CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 08
(Universitat-Zona Alta-Magisteri-Clot-Magdalena)
Plenari celebrat el 19 de desembre de 2011 al Local Social de l’AVV Pius XII-Germanor

Assisteixen a la reunió
Entitats:
A.VV. Pius XII-Germanor; A.VV Universitat; FAVIBC; Assoc. Emigrants de Mauritània;
AMPA Escola del Treball; Llar de Jubilats el Pilar; Llar de Jubilats Santa Teresina;
Assoc. Contra el Càncer; Ateneu Popular de Ponent; Colla Gegantera Germanor;
Escola St. Josep de Calasanz; Penya Barcelonista de Lleida i Província; Club Ciclista
Ilerdense; Salut Mental Ponent; Serveis Personals; Escola L’Anunciata Dominiques;
Assoc. Comerciants Zona Alta; Assoc. Cultural Feede Bamtaare; Assoc. Konia i amics
guineants.
Persones:
Manel Llamas; Kalidou Biram Ba; Robert Setó; Fco. J. Teixidó; Juli Sanjuan; Josep
Bellera; Carme Sandiumenge; Núria M. Farré; Sílvia Caravaca; Ignacio Franco; José
R. Ropero; Pere Malgrat; Ana Ma Justo; Pere Tremosa; Josep Vigatà; Josep Ma
Belchi; Josep Segarra; Marta Solans; Jordi Olives; Ibrahim Fofana; Bacar Conde.
Per l’administració municipal:
la regidora de Zona i presidenta del CTZ08, Montse Mínguez; la regidora de
Participació Ciutadana i vicepresidenta del CTZ08, 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’inicia la sessió del plenari del Consell Territorial de la zona 08, amb la benvinguda de
la presidenta, Montse Mínguez. Acte seguit, prèvia identificació de les persones i
entitats acreditades a la reunió, es dóna per constituït el plenari del Consell Territorial
de la zona 08 per a la legislatura 2011-2015.
A continuació, es consulta a les conselleres i consellers si proposen introduir alguna
esmena al Reglament de Règim Intern del Consell, que ha de regular-ne el
funcionament durant els propers 4 anys. No en hi ha cap, en conseqüència, s’aprova
per unanimitat.
Acabat el protocol de constitució del plenari, la regidora de zona dóna la paraula a la
1a tinent d’alcalde, Marta Camps, perquè informi sobre diverses qüestions
relacionades amb l’urbanisme de la zona.
La regidora Camps, descriu les actuacions urbanes més significatives que s’han dut a
terme a la zona:
-reforma general de la plaça Ricard Viñes i carrers adjacents (Bisbe Ruano, Dr.
Flèming...) i creació d’un pàrquing subterrani;
-millores d’enllumenat en els carrers Magí Morera, Torres de Sanui i altres limítrofs;
-reurbanització dels carrers Joan Baget i Ciutat de Fraga, prioritzant-ne l’ús per a
vianants;
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-reurbanitzacions de Vescomte Arnau, St. Hilari, Ermengol VI i Tamarit de Llitera;
-arranjament de voreres, millora d’enllumenat i renovació del mobiliari urbà als carrers
Maragall i Ramon i Cajal;
-construcció d’un nou mur de contenció a l’entorn de l’Estudi General;
-renovació de voreres, de mobiliari urbà i millora de la font a la Plaça de les Missions;
-incorporació d’espais d’esbarjo i per a jocs infantils a la plaça Víctor Siurana;
-ampliació de la superfície de l’equipament i millora de les instal·lacions de la llar de
jubilats Santa Teresina; nova llar de jubilats “el Pilar” i ampliació de la llar de Bonaire;
-implementació de plataformes d’autobusos; de nous semàfors i passos de vianants;
redistribució de carrils de circulació i una nova parada de taxis a Prat de la Riba;
-millora de la placeta Humbert Torres, cantonada amb Prat de la Riba i de la plaça
Víctor Mateu i Moles;
-enjardinament davant el col·legi Lestonnac;
-disseny d’un nou espai entre passeig de Ronda i Enric Granados;
-alineació de l’avinguda de Balmes;
-reformes a la plaça 8 de març;
-millora del CEIP Sant Josep de Calasanz;
-millora de l’enllumenat de l’Av. 11 de setembre;
-millora del carrer Roda d’Isàbena i d’un tram d’Alfred Pereña;
-millora del Passeig de Ronda;
-millora dels espais interiors dels Blocs de Pius XII – Germanor;
-reforma de la plaça de la Constitució;
-reurbanització de les places Sta. M. Magdalena i del Treball;
-nou parc de Santa Cecília, a la cara Nord del turó de la Seu Vella i reacondicionament
de l’entorn.
Acabada l’exposició de la regidora d’urbanisme, la regidora de zona, Montse Mínguez,
declara obert el torn de paraules:
Josep Vigatà, Penya Barcelonista. Demana aclariments sobre el criteri d’adhesió
formal al Consell Territorial i sobre les possibilitats d’interacció que aquest ofereix als
seus membres. La regidora de Participació Ciutadana li facilita les explicacions
pertinents.
Pere Malgrat, Llar Jubilats del Pilar. Sol·licita si el carrer Sant Hilari pot tornar a ser de
doble direcció com era abans, o en el seu defecte, si ha de continuar sent de direcció
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única, que és modifiqui el sentit actual, atès que ara obligatòriament han de sortir cap
al passeig de Ronda, quan abans també ho podien fer per la carretera d’Osca. Opina
que s’hauria de revisar la organització circulatòria d’aquell carrer i la dels seus
adjacents, ja que la configuració actual comporta més inconvenients que avantatges.
La regidora Camps li explica que es va fer així a petició dels comerciants, però que si
es verifica que la solució actual no és prou eficient és revisarà.
Pere Malgrat, valora positivament que s’hagi reformat el carrer Vescomte Arnau, per
fer-lo de vianants.
Manel Llamas, FAVIBC. Excusa l’absència del president de l’AVV Pius XII-Germanor
per raons familiars. Es mostra satisfet per les millores que per a la zona suposa la
reforma del passeig de Ronda. Llamas, es refereix també a diferents actuacions que
s’han fet i que donen resposta a peticions llargament reivindicades; cita, específicament, intervencions relacionades amb l’àmbit de la immigració, la implementació
d’un parc infantil i la millora general de l’enllumenat. Quant aquest darrer aspecte,
Llamas, reivindica que encara resta per resoldre l’enllumenat dels espais d’accés als
locals de l’AVV, molt insuficient. D’altra banda, demana que es tingui en compte la
renovació de mobiliari urbà en mal estat, molt especialment dels bancs.
Marta Camps, pren nota de les demandes realitzades i manifesta que la solució a la
petició de bancs podrà fer-se efectiva amb rapidesa.
El representant de la FAVIBC, demana resposta a una petició ja cursada, instant la
solució al problema de filtracions que hi ha a la zona del pàrquing pròxima a passatge
del Riu Corb (accés des de Joan XXIII); segons explica Llamas, hi ha un problema
d’impermeabilitat del paviment, cosa que provoca, quan plou, que entri aigua al
pàrquing. Llamas, demana que s’actuï amb urgència, si més no en aquells llocs on el
problema d’entrada d’aigua és més crític.
F. Javier Teixidó, AVV Universitat.
Recorda la petició –feta en un consell anterior- d’implementar un carril a la Rambla
d’Aragó, per fer un gir a l’esquerra que faciliti l’entrada de vehicles al barri per Bisbe
Messeguer, des d’on hi ha el museu d’art diocesà. Considera que des de la supressió
del gir a l’esquerra que hi havia a Comandant Baget, hi ha una insuficient accessibilitat
al barri d’Universitat i que això perjudica el sector comercial d’aquella zona.
Respecte al carrer Dr. Combelles, demana que es revisin totes les voreres, especialment a les proximitats dels espais escolars, doncs hi ha zones on la superfície
presenta moltes irregularitats.
