic del Centre Històric. 
 
Assisteixen a la reunió:      ACTA PROVISIONAL  
   
Entitats: 
AVV. Jaume I; AVV. Pl. Ereta; Salut Pública / Servei Materno-infantil; EMU-Pla de Barris; Plataforma 
del Pla de l’Aigua; Cercle de Belles Arts; Federació de Colles de l’Aplec; Centre de Recursos de 
Joventut la Palma; Consorci Turó de la Seu Vella; Arts de Ponent; Associació d’Immigrants de 
Mauritània; Armats de Lleida; Associació per l’Esclerosi Múltiple; Fede Bamtare; Institut Escola del 
Treball; Rotary Club; AEM Belles Arts Teatre; FAVIBC; AVV Universitat; Hospital Santa Maria; 
Hospital Arnau de Vilanova; Església de Sant Joan; Coordinadora de Jubilats i Pensionistes; Assoc. 
d’Alcohòlics Rehabilitats; AVV Pius XII-Germanor; AVV. i Comerciants del Noguerola; Llar de Jubilats 
de Santa Teresina;  Ateneu Popular de Ponent; Centre Excursionista de Lleida; Parròquia del Pilar; 
Escola Sagrada Família; Esplai Sant Anastasi; Consorci de Promoció Econòmica; .  
 
Persones:  
Rafael Badia; Kalidou Biran; Emilia Caballol; Mercè Cabré; Sílvia Caravaca; Josep Chafer; Josep 
Comes; Emilia Corona; Divina Drudis; Josep M. Fornós; Guillermo Hervera; Fernando Huerta; Ferran 
León; Manuel Llamas; Agustí López; Josep Marín; Joan Mora; Manel Pelay; Miquel Sabaté Navarro; 
Miquel Sabaté Sierra; Juli Sanjuán; Robert Setó; Marta Solans; Lluís Taberner; Xavier Teixidó; Josep 
Pueyo; Francesc Ripoll; Francisco Rodríguez; Montse Ros; Ramon Miquel Martí; Maria Pelay; Jaume 
Millas; Josep Mª Muñoz; Xavier Pérez; Jesús Bometón; Alfred Sesma; Josep Tort; Maria P. López; 
Octavi Perenya; Victoria Pacheco; Maite Pascual; Jesús Cienfuegos; Cristian Botellero; -.  
 
Per l’administració municipal: 
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros; el regidor de la zona 01 del Centre Històric, Fèlix Larrosa; la regidora 
d’Urbanisme, Marta Camps; el regidor de Coordinació de Barris, Joan Gómez; la directora de 
Serveis d’Urbanisme, Teresa Serentill; el Coordinador Tècnic d’Urbanisme, Joan Blanch; la 
secretària de Coordinació de Barris, Carme Sabaté; i el secretari dels Consells Territorials, Francesc 
Mòdol. 
 
Excusen la seva assistència: les regidores Montse Mínguez i Dolors Arderiu, i el regidor Oriol 
Yuguero. 

 
Presideix la reunió l’alcalde, Àngel Ros, qui intervé per presentar els aspectes generals de 
l’Avanç del Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) previst per al període 2015-2030.  
En referència al procés que haurà de seguir el projecte de POUM fins a la seva aprovació 
definitiva, Ros explica que s’obrirà una fase –d’octubre a gener- en què la ciutadania podrà fer 
propostes i al·legacions. 
 
Respecte a l’elaboració dels continguts de l’Avanç de POUM que avui es presenta, l’alcalde 
agraeix tant la tasca realitzada pels serveis tècnics de la Paeria, com la col·laboració per part de 
la Universitat de Lleida, que ha realitzat diversos estudis. 
 
Quant als criteris inspiradors de l’Avanç del nou POUM, l’alcalde fa esment que s’ha treballat 
des del paradigma que Lleida forma part d’una xarxa de ciutats de l’àrea mediterrània, i que 
lidera un important espai metropolità i regional al seu entorn. En base als anteriors 
paràmetres, diu Ros, es considera que el nou POUM ha de permetre respondre a reptes com: 
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apostar per la qualitat de vida i la cohesió social; oferir equipaments, serveis i oportunitats per 
al desenvolupament humà i econòmic; aconseguir que el seu disseny urbà de Lleida 
contribueixi també a la funció de “Ciutat Educadora”; i integrar de manera harmònica el món 
urbà i l’entorn rural que caracteritza la ciutat.  
Per complir els reptes anteriorment enunciats, l’alcalde afirma que serà necessari l’assoliment 
d’objectius com: 
 