Sol·licita que es repintin els passos de vianants que hi ha a la cruïlla entre els carrers
Ciutat de Fraga i Dr. Combelles; també reclama una reforma de la plaça Pau Casals.
Marta Camps, pren nota de la petició de repassar les voreres del carrer Dr. Combelles;
tanmateix, informa que hi ha en marxa un projecte més ampli que afectarà a tot
l’entorn del col·legi Episcopal i que implicarà la reordenació de tot aquella àrea urbana,
tant en allò que fa referència a la mobilitat dels vehicles, com de les persones.
Camps, parla de la remodelació de la plaça de Pau Casals i cita com a criteri
urbanístic a seguir, el que correspon als models de les noves places de Cervantes o
dels Pagesos; és a dir, es vol canviar un disseny tancat, propi de les tendències
urbanes dels anys 70, per un de molt més diàfan, que elimini racons i que faci possible
una plaça neta i segura. La regidora d’urbanisme, afirma que es treballarà perquè l’any
vinent ja estigui enllestit el nou projecte de la plaça, i se’ls pugui presentar.
Respecte a un hipotètic gir a l’esquerra per accedir al barri d’Universitat, des de la
Rambla d’Aragó, la regidora d’urbanisme argumenta que tècnicament no veu factible
que es pugui implementar una solució d’aquestes característiques, i menys, quan –per
seguretat- hom tendeix a reduir els girs cap a l’esquerra. Marta Camps, opta per la
solució de pujar fins a la plaça de Ricard Viñes per a fer el canvi de sentit, o bé la
solució alternativa consistent a endinsar-se pels carrers Governador Montcada; Lluís
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Besa i Sant Crist, i d’aquesta manera poder creuar perpendicularment la Rambla
d’Aragó fins a l’entrada de Bisbe Messeguer, ja al barri d’Universitat. A falta d’una altra
solució millor, la regidora Camps proposa estudiar com millorar la senyalètica que
informi els conductors de l’existència d’aquesta possible ruta d’accés al barri
d’Universitat. Camps explica que l’altra opció plantejada, consistent en habilitar un
carril a la dreta per fer poder efectuar un canvi de sentit (com la de l’avinguda de
Madrid, vora l’estació d’autobusos), aquí no és factible, car està previst crear un nou
tram de carril Bus al llarg de tota la rambla.
La regidora de zona, Montse Mínguez, fa referència a les accions que hi ha en marxa
per regular l’activitat comercial de la zona de confluència dels carrers Ciutat de Fraga;
Joan Maragall i Joan Baiget. Segons informa la regidora, s’estan realitzant inspeccions
(control d’horaris, revisió de llicències, validesa del protocols de so, seguretat e
higiene...) que tenen com a objectiu la detecció de possibles activitats irregulars i
l’assoliment de la normalitat de la zona. Una vegada recollida i analitzada tota la
informació, la regidora avança que s’aplicaran les sancions que siguin pertinents, fins i
tot, quan correspongui, s’ordenarà el cessament de l’activitat.
La regidora Camps, afegeix al respecte, que la campanya a la qual s’està fent esment
és de característiques equiparables a la realitzada en algunes zones del Centre
Històric; com en aquell cas, la Guàrdia Urbana i tècnics de comerç i d’urbanisme,
realitzaran de manera coordinada una instrucció extraordinària de comerços i
establiments diversos, per tal de garantir el correcte compliment de les ordenances
municipals; l’objectiu és aconseguir que els comerços de conveniència i els locutoris
no molestin el veïnat durant la nit.
Sílvia Caravaca, AMPA Escola treball. Per acabar amb l’incivisme dels automobilistes,
i dels vianants, es mostra partidària de sancionar les infraccions de manera exemplar;
creu que és l’únic missatge que la gent entén de debó i que reduiria molt la sinistralitat.
Kalidou Biram, Assoc. d’Immigrants de Mauritània. Exposa el que ell considera un
problema de coherència en el procediment d’autorització d’obertura d’un locutori, no
entén com és possible que es doni llicència a algú per obrir un local de 50m2 i al cap
d’un temps, es canviï la norma i se li exigeixi disposar d’un mínim de 75m2; considera
que una norma creada a posteriori a la concessió de la llicència no els hauria d’afectar,
i que aquesta situació representa un greuge econòmic per a la persona afectada.
Marta Camps, demana que se li facilitin els detalls concrets del cas denunciat a fi de
poder avaluar la correcció del procediment.
Juli Sanjuan, Jubilats Sta Teresina. Expressa l’agraïment de la seva institució per la
realització de les obres d’ampliació del centre; afirma que ara tenen espai suficient per
realitzar totes les seves activitats. Sanjuan, explica, que un altre efecte positiu de les
obres fetes a la llar, és que s’ha evitat que hi hagi persones que grimpin per les parets
per pintar-hi grafits, a les zones altes. Agraeix, també, que se’ls hagi implementat, prop
de la llar, una plaça d’aparcament per a vehicles de persones amb disminució.
En un altre ordre de coses, el representant de la llar de jubilats demana d’incorporar
una baixada per a les persones que van amb cadira de rodes, al pas de vianants que
hi ha al carrer Antoni Bergós, cantonada amb Magí Morena; actualment solament en hi
ha una a l’altra banda de carrer, vora de Santa Tereseta.
També relacionat amb el carrer Bergós, la regidora d’urbanisme diu que s’ha fet
efectiva la retirada de la majoria dels bancs que hi havia allí, atès que induïen a la
concentració de persones que hi celebraven “botellons”, cosa que implicava importants
molèsties per als veïns. Juli Sanjuan, li respon que aquesta actuació no ha suposat
problemes per a la seva associació, car la gent gran pràcticament no en feia ús.
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Josep Vigatà, Penya Barcelonista. Expressa la seva queixa pel fet que l’ascensor de
la serreta de darrera de l’Escorxador “sempre està fet una porqueria”. La regidora
Arderiu, veïna de la zona, corrobora la informació anterior, i afegeix que el problema es
fa extensiu a la zona pròxima d’escaletes. Arderiu afirma que solament l’incivisme
explica perquè hi ha gent que llença coses al carrer i a la zona arbustiva dels jardins,
enlloc de fer-ho a les papereres; o perquè diposita -al terra- menjar per alimentar els
gats, afavorint-ne així la proliferació.
La regidora Camps, reflexiona sobre els límits de l’acció municipal quan no compta
amb la col·laboració de la ciutadania i assegura que la zona de l’ascensor i el seu
entorn es neteja 3 vegades a la setmana, la qual cosa seria més que suficient si la
gent tingués respecte pels espais que són comunitaris.
Josep Segarra, Salut Mental Ponent. Posa de manifest que el preocupa especialment
la sensació de manca de seguretat ciutadana que hi ha en alguns punts del centre de
la ciutat; concretament es refereix a l’entorn dels pisos de suport que la seva
associació té al carrer cavallers, prop de les oficines de l’EMU. Segons Segarra, hi ha
usuaris de la seva associació que refusen anar-hi a raó de la mala imatge que tenen
d’aquell entorn i de part del seu veïnat.
Marta Camps, assegura que hi ha consciència de la necessitat que cal resoldre
determinades mancances socials del casc antic, per aquesta raó, l’ajuntament, en els
darrers anys, ha triplicat les partides econòmiques destinades a la prevenció i
resolució de problemes socials de persones en risc d’exclusió social.
Donada l’oportunitat que s’està parlant de seguretat i convivència, la regidora aprofita
per informar que l’ajuntament ha editat un llibret, en 7 idiomes, que dóna a conèixer les
normes de convivència a la ciutat; és tracta d’un document de recomanacions ràpides,
referides a normes d’urbanitat que van adreçades a col·lectius que no estan prou
conscienciats respecte a què és correcte fer i què no, en el si de la nostra ciutat.
Camps, demana a les entitats i centres educatius presents que col·laborin per fer-ne la
màxima difusió.
Pere Tremosa, CEIP Sant Josep de Calasanz. Creu que s’hauria de fer un estudi de
mobilitat dels carrers i cruïlles de l’entorn del seu col·legi; considera que existeix un
problema de seguretat vial, com així ho fa palès el fet que hi hagi hagut accidents de
nens mentre realitzaven el trajecte escolar diari.
La regidora d’urbanisme pren nota de la petició i es compromet a avaluar la situació
plantejada pel representant del col·legi.
Manel Llamas, FAVIBC. Es queixa que aigües Lleida tarda molt en fer les reparacions
de les avaries que es produeixen en la zona de Ronda que limita amb el seu barri, i
lamenta que es malmetin molts litres d’aigua cada vegada que hi ha un problema.
Núria M. Farré, Col·legi de l’Anunciata. Demana un aclariment sobre quines són les
entitats que constitueixen el Plenari del Consell Territorial de la zona 08. La regidora
Mínguez li ho explica.
Josep Bellera, Ass. Comerciants Zona Alta. Exposa que hi ha molta gent que no té
respecte de les normes i que creua els carrers per on no toca; proposa intensificar la
presència sensibilitzadora del agents cívics en els llocs de major perillositat. Bellera,
comenta que hi ha un punt especialment delicat a Rovira Roure, 9, cantonada amb
Magí Morera (on hi ha una acadèmia d’idiomes); diu que allí, a les 5 de la tarda, es fan
grans embussos i demana una major control.
El representant del comerciants, recorda també una petició realitzada, demanant que
es pugui circular des de Bisbe Ruano en direcció a Balmes.
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Ibrahima Fofana, Assoc. Konia i amics Guineans. Expliciten davant del plenari que la
seva associació té una clara voluntat d’integrar-se a la comunitat i que agraeixen que
se’ls hagi convidat al plenari del Consell Territorial. A efectes d’interlocució, diu que vol
saber qui és la persona responsable del Consell Territorial.
La regidora Mínguez li explica que ella és la regidora de zona i presidenta del Consell
Territorial, i es posa a la seva disposició.
Anna Ma Justo, Ass. Contra el Càncer. Manifesta la seva satisfacció pel resultat de la
urbanització de la zona Ricard Viñes / Dr. Fleming, tanmateix, considera que caldria
revisar la temporització d’alguns dels semàfors de les cruïlles d’aquella plaça i d’alguns
carrers pròxims (com el de Vallcalent); segons el seu parer, el temps d’espera per als
vianants és excessiu, ara que no hi ha tan trànsit a la zona.
Marta Camps, diu que es tindrà en compte el seu suggeriment i que els tècnics
estudiaran les mesures que siguin possibles, sense perjudicar l’eficiència del sistema
en el seu conjunt.
Acabat el torn de paraules i sense cap altre tema de l’ordre del dia a tractar, la regidora
de zona i presidenta del Consell Territorial, Sra. Montse Mínguez, agraeix als
assistents la seva presència i aportacions i dóna per acabat el plenari.

Lleida, 19 de desembre de 2011

Cesc Mòdol
Coordinació tècnica dels Consells Territorials
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CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 08
(Universitat; Pius XII-Germanor; Zona Alta-Magisteri; Clot-Magdalena)
Plenari celebrat el 13 de juny de 2012, al Local Social del Clot.
Assisteixen a la reunió
Entitats:
AVV. Pius XII-Germanor; AVV Universitat; FAVIBC; Assoc. Emigrants de Mauritània; AMPA
Escola del Treball; Llar de Jubilats el Pilar; Llar de Jubilats Bonaire; Parròquia del Pilar; Llar de
Jubilats Santa Teresina; Consell Parroquial de Sta. Teresina; Assoc. Contra el Càncer; Ateneu
Popular de Ponent; Colla Gegantera Paeria; Escola St. Josep de Calassanz; Penya Barcelonista
de Lleida i Província; Serveis Personals; Assoc. Konia i Amics Guineants; Dones del Clot; Rotary
Club; AVV Zona Alta–Ricard. Viñes; Escola Bressol Gargot; Associació Esclerosi Múltiple; Assoc.
Guinea Konakry; Assoc. Malalts d’Alzheimer; Asso. AADDMM Terraferma.
Persones:
Manel Llamas; Kalidou Biram Ba; Robert Setó; Fco. J. Teixidó; Sílvia Caravaca; Ignasi Franco;
Ana Ma Justo; Pere Tremosa; Josep Vigatà; Ibrahima Conde; Montserrat Navarro; M.Glòria
Ferrer; Juanjo Alonso; Francisco Rodríguez; Rosa Villanova; Joana Espuga; Begoña Pardo;
Montse Espuga; Mari Bometón; Maria Armengol; Antònia Farré; Jesús Casado; Ramon Verdié;
Eduard Batlle; Carina Villanueva; Josep M. Fornós; Josep M. Bobet; Ousmane Doukoure;
Ayouba Sagno; Ramón Miquel.
Per l’administració municipal:
la regidora de Zona i presidenta del CTZ08, Montse Mínguez; la regidora de Participació
Ciutadana i vicepresidenta del CTZ08, Dolors Arderiu; la 1a tinent d’alcalde i regidora
d’urbanisme, Marta Camps; les tècniques de la Paeria Elena Cervera i Carme Sabaté; i el
secretari del Consell Territorial, Francesc Mòdol.

La regidora de zona, Montse Mínguez, inicia la sessió plenària del Consell Territorial de la
zona 08 donant la benvinguda als assistents i demanant-los, si s’escau, l’aprovació de l’acta
de la sessió anterior. No hi ha cap objecció en contra; s’aprova l’acta. A continuació, la
regidora Mínguez cedeix l’ús de la paraula a la 1a tinent d’alcalde, Marta Camps, perquè
informi de les actuacions municipals més significatives que s’han dut a terme, a la zona,
des de l’anterior Consell.
La regidora Camps, descriu totes les actuacions que s’han realitzat en matèria d’ordre
públic i de convivència: inspeccions 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. Alguns dels carrers en què les inspeccions han estat més intenses són:
Maragall; ciutat de Fraga; Joan Baiget; Vallcalent; Alfred Perenya; Mossen Reig; Paer
Casanovas; Pallars; Príncep de Viana; Ramón Llull; Taquígraf Martí; Alcalde Porqueras i
plaça de Santa M. Magdalena.
A més d’aquells aspectes puntuals relacionats amb el manteniment sostingut de la qualitat
urbana de la zona, la regidora Camps es refereix de manera especial al desenvolupament
de les diverses actuacions que tenen a veure amb el projecte “Entorns Escolars Segurs”
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(EES), les quals comporten la presa de decisions tècniques vers tot allò que té a veure amb
la millora de la mobilitat a peu, en bici i en transport públic; i en la millora de
l’accessibilitat i la seguretat vial de l’entorn dels col·legis. L’estudi i implementació del
projecte EES, s’està efectuant en els col·legis: Lestonnac; Sant Josep de Calassanç;
Episcopal; l’Anunciata-Dominiques; Joan XXIII; Pràctiques II; i Sant Jaume.
Per finalitzar la seva exposició, la regidora d’urbanisme fa referència a les possibilitats de
participació electrònica que ofereix el lloc http://www.paeria.es/processosparticipatius/ca/ .
Acabada la intervenció de la regidora Camps, i abans de donar per obert el torn de
paraules, la regidora Mínguez valora la funció positiva dels Consells Territorials i valora la
conveniència de potenciar-los a fi de facilitar l’acció participativa de persones i entitats de
cada zona de Lleida.
TORN DE PARAULES:
Pere Tremosa, Escola St. Josep de Calassanz. Sol·licita que consti en acta l’agraïment
perquè la Paeria ja ha atès la petició feta en el Consell anterior, en què demanaven
millores en la regulació de la mobilitat a l’entorn del seu centre escolar.
Manel Llamas, FAVIBC. Fa palesa la seva preocupació pel fet que la finalització dels plans
d’ocupació comportin la desaparició dels agents cívics. Segons Llamas, aquesta figura
professional hauria de continuar existint.