-Assegurar el creixement ordenat, programat i sostenible de Lleida, garantint la integració de 
l’espai urbà amb l’horta i amb els espais verds interns de la ciutat. Sobre aquest punt, el Paer 
en Cap fa esment a la creació i/o potenciació de nous eixos viaris (continuació d’11 de 
Setembre, completar rondes de la ciutat, nous vials a l’interior del Centre Històric...), així com 
al manteniment de l’alt nivell –quantitatiu i qualitatiu- dels equipaments i espais verds de la 
ciutat.  
-Acabar la connexió dels barris de la ciutat amb la xarxa urbana i recuperació integral del 
Centre Històric. 
-Garantir la qualitat de vida de la ciutadania pel que fa referència a l’habitatge, la mobilitat i 
l’accés als serveis i a l’espai públic. 
-Promoure el creixement econòmic en base a models empresarials del s.XXI. 
 
L’alcalde prossegueix el relat d’objectius del nou POUM, apuntant que és fonamental garantir 
que hagi disponible prou territori com perquè el desenvolupament econòmic es pugui fer en 
tots  els àmbits: l’agrari, l’industrial, el del coneixement, i el terciari (comerç i logística).  
Quant al creixement residencial de la ciutat, Ros explica que -ateses les previsions 
demogràfiques de què hom disposa per al període 2015-2030- no caldrà ampliar terrenys 
perifèrics destinats al creixement urbà, ja que amb l’estoc d’habitatge disponible ara, i amb els 
que es podrien construir a l’espai programat del POUM vigent, es poden garantir les 
necessitats del creixement residencial i d’espai comercial per als propers 15 anys.  
Per la raó anterior, Ros diu: el nou POUM cercarà afavorir els projectes urbanístics de 
rehabilitació i optimització dels espais delimitats (1) a l’interior de Lleida, que seran considerats 
prioritaris, en detriment dels projectes que es vulguin desenvolupar en terrenys no-delimitats 
de les àrees perimetrals de la ciutat.  
 
Sobre la manera com s’actuarà perquè pugui reeixir l’estratègia de concentrar els esforços 
urbanístics vers el desenvolupament dels espais interiors de la ciutat, el nou POUM establirà 
mecanismes perquè el permís d’urbanització en els espais no-delimitats de la perifèria de la 
ciutat, vagi condicionat a l’obligació d’invertir en la realització d’alguna de les actuacions 
urbanístiques estratègiques –d’interès social- dissenyades per a la regeneració de la part 
central de la ciutat i/o dels nuclis antics dels seus barris. 
 
Per finalitzar la seva part de la presentació, l’alcalde fa esment a propostes especialment 
rellevants del POUM com: 
 

1. que s’introdueix una nova tipologia de “sòl d’especial activitat agrícola” on fomentar i 
posar en valor les activitats associades al món agrari de proximitat, i es contempla la 
possibilitat de creació d’un Parc Agrari; 

2. que s’atorga al riu Segre la funció d’eix troncal i paisatgístic de la ciutat, i es proposa 
potenciar el curs del riu com a lligam de vertebració amb el sistema general de 
comunicacions i d’espais lliures, esportius, de lleure i mediambientals del territori. 

3. que defineix una “ronda verda” de la ciutat perquè actuï com a interfície entre l’espai 
urbà i l’horta;  

4. que potencia la xarxa de camins i de regs com a estructura bàsica territorial, pel 
desenvolupament de les activitats i com a lligam dels àmbits d’interès; 
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5. que integra els turons de  la Seu Vella, Gardeny i la Caparrella, definint per a cadascun 
les seves respectives funcions: motor del Centre Històric, espai per a l’activitat 
tecnològica i del desenvolupament, i àrea per a equipaments especialitzats en l’àmbit 
socioeducatius.  

6. que proposa desenvolupar i consolidar els sectors de Les Basses i el Pla de l’Estació. 
 
Acabada l’exposició de l’alcalde, pren la paraula la regidora d’urbanisme, Marta Camps, per 
concretar que la informació que s’aporta en l’actual “fase d’Avanç del POUM” és encara molt 
genèrica i que en la mesura que vagin progressant els treballs d’elaboració d’aquest 
s’incrementarà el nivell de detall de les diverses actuacions previstes de fer. 
Per cloure, Camps afirma que el nou POUM (el 6e Pla Urbanístic modern de la ciutat des de 
1865) no és “expansionista”, sinó “revisionista”, ja que comporta repensar la ciutat aprofitant 
els espais que el POUM vigent no ha utilitzat. 
 