La regidora Camps manifesta estar d’acord amb la funció social dels plans d’ocupació, però
informa que aquests solament estan confirmats fins a desembre. Cas que a 2013 no n’hi
hagi, Camps diu que caldrà trobar la fórmula que permeti el manteniment de la funció
comunitària que fan els agents cívics.
Josep Vigatà, Penya Barcelonista. Vol saber si està prohibida la circulació en bicicleta per
l’eix de la ciutat (c/ Major, St. Antoni i altres) i, per tant, si es tracta d’una activitat
denunciable.
Marta Camps respon que de dia, coincidint amb l’horari comercial, sí està prohibit, però
fora d’aquest horari, no.
Ibrahima Conde, Assoc. Guinea Konakry. Demana si és possible que les persones que
participen a la reunió utilitzin l’idioma castellà, ja que ell no entén el català.
La regidora Montse Mínguez, li explica que això no és possible, atès que legalment la
nostra comunitat és bilingüe i no respectar aquesta particularitat implicaria anar en contra
dels drets lingüístics de la majoria de persones del Consell, que sí entenen els dos idiomes.
Malgrat l’anterior circumstància, la regidora Mínguez s’ofereix per aclarir-li, a l’acabar,
aquelles coses que no hagi acabat d’entendre durant la reunió.
Montserrat Navarro, Rotary Club Lleida. Opina que les persones que cometen actes
incívics haurien de ser multades, i relaciona el fet de l’obtenció d’ingressos per aquesta via
punitiva, amb la possibilitat del manteniment del servei d’agents cívics. Navarro explica
algunes experiències particulars relacionades amb persones infractores i, en relació a elles,
conclou que cal insistir en la conscienciació.
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La regidora Camps, puntualitza que la Guàrdia Urbana sí posa multes per causes diverses,
però que s’observa que en molts casos aquestes no s’acaben cobrant a causa que sol
coincidir que una part important de les persones incíviques és insolvent. Camps, explica
també, que –a nivell de difusió- hi ha editat un llibret que dóna recomanacions sobre
civisme i convivència; Camps també esmenta que s’han fet campanyes pedagògiques
relacionades amb la neteja i la recollida d’escombraries, però que no obstant això, la
eradicació del problema fa necessària una acció de sensibilització -sostinguda en el tempsi la combinació d’accions educatives i coercitives.
Mary Bometón, Assoc. Contra el Càncer, AECC. Realitza una valoració positiva del que
significa formar part del Consell, especialment perquè possibilita interactuar i generar
sinèrgies col·laboratives amb altres associacions de la ciutat. La representant de l’AECC,
s’ofereix per donar suport informatiu sobre la malaltia del càncer a qualsevol de les
persones i/o entitats que formen part del Consell.
Bometón, comunica que a partir de la propera reunió, serà Ana Justo qui assistirà a les
reunions en representació d’AECC.
Robert Setó, AVV Barri Universitat. Com al Consell hi ha presents tres associacions de
veïns, considera que seria una experiència interessant preparar e implementar una
activitat feta conjuntament per totes elles. Del Consell, Setó valora positivament que
aquest possibiliti un espai compartit on cadascú pugui exposar les seves experiències i
opinions. Com a qüestions concretes, planteja: 1. preveure les dates en què es celebraran
les reunions corresponents al disseny dels “camins escolars” segurs del barri de la
Universitat; 2. reitera la necessitat de fer un gir a l’esquerra per accedir al barri des de la
rambla d’Aragó, tal com ja va proposar en consells territorials anteriors; 3. fer constar que,
tot i que s’ha notat millora per l’efecte de les mesures de regulació dels horaris comercials
(a la zona conflictiva dels Carrers Fraga i Maragall) i per l’increment de l’enllumenat,
encara persisteixen part dels problemes que es van denunciar en el seu dia, com per
exemple el de la venda de droga a petita escala. El representant veïnal demana reflexionar
sobre quines mesures es podrien prendre per dificultar l’acció dels venedors; suggereix
restringir la circulació en vehicle per aquells carrers, o augmentar el control dissuasiu de la
Guàrdia Urbana i dels agents cívics.
Marta Camps, respon que les tasques de disseny dels camins escolars segurs es realitzaran
–amb tota probabilitat- abans de l’estiu.
Quant a una mesura restrictiva del trànsit dels carrers Fraga i Maragall, Camps opina que
no és viable, atès que acabaria perjudicant al conjunt de la ciutadania que ha de moure’s
per aquella zona i, no per això, s’aconseguirien eradicar els tripijocs característics dels
petits venedors de droga. Respecte a incrementar la vigilància, Camps afirma que tampoc
no es tracta d’una solució definitiva, ja que un cop s’abaixa la intensitat de la vigilància
torna a reaparèixer el problema: “lluitar contra la petita delinqüència, amb les armes
legals, és molt complicat” i les multes resulten poc efectives quan s’administren a
persones que són insolvents; malgrat això, la regidora afirma: “no abaixarem la guàrdia”.
Sobre el tema del gir a l’esquerra, la regidora d’urbanisme diu que res no ha canviat i que
es tracta d’una petició que no podrà satisfer-se, entre altres motius perquè al lloc on es
demana introduir-hi el gir, és previst que hi passi un nou tram de carril bus.
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Josep Mª Fornós, Ass. Esclerosi Múltiple de Lleida. A nivell personal, manifesta el seu
interès per saber quina superfície és la més segura per al terra dels jocs infantils.
Marta Camps li respon, que malgrat la percepció generalitzada que una superfície de
cautxú és la millor, no és així, la sorra –sempre i quant estigui degudament remogudaesmorteeix millor les caigudes que qualsevol altre material. Com a criteri tècnic,
l’ajuntament solament posa cautxú sobre un espai que prèviament estigui urbanitzat amb
una superfície dura.
F. Javier Teixidó, AVV Universitat. Fa referència a alguns aspectes comentats en reunions
anteriors, concretament recorda: 1. que les voreres de Dr. Combelles, entre Bisbe
Messeguer i Dr. Cajal, necessiten una millora; 2. demana que es repintin els passos de
vianants que hi ha en la confluència dels carrers Ciutat de Fraga i Dr. Combelles. 3. Proposa
que es retiri el WC públic de la plaça de les missions.
Teixidó, valora que la regulació dels horaris comercials que s’ha establert a la zona ha
resultat beneficiosa per millorar l’ordre públic (disminució de baralles i tràfic de droga);
demana que es continuïn mantenint els protocols de seguretat actuals, especialment
durant l’estiu, i que s’intensifiquin les accions relacionades amb el foment del civisme al
carrer. Relacionat amb aquest darrer aspecte, Teixidó comenta que a la zona del carrer
Maragall (on es van treure els bancs), ara els immigrants s’assenten a les voreres, amb la
qual cosa dificulten el pas de la gent i, en determinades situacions, fins i tot ocasionen
molèsties per accedir als comerços.
Teixidó, constata també que la zona del carrer Dr. Combelles està cada vegada més
desproveïda de servei comercial; segons ell, entre altres factors relacionats amb la
necessitat de promoció del petit comerç, part del problema estaria relacionat amb la
dificultat per accedir-hi en cotxe, raó per la qual manifesta la seva convicció que és
necessari millorar la senyalètica d’accessibilitat al barri i que s’implementi un gir a
l’esquerra des de la rambla d’Aragó.
Marta Camps, corrobora l’opinió que la regulació d’horari nocturn del “comerç de
conveniència” i dels locutoris, ha rebaixat la conflictivitat de la zona, i mostra el seu
convenciment que caldrà que la Guàrdia Urbana continuï insistint durant tot l’estiu per
evitar que pugui arribar a produir-se un canvi de tendència.
Respecte a les peticions que s’han anat proposant durant el decurs de Consells anteriors,
la regidora Camps confirma que la majoria de demandes ja s’han pogut satisfer. Quant a
les dificultats per a la supervivència del petit comerç de la zona, la regidora Camps les
relaciona més a les dificultats del context socioeconòmic actual que no a un problema
d’accessibilitat en automòbil.