Acte seguit, a fi d’ampliar la informació tècnica sobre les línies estratègiques del POUM 2015-
2030, la regidora d’urbanisme cedeix la paraula al Coordinador Tècnic d’Urbanisme, Joan 
Blanch. 
 
Joan Blanch, realitza un relat exhaustiu de les principals intervencions proposades a l’Avanç del 
Pla, i de les variables tècniques associades a cadascuna d’elles, concretant en detall les línies 
estratègiques apuntades per l’alcalde durant la seva intervenció. 
 
Respecte al concepte de ciutat, Blanch afirma que es continua defensant un model de ciutat 
compacta, complexa i cohesionada, en la qual es barregin amb normalitat els usos residencials, 
comercials i terciaris. 
 
Del POUM actual, Blanch afirma que ha estat positiu perquè ha servit per endreçar bé la ciutat 
i que s’han assolit quasi plenament els objectius previstos quant a vials, carrers, espais verds i 
zones per activitat econòmica. Tanmateix, diu: com el creixement demogràfic ha estat molt 
per sota de les previsions per a 2015 (140.000 habitants enlloc de 190.000), s’ha donat el fet 
que hores d’ara queda molt més espai residencial lliure -tant a les zones centrals de la ciutat, 
com a les àrees més perimetrals- del que hom va calcular en el seu dia. Atesa l’anterior 
circumstància, el nou planejament urbanístic apostarà decididament per potenciar les 
actuacions en els espais lliures de la trama urbana actual, enlloc d’afavorir l’expansió cap a la 
perifèria, amb la qual cosa, en sortiran beneficiats tant el Centre Històric, com els barris més 
antics de la ciutat.  
 
Sobre les necessitats futures d’espai residencial, el Coordinador Tècnic d’Urbanisme apunta 
que solament amb el sòl urbà de què es disposa a l’interior de la ciutat, podrien fer-se fins a 
22.000 habitatges nous, amb la qual cosa es calcula que en hi haurà suficient per atendre les 
necessitats d’una població que es preveu que a 2030 es situï -com a molt- entre 160.000 i 
180.000 habitants.  
 
En el camp de la mobilitat general a la ciutat, Joan Blanch explica que el POUM proposa 
millores tant en benefici de la circulació rodada (vehicles privats i transport públic) com de la 
mobilitat dels vianants. Quant a la circulació rodada, diu que s’aposta per completar les rondes 
de circumval·lació existents a l’interior de la trama urbana, i per crear-ne de noves cap a 
l’extraradi. Blanch, justifica fer aquestes rondes perquè disminuirien la densitat del trànsit pel 
centre i l’eixample del casc urbà, la qual cosa permetria una progressiva vianalització dels 
carrers i, en conseqüència, que la mobilitat per l’interior de la ciutat pogués esdevenir més 
amable per a les persones que volguessin desplaçar-se en bicicleta o a peu. 
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Relatiu a les millores de l’àmbit de la mobilitat i de l’accessibilitat que es circumscriuen 
específicament al perímetre del Centre Històric de la ciutat, Blanch concreta que el POUM 
proposa dues grans operacions:  
 

1. a nivell de la circulació rodada es planteja obrir un nou eix  viari que prolongui el 
carrer Canyeret des de la zona dels antics blocs del seminari cap a la costa del Jan, per girar cap 
al darrera de l’església dels Dolors, travessar el carrer Cavallers (a l’alçada del Roser), fins a 
connectar amb la zona de la plaça Sant Antoni Maria Claret i Rambla d’Aragó. Seria per tant un 
vial longitudinal que travessaria el Centre Històric des de l’eixample nord a l’eixample sud-oest 
de la ciutat; 

2. a nivell de vianants es preveu un nou eix que potenciaria els valors patrimonials del 
centre i que transcorreria des de Governador Montcada, passant per l’antic Mercat de Sta. 
Teresa, Hort de Sta. Clara, i darrera catedral, fins a la zona del Roser, amb la qual cosa 
esdevindria un nou accés transversal per accedir cap al Turó de la Seu Vella. 
 
Sobre la utilitat de les anteriors actuacions en matèria d’accessibilitat, mobilitat i esponjament 
urbanístic del Centre Històric, Blanch afirma que aquestes permetran equiparar la qualitat de 
vida de les persones que visquin i/o treballin en aquell districte de la ciutat (quant a serveis, 
possibilitats econòmiques, socioculturals, etcètera), amb les de la resta de persones que viuen 
i/o treballen a la resta de barris de la capital. 
 