Josep Vigatà, Penya Barcelonista. Insisteix en la necessitat de frenar l’incivisme de
persones que no respecten la zona de la serreta de l’Escorxador. Demana una major
vigilància, sobretot a l’estiu. Vigatà denuncia que alguns dels joves incívics, s’han
manifestat de manera desafiant amb les persones que els han recriminat el seu
comportament.
La regidora Dolors Arderiu, com a veïna que és d’aquella zona, corrobora l’existència de la
problemàtica que s’ha denunciat. Des d’un punt de vista propositiu, la regidora opina que
si durant el bon temps, els veïns tinguessin una major presència cívica al carrer –en forma
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d’activitats a la fresca- les persones que fan bretolades ho tindrien més difícil per cometreles.
Begoña Pardo, Ateneu Popular de Ponent. Apunta com un dels factors interessants del
Consell, que unes entitats i altres arribin a conèixer-se les unes amb les altres. Pardo
esmenta que, en base al que ha escoltat a la reunió, hi ha aspectes en comú per a tothom,
entre ells el de l’incivisme i de la inseguretat.
Pardo, opina sobre els següents aspectes: 1. no li agrada com funciona el trànsit de la
ciutat; 2. no veu necessari el pàrquing de la maternitat, opina que ja hi ha prou oferta de
pagament; 3. considera que la freqüència de pas dels busos no és correcta i que això no
beneficia la utilització del transport públic: proposa que s’incrementin les zones
d’aparcament dissuasori a l’entorn de la ciutat i que s’incrementi la freqüència del servei
d’autobús; 4. pensa l’actuació contra l’incivisme ha de fer-se combinant coerció i educació
cívica; cal que la ciutadania col·labori de manera corresponsable; 5. proposa que l’acció
dels agents cívics es reforci, i que aquesta es faci extensiva als autobusos, per corregir
conductes inadequades que es produeixen durant els trajectes; 6. critica que ara hi hagi
menys punts de recollida selectiva i que els mateixos siguin menys visibles; 7. anima els
immigrants a aprendre el català en els diferents punts on es fan classes, o bé mitjançant el
recurs de les parelles lingüístiques; parla també de la necessitat d’incrementar la
convivència entre ells i la societat receptora per intercanviar costums i conèixer-se millor.
La regidora Camps justifica la necessitat del “pàrquing de la maternitat” en base a
l’evidència que el pàrquing de superfície que actualment hi ha en aquell lloc sempre està
ple, per tant, fer el pàrquing soterrat serà econòmicament viable i, a més, la ciutat
guanyarà una nova plaça. Segons la regidora d’urbanisme, l’augment de llocs
d’aparcament resultarà beneficiós tant per l’activitat comercial i de serveis que hi ha en
aquella zona, com per a la de l’eix comercial, donada la proximitat del carrer Sant Antoni.
Quant a la freqüència del pas de busos, Camps apunta que caldrà millorar la informació,
atès que una part dels usuaris –potser per manca de costum- no tenen en compte que a
més de la seva línia habitual, hi ha altres combinacions de bus que també poden dur-los al
mateix destí.
Sobre el tema de l’incivisme, la regidora manifesta el seu desacord perquè es derivi tota la
responsabilitat del problema a l’ajuntament, com si la seva funció d’aquest fos la de
tutelar la ciutadania en un sentit patriarcal; segons Camps, l’ajuntament està fent una
important tasca educativa mitjançant la distribució de fullets informatius i l’acció dels
agents cívics, però afirma que amb això no en hi ha prou i que es fa necessària una
col·laboració educativa en què hem de participar el conjunt de la ciutadania, i de manera
molt especial, les famílies.
En referència al procediment de recollida selectiva, la regidora puntualitza que s’han
substituït els contenidors fixos d’abans, per un petit camió que de manera itinerant atén
les necessitats de tota la ciutat.
Sílvia Caravaca, AMPA Escola del Treball fa esment al fet que la seva escola va preparar
una oferta de formació de català i castellà adreçada a pares d’alumnes immigrants i,
malgrat que era gratuït, i en horari nocturn, van haver de renunciar a fer les classes per
manca d’assistència.
La regidora Camps ofereix els recursos de comunicació electrònica del Consell per fer
promoció de les activitats de formació que organitzin les associacions del Consell.
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Francisco Rodríguez, AVV. Pius XII-Germanor. Reclama que els serveis de neteja no deixin
sense fer un passatge públic situat entre les entrades del pàrquing de Pius XII, 6/8 i 10/12.
Demana que es donin les instruccions pertinents a la companyia de neteja. Rodríguez,
informa també que s’ha deteriorat una part de la paret (pròxima a una pizzeria) que
serveix de base per a un mural on hi ha un grafit; comenta que cal fer-ne la restauració. El
representant veïnal parla també de la seva experiència com a conductor d’autobusos
urbans: exposa d’una banda que no hi ha prou coneixement de la diversitat de
combinacions possibles (itinerari i horari) per anar a un mateix punt de la ciutat, i de
l’altra, lamenta que hi hagi usuaris que es comportin de manera incívica a l’interior del
bus, desafiant inclús l’autoritat del conductor quan els recrimina un mal comportament.
Robert Setó, AVV Universitat. En referència a la implementació de camins escolars a la
ciutat, posa a disposició de qui en tingui interès conèixer la manera com la seva associació
de veïns i diversos establiments als que anomena “xarxa de comerços amics” estan
col·laborant per fer possible que els menors puguin desplaçar-se, a peu, de manera segura.
Acabat el torn de paraules i sense cap altre tema de l’ordre del dia a tractar, la regidora de
zona i presidenta del Consell Territorial, Montse Mínguez, agraeix als assistents la seva
presència i aportacions i dóna per acabat el plenari.
Lleida, 13 de juny de 2012

Cesc Mòdol
Coordinació tècnica dels Consells Territorials
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CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 08
(Universitat; Pius XII-Germanor; Zona Alta-Magisteri; Clot-Magdalena)
Plenari celebrat el dilluns, 18 de març de 2013, a les 20.00h, al Local Social d’Universitat.
Assisteixen a la reunió
Entitats:
AVV. Pius XII-Germanor; AVV Universitat; FAVIBC; Llar de Jubilats el Pilar; Llar de Jubilats
Bonaire; Parròquia del Pilar; Llar de Jubilats Santa Teresina; Ateneu Popular de Ponent; Escola
St. Josep de Calassanz; Penya Barcelonista de Lleida i Província; Serveis Personals; Rotary Club;
AVV Zona Alta–Ricard. Viñes; Associació Esclerosi Múltiple; Asso. AADDMM Terraferma;
Armats de Lleida; Espai Obert Imagina.
Persones:
Manel Llamas; Robert Setó; Fco. J. Teixidó; Pere Tremosa; Josep Vigatà; Montserrat Navarro;
M.Glòria Ferrer; Francisco Rodríguez; Begoña Pardo; Jesús Casado; Eduard Batlle; Josep M.
Fornós; Josep M. Bobet; Tere Farré; Míriam Simarro; Agustí López; Josep Aixut; Teresa Segura;
Oleguer Segarra; Josep Comes; Joan Mesull; M. Antonia Roca; Antoni Palou.
Per l’administració municipal:
la regidora de Zona i presidenta del CTZ08, Montse Mínguez; la regidora de Participació
Ciutadana i vicepresidenta del CTZ08, Dolors Arderiu; la 1a tinent d’alcalde i regidora
d’urbanisme, Marta Camps; les tècniques de la Paeria Elena Cervera i Carme Sabaté; i el
secretari del Consell Territorial, Francesc Mòdol.

La regidora de zona, Montse Mínguez, inicia la sessió plenària del Consell Territorial de la
zona 08 donant la benvinguda als assistents i demanant-los, si s’escau, l’aprovació de l’acta
de la sessió anterior. No hi ha cap objecció en contra: s’aprova l’acta.