En la mateixa línia conceptual de millorar la mobilitat sostenible per la ciutat i el seu entorn, 
Blanch explica que el POUM també contempla connectar la zona urbana amb la xarxa de 
camins i el traçat dels sistemes de reg històrics del territori, de manera que es faciliti -tant com 
es pugui- la connectivitat amb les àrees d’interès ambiental i paisatgístic de la l’entorn rural. 
Entre les intervencions que es preveuen per complementar aquest propòsit estratègic, hi ha la 
realització d’una “ronda verda” -d’uns 18 Km. exempts de circulació de vehicles motoritzats- 
que relligarà els barris, els punts d’interès ambiental i paisatgístic de l’entorn de Lleida ciutat i 
de l’horta, i que, a la vegada, farà la funció de camí per accedir de manera sostenible –a peu o 
en bicicleta- als nous equipaments municipals que en un futur es situïn a la vora del seu traçat. 
 
Referent a operacions urbanístiques adreçades a la regeneració de la trama urbana del casc 
antic de la ciutat, Blanch concreta que es plantegen diferents categories d’actuació en funció 
de la seva intensitat. Les operacions més intenses -de reestructuració urbana- es farien al 
darrera dels carrers Major i Cavallers, fins al Turó de la Seu i el Mercat del Pla. La resta 
d’operacions correspondrien a actuacions de renovació interior en 10 indrets (per millorar la 
qualitat edificatòria; reestructurar algun carrer o alguna plaça; obrir espais; millorar la part 
central d’alguna illa interior, etcètera.) i a la rehabilitació intensa d’habitatges dels carrers 
Major i Sant Antoni. 
 
Relatiu als espais on s’han de desenvolupar sectors d’activitat econòmica i logística de la ciutat,  
Blanch amplia que el nou POUM proposa: 
 

1. La implementació de 700 Ha de sòl a Torreblanca (entre la carretera de Tarragona i la 
via de ferrocarril) on és previst poder desenvolupar activitats productives d’abast 
nacional i internacional. 

2. El creixement de 80 Ha del polígon del Segre (fins al terme d’Alcoletge) a fi d’encabir 
activitats econòmiques d’àmbit local. 

En un altre ordre de coses, el Coordinador Tècnic d’Urbanisme subratlla la importància que 
l’Avanç de POUM determini l’existència d’un nou tipus de sòl agrícola -a la corona perimetral 
de la ciutat i de Sucs/Raimat-, amb la qual cosa les activitats que s’hi desenvoluparan hauran 
de ser prioritàriament de caràcter agroramaderes, les de primera transformació de les 
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mateixes i les de comercialització dels productes de proximitat (en la línia dels Parcs Agraris) i, 
a la vegada, aquest territori esdevindrà un espai que la ciutat  podrà gaudir per a usos de 
caràcter ambiental i per a usos de lleure sociocultural. 
 
El Coordinador Tècnic d’Urbanisme finalitza la seva exposició, recordant que tota la informació 
de l’Avanç del POUM 2015-30 pot ser consultada abastament en el Web de la Paeria. 
 
Acabades les intervencions de les persones ponents  es dóna per obert un torn de paraules: 
 
Joan Vázquez, Ipcena. Lamenta haver estat testimoni presencial de com –en els darrers 20 
anys- el Centre Històric s’ha anat degradant, i retreu a l’ajuntament no haver iniciat molt abans 
la regeneració social, econòmica i urbanística que ara es planteja. 
Vázquez, atribueix al mal estat del Centre Històric, i a l’escassetat de zones verdes que hi ha, 
que aquest no sigui més concorregut per visitants i turistes. 
Sobre la programació de noves zones verdes a la ciutat, Vázquez demana que és vagi més enllà 
de la creació d’una “anella verda” i que es prevegi que les zones verdes han d’estar també als 
llocs on viu la gent, especialment als barris. 
En referència a la mobilitat en bicicleta, Vázquez diu que hi ha un Pla Director que no s’ha 
arribat a aprovar. Respecte al carril bici, es queixa de: que són insuficients; que els que hi ha no 
estan prou ben senyalitzats i necessiten un millor manteniment; i que no s’han dissociat dels 
vials dels vehicles tal com dicta la norma internacional. 
El representant d’Ipcena acaba la seva intervenció demanant que el nou POUM no sigui tan 
continuista i que afronti amb profunditat alguns dels problemes crònics que arrossega -des de 
fa temps- la ciutat. 
 