A continuació, la regidora Mínguez cedeix l’ús de la paraula al regidor de Coordinació de
barris, Joan Gómez, perquè informi sobre la creació de la Comissió de Salvaguarda dels
drets de la ciutadania de Lleida. Gómez afirma que l’esmentada comissió “és el mecanisme
de garantia per tal de fer efectius els drets dels ciutadans i les ciutadanes; (...) és una eina
de divulgació pedagògica, de promoció i defensa dels drets i deures dels ciutadans i
ciutadanes, i dels compromisos municipals, eixos que fonamenten la convivència i la
cohesió social”. Sobre la seva funció diu que “consisteix en realitzar la instrucció de les
queixes i/o suggeriments que se li remetin i l’ obertura d’ofici d’expedients quan es
consideri que s’ha vulnerat alguna disposició de la Carta”. Gómez acaba la seva intervenció
explicant que es tracta d’un organisme format per cinc persones, nomenades per l’Alcalde
a proposta de la Regidoria de Drets Civils, i que els membres actuals de la Comissió de
Salvaguarda són: Manuel Lladonosa i Vall-llebrera; Salvadó Escudé i Baró; Teresa Minguella
i Bertran; Paquita Deltell i Gros; i Rafael Pujol i Solanes.
Finalitzada l’exposició del tercer punt de l’ordre del dia, la 1a tinent d’alcalde i regidora
d’urbanisme, Marta Camps, passa a descriure i valorar el conjunt d’intervencions que
s’han realitzat a la zona en el període de Consell a Consell, entre altres aspectes, parla de:
reparacions subsidiàries a l’antic edifici de Magisteri (millora de tanques, reixes i tapar
obertures); habilitació d’una zona d’aparcament nocturn en el tram de carril bus de Prat
de la Riba; creació d’un nou tram de carril bus entre el carrer Onofre Cerveró i la plaça de
Ricard Viñes (que prolonga l’actual en 245 metres més); finalització del projecte Entorns
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Escolars Segurs (EES) al col·legi Lestonnac i al col·legi Sant Josep de Calassanç i inici de
l’estudi del projecte per al col·legi Episcopal i col·legi l’Anunciata-Dominiques; reforma de
la plaça Pau Casals; millora de l’enjardinament del pati del Rectorat; i la implementació
d’un aparcament públic de baixa rotació al pati del Rectorat, amb una zona d’ús exclusiu
per a la UdL.
En matèria d’ordre i de convivència, la regidora Camps explica que s’han creat nous
instruments normatius per a la regulació comercial dels espais públics (limitació d’usos i
horaris), i que s’han anat realitzant inspeccions a comerços de la zona amb la finalitat de:
1. garantir el compliment de les ordenances municipals; i 2. que les activitats econòmiques
que es realitzin es facin conforme a les llicències municipals atorgades.
Altrament, en allò que fa referència a denúncies rebudes per sobreocupació, o per
activitats il·legals en habitatges, la regidora d’urbanisme diu que s’han realitzat inspeccions
a 12 habitatges de la zona dels carrers Dr. Combelles, Joan Baget, i Ramon i Cajal.
Marta Camps, finalitza la seva exposició fent un repàs a les actuacions que els Serveis
Socials estan fent, i informa que ha entrat en funcionament la nova oficina per ajudar a les
persones que tenen problemes amb la hipoteca o el lloguer del seu habitatge.
TORN DE PARAULES:
Josep Aixut, AVV Zona Alta. Planteja els següents temes: 1. necessitat que s’insti alguns
propietaris de solars de Sans i Ribes i d’Alfred Perenya, a fer-ne la neteja, ja que l’estat
greu d’abandonament en que es troben és motiu d’insalubritat; 2. esborrar les pintades de
l’edifici Systema i barrar l’accés a la zona des del carrer Sans i Ribes per impedir que se’n
facin de noves; 3. intensificar la vigilància sobre els bars musicals del carrer Sans i Ribes a fi
d’evitar sorolls que molestin els veïns; 4. que es realitzi una actuació de millora –a fons- de
les voreres d’Alfred Perenya i rodalies, ja que estan en molt mal estat. També es sol·liciten
mesures de pacificació de la circulació de vehicles per aquells carrers, raó per la qual es
proposa que aquests passin a ser “zona trenta”; 5. Es demana un aclariment sobre els
criteris que s’han seguit per decidir la ubicació dels contenidors d’escombreries a la zona
dels carrers Sant Martí i Bonaire; 6. variar la regulació dels semàfors de la rotonda de
Ricard Viñes amb la finalitat de millorar la seguretat dels vianants en els passos de zebra
que hi ha al sortir; 7. Millorar la intensitat lumínica als carrers on hi ha activitats d’oci, com
a mesura de prevenció contra els comportaments incívics; 8. revisar els valors cadastrals
de les finques ajustant-los a la realitat actual del mercat; 9. aclariment sobre el futur de la
propietat de l’antic edifici de Magisteri.
En relació als temes plantejats pel representant de l’AVV de la zona alta, la regidora Camps
respon: 1. de manera sistemàtica s’insta els propietaris de finques a tenir cura del correcte
manteniment de les mateixes, tanmateix, això implica un protocol administratiu que sol
resultar lent; 2. de manera rutinària es van fent controls sobre l’afectació del soroll dels
locals d’oci en els habitatges veïns i no s’ha trobat cap situació en què es superin els límits
autoritzats. 3. és prevista una actuació integral per millorar les voreres i l’accessibilitat dels
carrers Humbert Torres i Alfred Perenya, com també hi ha previsió de fer una altra
intervenció d’aquestes característiques a la zona dels carrers Sant Martí i Bonaire; 4. el
criteri per ubicar els contenidors de deixalles als carrers respon al criteri d’ocasionar les
mínimes molèsties als veïns, però de vegades aquesta voluntat topa amb la limitació que
comporta que el sistema de recollida dels camions solament els permet abastar els
contenidors pel seu lateral de la dreta; 5. la circulació per la rotonda de Ricard Viñes està
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totalment semaforitzada i fins els moment no ha observat cap problema que faci
considerar la necessitat d’introduir canvis, ja que la mobilitat és fluida i no hi ha hagut cap
accident. 6. els problemes de manca d’intensitat lumínica en alguns carrers de la zona, es
resoldran amb l’externalització del servei de la llum que es farà a 2014, ja que l’empresa
que guanyi el concurs haurà de realitzar importants inversions en els barris de la zona alta
de la ciutat. 7. A l’espera del que es dictamini judicialment, la Paeria considera que la
propietat de Magisteri és de la Generalitat, raó per la qual l’ajuntament insta a aquesta
institució a fer-se càrrec de la responsabilitat del manteniment de l’edifici.
Respecte a la petició d’una revisió del valor cadastral de les finques que tingui en compte
la situació actual de l’àmbit immobiliari, la regidora d’Economia, Hisenda i Tecnologies,
Montse Mínguez, avança que el valor cadastral que s’aplicarà a 2015 correspondrà al nivell
de preus de l’any 2004, per tant, no correspondrà als valors màxims de mercat que es van
arribar a assolir durant els anys 2005 i 2006.
En un altre ordre de coses, la regidora Mínguez informa al plenari del Consell que el sector
de l’hostaleria de la zona alta ha fet saber a l’ajuntament el seu interès perquè en els
carrers St. Martí i Teuleries s’implementin terrasses en detriment de places d’aparcament.
Robert Setó, AVV Barri Universitat. En relació a les previsions d’utilització del pàrquing del
rectorat, admet que caldria regular l’ús d’aquell espai en el seu conjunt, tot i que deixa clar
que no es partidari que hagi de ser zona de pagament. Altrament, manifesta estar en
desacord que la universitat disposi d’una zona de pàrquing per al seu ús exclusiu, atès que
considera que aquell és un espai de tota la ciutat.
La regidora Camps, li respon que és normal que totes les universitats disposin d’una
reserva d’aparcament pròpia, que en aquest cas solament serà de 60 places, i que la resta,
unes 200 places, quedarà a la disposició de tothom per un preu assequible, ja que
s’aplicaran les tarifes corresponents a la modalitat d’aparcament de baixa rotació. La
regidora considera que cal regular els usos d’aquell espai, atès que és inadmissible que
siguin uns mateixos vehicles els que ocupen aquell espai durant la major part de la
jornada, evitant que hi hagi mobilitat.