La regidora d’urbanisme, Marta Camps, replica que el Pla General vigent es va caracteritzar per 
mobilitzar i destinar recursos públics a la rehabilitació de carrers, places, esponjament d’espais 
urbans, i creació d’habitatge social. Entre algunes de les actuacions de recuperació més 
emblemàtiques, Camps cita les de l’edifici del Roser, els convents de Sta. Clara i de Sta. Teresa, 
i el Mercat del Pla.  
Sobre la continuïtat de la tasca iniciada al Centre Històric, la regidora d’urbanisme avança que 
hi ha un interès estratègic perquè el sector privat s’impliqui i inverteixi més en la millora 
urbana del centre històric. 
Quant a la disponibilitat de zones verdes a la ciutat, la regidora d’urbanisme diu discrepar de 
l’afirmació feta pel representant d’Ipcena, ja que segons argumenta, Lleida supera de ràtio la 
mitjana de les ciutats de l’estat i que, amb el nou POUM, aquesta magnitud encara 
s’incrementarà més. 
Referent a la potenciació del Carril Bici, la regidora esmenta que el nou POUM complementarà 
el Pla de Mobilitat Urbana de 2011 en aquest aspecte. 
 
Alfred Sesma, Comú de Lleida. Demana saber si -en la mesura que el nou pla no requerirà un 
gran desenvolupament en urbanisme residencial- durant els propers 15 anys hi haurà una 
reducció de les inversions en voreres, clavegueram, enllumenat, asfaltat, etcètera. I, si fos així, 
demana que l’ajuntament “prioritzi inversions en altres coses que fins ara no s’han atès”. 
 
El Coordinador Tècnic d’Urbanisme respon que no tots els terrenys on és prevista la 
construcció d’habitatge nou tenen les infraestructures fetes, raó per la qual -si més no, durant 
l’etapa final, 2025 a 2030- encara serà necessari invertir-hi en equipaments i serveis. 
Relatiu a aquesta darrera qüestió, la regidora Camps puntualitza que gran part de les 
inversions en matèria d’urbanització de carrers són repercutides a les empreses propietàries 
de sòl, que han de fer-se càrrec de les càrregues urbanístiques que ordena l’ajuntament. 
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Respecte al foment del transport públic, la regidora Camps constata que el Pla de Mobilitat 
Urbana que expirarà el 2017, preveu reduir en un 6% el transport privat en benefici del 
transport públic, i que el nou POUM incorporarà i ampliarà els objectius dels estudis de 
mobilitat actuals. 
 
Xavier Teixidor, AVV Universitat. Es mostra a favorable que el nou pla d’urbanisme focalitzi les 
actuacions cap a l’atenció de les necessitats pendents del Centre Històric de la ciutat, de 
l’eixample i dels barris.  
Sobre com accedir a la futura anella verda, demana que es resolgui el dèficit de connectivitat 
en Carril Bici que té la zona Universitat. 
 
Marta Camps es refereix -de manera global- al model de Lleida ciutat sostenible i expressa que 
l’ajuntament aposta per una ciutat més verda i en la qual la gent es desplaci cada vegada més 
en transport públic, a peu i en bicicleta; de fet, diu, l’increment de l’ús de la bicicleta en els 
darrers anys ha estat del 100%, raó per la qual, Camps valora la importància que recentment 
s’hagi implementat Carril Bici a la Rambla d’Aragó, atès que es tracta d’una via estratègica per 
a la connexió amb altres zones de la ciutat. 
 
 
Finalitzat el torn d’intervencions, es dóna per acabada la reunió. 

             
El secretari dels Consells Territorials     

            
        

 

 

Francesc Mòdol                        
Lleida, 22 de setembre de 2014 
 
 
 
 
 
 

(1) els termes “espai delimitat” i “espai no-delimitat”, són els equivalents conceptuals a les expressions ”espai 
programat” i “espai no-programat” utilitzades en el POUM que expira el 2015. 
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CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 02        

(barris Noguerola-Estació-Segre)       

Plenari del Consell Territorial celebrat l’11 de desembre de 2014, a les 20.00h, al 
Centre Cívic Democràcia 
 
Assisteixen a la reunió:  
 
Entitats: 
AEM Teatre; A.VV. i Comerciants Noguerola-Estació-Segre; AMPA EscolaSagrada Família; 
Escola Sagrada Família; Serveis Personals; Coordinadora Jubilats; Assoc. Amics de la Seu Vella; 
Centre de Salut Rambla de Ferran (CAP); Assoc. Portants del Crist Jacent; Centre Excursionista 
de Lleida; Conservatori de Música. 
 