Manel Llamas, FAVIBC. S’interessa per conèixer si es disposa d’alguna informació sobre els
usos als que es destinarà l’immoble de l’antiga comissaria del Passeig de Ronda.
Actualment aquell espai es troba en un important estat d’abandonament i l’AVV sovint ha
hagut de reclamar a la Generalitat accions de neteja d’aquella finca.
En relació al projecte d’externalització dels serveis municipals d’electricitat, Llamas
pregunta si desapareixerà l’actual brigada municipal de serveis.
La regidora Camps, aclareix que la brigada d’electricitat continuarà funcionant com fins
ara, tot i que realitzant altres tasques relacionades amb serveis, de control de l’eficiència
energètica de la ciutat i supervisant el funcionament de l’empresa concessionària.
Respecte als futurs usos de l’immoble de l’antiga comissaria, la regidora diu que
l’ajuntament no disposa d’informació oficial.
F. Javier Teixidó, AVV Universitat. Fa referència a alguns aspectes comentats en reunions
anteriors, concretament recorda: 1. que la claveguera de Dr. Combelles, 3 emet -durant
primavera i estiu- una pestilència insuportable i insana; 2. proposa que es retiri el WC
públic de la plaça de les missions. 3. en matèria d’ordre públic, demana que es mantinguin
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els protocols de seguretat actuals, ja que opina que en el moment “que és baixi la guàrdia”
les persones incíviques i la petita delinqüència tornaran a fer acte de presència a la zona.
M. Antonia Roca, AVV. Universitat. Valora com a molt necessari que hagi una bona
comunicació entre ajuntament i veïns, de manera que aquests últims estiguin ben
informats tant de les accions que el municipi emprèn, com dels resultats obtinguts amb les
mateixes.
Respecte a millores, demana que es repari la vorera de Ramon y Cajal, “que està molt
deteriorada” i que s’estudiï la manera com fer possible la dinamització econòmica de la
zona universitat.

En el cas de la promoció econòmica, la regidora Camps, opina que ajudaria l’existència
d’una Associació de Comerç amb la qual la regidoria de comerç de l’ajuntament pogués
emprendre accions col·laboratives, però que malauradament aquest no és el cas.
Montserrat Navarro, Rotary Club Lleida. Es queixa que: 1. a Balàfia, a l’estiu, hi ha hagut
una plaga d’insectes; 2. que els gossos embruten el parc per a jocs infantils de la zona de
l’Escorxador; 3. que al voltant del contenidor de roba que hi ha a l’Escorxador, sovint es
troba roba escampada per terra.
Sobre que s’hagi produït una plaga d’insectes a Balàfia, la regidora Camps respon que no hi
ha constància de cap denuncia per part dels veïns i que en un cas així, el que cal fer és
avisar immediatament l’ajuntament perquè hom procedeixi a fumigar la zona afectada.
Sobre el tema dels gossos, la regidora diu que és un tema recurrent a tota la ciutat, raó per
la qual hi estan treballant els agents cívics (educant) i la Guàrdia Urbana (sancionant).
Quant als contenidors de roba, la regidora explica que amb la situació de crisis actual és
molt difícil evitar que hagi gent que els remeni per trobar alguna cosa de valor.
Josep Mª Fornós, Ass. Esclerosi Múltiple de Lleida. Com veí d’Humbert Torres, exposa que
a la cantonada H.Torres amb Pau Claris, és difícil girar a la dreta ja que sovint hi ha vehicles
que estacionen en doble fila; suggereix que el problema es minimitzaria desplaçant uns 3 o
4 metres la zona permesa d’aparcament en bateria que hi ha més pròxima a la cruïlla.
Acabat el torn ordinari de paraules, s’inicia la part de la reunió prevista per a l’exposició i
debat de les característiques del nou model de servei de bus de la ciutat. Participen en
aquesta fase del plenari tècnics de l’àmbit de mobilitat de l’ajuntament i el gerent de la
companyia d’autobusos.
Durant aquesta fase de la reunió s’exposa el canvi de filosofia del servei i com això
comportarà canvis en el 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.
Acabada l’exposició i debat de tots els temes de l’ordre del dia, la regidora Montse
Mínguez, agraeix als assistents la seva presència i aportacions i dóna per acabat el plenari.
Lleida, 18 de març de 2013

Cesc Mòdol
Coordinació tècnica dels Consells Territorials
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CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 08
(Universitat; Pius XII-Germanor; Zona Alta-Magisteri; Clot-Magdalena)
Plenari celebrat el dijous, 24 d’octubre de 2013, a les 20.00h, al Local Social de Pius XII-Germanor.

Assisteixen a la reunió
Entitats:
AVV. Pius XII-Germanor; AVV Universitat; FAVIBC; Llar de Jubilats el Pilar; Parròquia del Pilar;
Llar de Jubilats Santa Teresina; Ateneu Popular de Ponent; Escola St. Josep de Calassanz;
Serveis Personals; Rotary Club; Assoc. AADDMM Terraferma; Òmnium Cultural; AECC
Catalunya Contra el Cancer; Societat Ciclista Ilerdense; Col·legi Episcopal.
Persones:
Manel Llamas; Robert Setó; Fco. J. Teixidó; Pere Tremosa; Francisco Rodríguez; Begoña Pardo;
Jesús Casado; Josep M. Bobet; M. Carme Sandiumenge; Oleguer Segarra; Joan Mesull;
Fernando Huerta; Anna M. Justo; Jordi Oliva; Ramon Miquel Martín; Rosa Gimeno; Antonieta
Mateu.
Per l’administració municipal:
la regidora de Participació Ciutadana i vicepresidenta del CTZ08, 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.
Excusen la seva assistència la regidora de zona, Montse Mínguez, i l’escola Bressol Gargot.

La regidora Dolors Arderiu, inicia la sessió plenària del Consell Territorial de la zona 08
donant la benvinguda als assistents i demanant-los, si s’escau, l’aprovació de l’acta de la
sessió anterior. No hi ha cap objecció en contra: s’aprova l’acta.
A continuació, la 1a tinent d’alcalde i regidora d’urbanisme, Marta Camps, procedeix a fer
un repàs dels aspectes més recents de la gestió municipal a la zona. Entre altres aspectes,
parla de:
 millora de l’enjardinament del pati del Rectorat de la UdL;
 aparcament de baixa rotació al pati del Rectorat de la UdL;
 millora de la xarxa del clavegueram i els embornals a la zona entre els Carrers
Acadèmia, Lluís Companys i Passeig de Ronda;
 millora de dos trams de la vorera de l’Av. Pius XII;
 arranjaments del paviment de la vorera entre els carrers Roca Llaurador i P. de Ronda;
 col·locació de bandes rugoses en diferents punts de l’Av. Onze de Setembre;
 implementació del projecte Entorns Escolars Segurs als col·legis: Lestonnac, Sant Josep
de Calassanç, Episcopal, l’Anunciata-Dominiques, Joan XXIII, Pràctiques II, i Sant Jaume;
 propera reforma de la plaça Pau Casals;
 dades sobre els serveis prestats en l’àmbit dels Serveis Socials;
 informació sobre les característiques i funcionament de la nova xarxa de busos urbans.
Finalitzada l’exposició de la regidora Marta Camps, es dóna per obert el Torn de Paraules:
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Anna M. Justo, AECC Catalunya Contra el Cancer. Opina que la gespa natural de la plaça de
Ricard Viñes no és una bona solució, ja que es malmet amb molta facilitat i, estèticament,
dóna molt mala imatge. Comenta si no seria millor substituir-la per gespa artificial.
La regidora d’urbanisme diu que la gespa natural es fa malbé contínuament, perquè al ser
una zona de pas i de joc per als infants se la trepitja en excés; tanmateix, considera que la
gespa artificial no és la solució, ja que es tracta d’un material que també es degrada amb
facilitat. Camps suggereix que seria millor solució utilitzar paviment decoratiu de color per
substituir la part de la gespa que hom trepitja més, conservant-la solament en aquells llocs
on la gent no hi passa.