Persones: 
Ferran León; Miquel Lluís Sabaté; Josep Salvia; Sílvia Asensio; Teresa Farré; Annabel Bernadó; 
M. Angels Revés; Marta Roigé; Alejandro Segalà; Víctor Moncusí; Julia Cordera; Luís Taberner; 
Josep Lluís Boix; Luís Sotos. 
 
Assisteixen a la reunió per l’administració municipal: 
El regidor de zona i president del Consell Territorial, Oriol Yuguero; el regidor de Coordinació 
de Barris, Joan Gómez; la tècnica de la regidoria de Coordinació de Barris, Carme Sabaté; i el 
secretari del Consell Territorial, Francesc Mòdol.  
S’excusa la regidora de Participació Ciutadana, Dolors Arderiu; i la representant de l’EMU, 
Míriam Villoria. 
 
El president del Consell Territorial, Oriol Yuguero, dóna per obert el plenari i demana, si 
s’escau, l’aprovació de l’acta anterior. No hi ha cap objecció: s’aprova. 

A continuació, el regidor Yuguero fa un repàs a la gestió dels Serveis Socials a la zona i fa 
públic el seu agraïment als professionals que treballen en els àmbits de promoció de la 
salut; infància en risc; inclusió social i pobresa; persones amb discapacitat; dinamització 
comunitària; promoció social; i serveis socials bàsics; per la labor que realitzen, gràcies a la 
qual, diu, és possible el manteniment de la cohesió social i la convivència en temps difícils 
com els actuals. Com a dades objectivables del treball dels Serveis Socials a la zona 02, la 
regidora posa en valor que –fins a desembre de 2014- s’han ajudat a 884 famílies, o el que 
és equivalent en termes d’individus: 2.181 persones ateses. 
Com a informació complementària, la regidora Arderiu especifica que es van atendre de 
manera específica a 423 persones grans; 134 persones amb dependència;  que 192 
famílies s’estan beneficiant del servei de Teleassistència, i que altres 39 reben ajuda 
domiciliària. 
S’acorda fer lliurament d’aquest document a les persones membres del Consell que 
disposin d’adreça electrònica 
 
Acte seguit, ja dintre del contingut del quart punt de l’ordre del dia, el regidor de zona, es 
refereix al procés de renovació del nou sistema d’enllumenat de la ciutat i fa referència al 
treball que s’està realitzant per informar i per atendre les peticions que els / les veïns / 
veïnes de la zona han fet arribar a l’ajuntament durant els darrers mesos. 
Complementant les explicacions del regidor Oriol Yuguero, el regidor de Coordinació de 
Barris, Joan Gómez, remarca que els responsables tècnics de Lleida Llum i de la brigada 



 26 

municipal d’electricitat, estableixen el seu cronograma de treball tenint en compte les 
prioritats establertes pels veïns. 
Relatiu als canvis tècnics més significatius, els regidors Yuguero i Gómez, fan referència a la 
substitució de fanals i lluminàries en mal estat, i a incorporació progressiva de llums de 
leds enlloc de les tradicionals de vapor de sodi. 
Com a causes per justificar els canvis que s’estan fent a la xarxa d’enllumenat urbà de 
Lleida, els regidors argumenten l’increment exponencial del preu de contractació de la 
tarifa fixa de la llum, d’una banda, i de l’altra que la ciutat sobrepassava els nivells lumínics 
permesos per la normativa europea en matèria de sostenibilitat econòmica i 
mediambiental, raó per la qual, l’ajuntament ha decidit actuar amb immediatesa, tot i els 
inconvenients que prendre una decisió com aquesta pugui tenir a pocs mesos d’unes 
eleccions municipals. 
Com a resultat de l’acció estratègica que s’ha emprés, els regidors expliquen que la 
intensitat lumínica a la via pública baixarà aproximadament un 40%, però que tanmateix, 
aquesta circumstància no ha d’implicar que la llum als carrers i places sigui deficient, atès 
que el factor fonamental perquè hom tingui una visió nocturna suficient, passa per 
garantir una distribució uniforme de la llum, la qual cosa permet que l’ull humà s’hi adapti. 
A fi de fer possible l’anterior objectiu, es demana la col·laboració veïnal per informar 
d’aquells indrets urbans en què –per excés o per defecte- la llum encara no estigui 
correctament distribuïda. 
 
Acabades les intervencions dels regidors, s’obre el torn obert de paraules: 

 
Ferran León, AEM Belles Arts Teatre. Si bé afirma estar d’acord que el municipi redueixi el cost 
de la factura elèctrica, expressa la seva contrarietat perquè aquesta es faci a costa de reduir un 
40% la intensitat lumínica dels carrers i d’externalitzar el servei de l’enllumenat cap a una 
empresa privada. Segons ell, seria suficient que es substituïssin les velles làmpedes de vapor 
de sodi per les modernes de baix consum. León opina que, tal com s’estan fent les coses, s’està 
retallant la qualitat de servei que rep la ciutadania.   

 
El regidor Joan Gómez, argumenta que la privatització del servei urbà d’enllumenat s’ha hagut 
de fer per causa major, atès que, si bé d’una banda modernitzar la xarxa era una necessitat 
ineludible (per raons legals i econòmiques), de l’altra hi havia el condicionant normatiu que 
impedeix l’endeutament dels ajuntaments, raó per la qual la Paeria no podia fer-se càrrec de 
demanar els 7 milions d’euros que s’havien d’avançar per dur endavant l’esmentat projecte. 
Quant a la urgència per rebaixar el consum de la llum, el regidor de Coordinació de Barris 
assenyala que és tracta d’una prioritat de primer ordre, atès que la quota fixa del contracte 
amb la companyia subministradora s’ha incrementat en un 150%, i de no haver pres mesures 
s’hagués hagut de repercutir el sobrecost econòmic a la ciutadania, via impostos. Gómez, 
afirma que, malgrat tot, l’acord d’externalització ha estat una bona solució, atès que permetrà 
que hi hagi un estalvi energètic d’1 milió d’euros anuals, amb el qual és podrà sufragar la 
modernització i el manteniment de la xarxa d’enllumenat durant els propers 15 anys. 
En conclusió, Gómez posa en valor que l’objectiu del govern municipal ha estat aconseguir un 
sistema d’enllumenat homologable en qualitat e intensitat lumínica a la de la resta de ciutats 
europees i que quant a controlar la implementació i el manteniment del servei, l’ajuntament 
garantirà que la concessionària faci correctament el servei a què s’ha compromès. 

 
Miquel Sabaté, A.VV. Explicita que -des de la reunió de treball i posterior visita que es va fer 
per inspeccionar la marxa de la implementació del nou sistema d’enllumenat- han estat ateses 
la majoria de les peticions efectuades pels veïns. Respecte a les millores pendents, pregunta en 
quin termini estaran realitzades. 
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Joan Gómez li respon que la previsió és que tot estigui a punt durant el gener de 2015. 
Júlia Corderas, A.VV. En base a la informació de què disposa, opina que bona part dels 
problemes d’optimització de la llum que s’han detectat, es podrien solucionar rectificant 
l’orientació de les lluminàries dels fanals. 

 
Joan Gómez està d’acord que variar la direccionalitat de les lluminàries d’alguns fanals 
resoldria determinats problemes, però afegeix que en molts casos els problemes es veuen 
agreujats  per la presència d’arbres que fan de pantalla, impedint que fins al 80% de la llum no 
arribi al terra. Per resoldre l’esmentat problema, el regidor assenyala que sovint es fa necessari 
recórrer a l’esporga selectiva i/o a la incorporació de llums d’acompanyament –situades per 
sota de la copa dels arbres massa frondosos- perquè la llum arribi a les voreres. 

 
Lluís Sotos, Coordinadora de Jubilats. Testimonia que la petició que va fer -durant la ruta del 
5N- demanant que les lluminàries del carrer Saragossa no enfoquessin cap als edificis, va ser 
atesa molt ràpidament, per la qual cosa vol expressar el seu agraïment. 
 
El regidor Gómez corrobora que l’empresa Lleida Llum procedeix a l’atenció de les peticions 
dels veïns de forma molt diligent, i encoratja tothom perquè es continuï col·laborant en la 
localització dels punts en què calgui millorar la qualitat de l’enllumenat de la ciutat.  

 
Miquel Sabaté, A.VV. Noguerola. Recorda que està pendent d’atendre una petició en què es 
demanava una acció de reconeixement al veí Julià Freixenet (1), persona que va fundar l’A.VV. 
de l’Av. del Segre i que va assessorar –en els seus inicis- l’A.VV. de Noguerola. 
Sabaté informa també que té constància que hi ha alguns veïns del carrer de Vila Antonia que 
són partidaris de recuperar el mot “marquès” que s’ha eliminat en el nom del carrer. 
 
Júlia Corderas, A.VV. Referent a l’acció de posar el nom “Julià Freixenet” al triangle on 
conflueixen el carrer Vila Antònia i l’Av. Del Segre, Corderas comenta que en el seu dia es va 
descartar aquesta possibilitat per no ocasionar molèsties als veïns (a efectes del registre de la 
propietat de les finques) però que estaria bé que en aquell indret hi hagués un element de 
memorial, amb una placa. 
 
El regidor Joan Gómez, suggereix com a opció alternativa que es podria posar el nom “Julià 
Freixenet” a alguna sala i/o local emblemàtic de la zona. 
 
Oriol Yuguero informa que traslladarà els suggeriments que s’han fet a la comissió encarregada 
de fer l’estudi dels noms dels carrers 

 
Josep Salvia, Col·legi Sagrada Família. Sol·licita que –al carrer Comtes d’Urgell- es desplaci uns 
metres una paperera que ara mateix tapa un mural que van fer escolars del seu centre, i, en 
relació a una petició anterior, expressa l’agraïment per les obres que l’ajuntament ha fet prop 
de  l’escola -a l’entrada del carrer Comtes d’Urgell- ja que ara la mobilitat és molt millor. 

 
Josep Lluís Boix, Conservatori de Música. Demana que s’intensifiqui el control sobre els 
vehicles estacionats a la zona blava del pàrquing de l’Auditori, ja que ara no es garanteix que 
hagi una bona rotació d’usuaris i es produeixen situacions de col·lapse durant les hores punta. 
També en matèria de mobilitat, demana que s’estudiï una solució alternativa perquè els 
usuaris que surten del pàrquing esmentat, tinguin la possibilitat d’entrar al carrer Salmerón en 
direcció cap a l’edifici de la Guàrdia Urbana. Boix explica que ara no es possible anar en aquell 
sentit fins a Prat de la Riba, i que les úniques alternatives que hi ha són: 1. fer un llarg 
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recorregut –per Anselm Clavé- fins a la rotonda de l’Estació; i 2. fer la circumferència a la Seu 
Vella per la Ronda que permet arribar fins al carrer Camp de Mart. El representant del 
Conservatori de Música suggereix que implementant una petita rotonda (davant del número 4 
del carrer Salmerón, prop d’on hi ha la parada dels autobusos) es resoldria el problema. 
Finalment, Boix posa el Conservatori a disposició de les associacions del Consell Territorial, per 
a l’establiment d’aquelles col·laboracions que es considerin oportunes. 

 
Marta Roigé, particular. Notifica les següents qüestions: 1. que al Passatge Miquel Fargues hi 
ha una pilona trencada des de fa setmanes; al respecte opina que els Agents Cívics s’haurien 
d’encarregar de notificar -a la Paeria- aquesta mena d’incidències; 2. que els vehicles que 
estacionen de forma irregular a l’entrada del carrer General Brito (cruïlla amb l’Av. del Segre) 
realitzen maniobres en contra direcció -per retornar a l’Av. del Segre- enlloc de sortir 
correctament cap a la Rambla de Ferran o el carrer Maria Sauret. Demana que la Guàrdia 
Urbana prengui mesures; 3. que s’actuï per controlar que no circulin ciclistes per les voreres 
estretes, posa com exemple que hi ha molt risc d’accident al carrer del Nord; 4. que té la 
percepció que els carrers del Nord i Noguerola no es netegen tan bé com abans. 

 
Miquel Sabaté, A.VV. Redundant en la problemàtica de la circulació dels ciclistes, apunta que 
fa un parell de mesos un veí de la zona Estació /Príncep de Viana es va queixar d’aquest 
problema, i afirma compartir la necessitat que es controli que els ciclistes condueixin de 
manera cívica. 
 
El regidor Yuguero, puntualitza que les normes que regulen la circulació en bicicleta ja 
existeixen i que allò que cal és aconseguir que els ciclistes les respectin. 

 
Júlia Corderas, A.VV. Proposa que l’ajuntament engegui una campanya d’informació cívica 
sobre com s’ha de circular en bicicleta per la ciutat. 
 
Acabades totes les intervencions del plenari del Consell, el president del Consell Territorial de 
la Zona 02, Oriol Yuguero, agraeix als assistents la seva presència i dóna per tancada la reunió 
de Consell.  
 
El secretari del Consell Territorial     
Francesc Mòdol     

 

 

 

 

Lleida, 11 de desembre de 2014 

 

 
 
 
(1) Acta del Consell Territorial de 2/07/2012: “(...) que s’estudiï la conveniència de situar en algun lloc del 
barri una placa commemorativa en memòria d’en Julià Freixenet”. 
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