Marta Camps avança que, a banda de solucionar el problema de la gespa natural, quan
arribi l’època de fred es procedirà a replantar algunes espècies arbòries i arbustives en
substitució d’aquelles que no s’han adaptat bé al terreny de la plaça.
Rosa Gimeno, Òmnium Cultural. Manifesta la seva resistència a la utilització abusiva de
ciment en la urbanització de les places; demana que la plaça Pau Casals sigui una plaça
tova. En referència a la plaça abans esmentada, Rosa Gimeno denuncia que hi ha manca
d’intensitat lumínica. Altrament, la representant d’Òmnium Cultural reivindica també la
conveniència que es potenciïn activitats de caire sociocultural a la zona alta de la ciutat.
La regidora Marta Camps parla que, al centre de la ciutat, es tendeix cada vegada més a
reformar els espais urbans en benefici del gaudi dels vianants, la qual cosa es procura que
vagi complementada amb un reforçament de la massa vegetal existent.
Quant a la implementació d’activitat sociocultural als espais públics, Camps respon que la
ciutat no en genera prou com per garantir que se’n pugui fer a tot arreu.
Jesús Casado, Llar Santa Teresina. Sol·licita algun tipus de mesura per incrementar la
seguretat dels usuaris que accedeixen al seu centre des del carrer Antoni Bergós. Segons el
representant de la Llar de Santa Teresina, en aquell punt hi ha molt moviment de vehicles,
raó per la qual és recomanable incorporar senyals advertint els conductors que passen per
una zona on tenen preferència els vianants. Sense abandonar el tema de la seguretat vial,
Casado es queixa que la regulació semafòrica del pas de vianants del Passeig de Ronda, a
l’alçada de Cristòfol de Boleda, no dura prou temps per facilitar que les persones grans
puguin creuar per aquell lloc.
Antonieta Mateu, Col·legi Episcopal. Valora com a molt positives les actuacions que
s’estan fent per a la millora de la mobilitat segura als entorns de les escoles. En referència
al seu centre, s’interessa per saber quina és la previsió d’implementació del projecte
d’Entorns Escolars Segurs.
La regidora d’urbanisme explica que encara no s’ha acabat de definir com es farà la
reordenació de la mobilitat de l’entorn del col·legi Episcopal, ja que es tracta d’una zona
que planteja importants dificultats tècniques derivades de l’alta intensitat de trànsit que hi
ha. Entre les hipotètiques solucions, hi ha la de vianalitzar el carrer Dr. Combelles,
tanmateix, per no generar queixes, Camps diu que caldrà definir bé de quina manera
aquesta mesura pot afectar aquells carrers.
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Robert Setó, AVV Barri Universitat. Planteja els següents temes:
1. atès que ha observat que les senyals del terra dels aparcaments de moto no sempre
estan pintades segons un mateix angle d’orientació, s’interessa per saber quin és el criteri
que s’utilitza per fer-ho d’una manera o altra en cada cas;
2. Demana que se li expliqui quins factors es tenen en compte per decidir quan es posa un
aparcament de motos en un lloc o en un altre;
3. afirma que li sembla molt bé que s’estigui ampliant de manera significativa el nombre
de zones d’aparcament per a motocicletes, però demana que aquests llocs disposin d’un
sistema de protecció que impossibilitar que els cotxes s’hi posin i puguin tombar pel terra
alguna moto.
La regidora d’urbanisme exposa que la proliferació d’aparcaments per a motos, obeeix a
una doble intencionalitat, ja que a banda de facilitar que aquestes no s’aparquin a sobre
de les zones per a vianants, tenen també la funció d’incrementar la seguretat vial, atès que
es col·loquen vora passos de vianants i en zones de cruïlla entre carrers, augmentant de
manera substancial el camp de visió que tenen les persones respecte els cotxes i viceversa.
Quant a preservar –dels cotxes- l’espai d’aparcament reservat a motos, Marta Camps
afirma que tindrà en consideració la proposta de posar pilones que impedeix
l’estacionament irregular de cotxes.
Begoña Pardo, Ateneu Popular de Ponent. Valora positivament que les reunions de
Consell hagin esdevingut un espai on les persones participants tinguin l’oportunitat de
poder dialogar i intercanviar punts de vista crítics. Dita la qual cosa, Pardo emet els
següents comentaris sobre diferents temes de ciutat:
1. comparativament amb altres ciutats que ha visitat, diu que Lleida és bruta per la manca
de civisme d’una part dels seus habitants. Sobre el servei de neteja que es fa, diu que en la
majoria de casos “no llueix” ja que al poc temps d’haver netejat un lloc ja torna a estar ple
de papers, plàstics, caques d’animal, clasques de fruits secs, etc. Altrament, demana que
els serveis de neteja tinguin cura de fer tots els llocs de la ciutat, ja que segons afirma, hi
ha alguns punts negres en què es neteja molt de tant en tant. Pardo, és de l’opinió que, en
la mesura que els agents cívics no tenen competència sancionadora, la Guàrdia Urbana ha
d’actuar amb més contundència contra les persones incíviques i que, tal vegada, més que
sancions econòmiques el que caldria és imposar sancions consistents en realitzar serveis a
la comunitat relacionats amb la neteja d’espais urbans;
2. malgrat opinar que calia introduir canvis respecte el funcionament de l’antiga xarxa de
busos urbans, considera que la manera com s’ha dissenyat el servei actual no resol les
necessitats del col·lectiu de gent que necessita fer desplaçaments ràpids, ja que, segons el
seu punt de vista, hi ha massa poca diferència entre el temps que es triga en fer un
trajecte en bus i el que suposa fer-lo a peu.
D’altra banda, Begoña Pardo, critica que el servei a partir de les 20.30h passi a espaiar-se
fins a 30 minuts, cosa que el fa menys operatiu i suposa un estímul perquè molta gent
decideixi utilitzar el transport privat. Pardo demana que es revisin els punts febles de
l’actual model urbà de busos, a fi d’introduir millores que el facin més eficient;
3. demana fer alguna cosa perquè Lleida deixi de ser un lloc on la gent respecti tan poc les
normes de mobilitat. Segons la representant de l’Ateneu Popular, de manera reiterada,
vianants i conductors infringeixen les bones pràctiques de mobilitat, raó per la qual pensa
que caldria incrementar el nombre d’agents de la Guàrdia Urbana de paisà, atès que pensa
que és l’única manera de sorprendre in fraganti les persones que cometen infraccions.
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La regidora Camps, li respon que -tot i que respecta el sentit generalista de la crítica
realitzada- resultaria de més utilitat que acotés de manera específica els problemes
denunciats, ja que d’aquesta manera és facilita poder donar respostes concretes a
problemes concrets, i és pot fer un millor seguiment del procés de gestió de tema
denunciat i l’avaluació posterior dels resultats assolits.
Camps es mostra d’acord amb el diagnòstic fet respecte el problema de l’incivisme, i
corrobora que a les poques hores d’haver netejat els carrers, aquests ja tornen a estar
bruts. Segons la regidora, atès que el cost de netejar sense parar és inassumible, cal fer
una crida a la col·laboració de la gent perquè els carrers no s’embrutin tant. Quant al
procediment tècnic que s’utilitza per a la neteja dels carrers, la regidora d’urbanisme
especifica que es combina la retirada de les restes sòlides del terra, amb la utilització de
mànegues d’aigua a pressió per dissoldre la brutícia més incrustada.
En referència als protocols d’actuació de la Guàrdia Urbana, Marta Camps informa que des
de la passada primavera s’ha intensificat la pressió sobre les persones que tenen
comportaments incívics, de manera que, quan no es fa cas de la tasca educativa dels
Agents Cívics, els guàrdies urbans de paisà procedeixen a multar a les persones infractores.
En matèria de mobilitat segura, la regidora Camps avança que s’incorporarà a les cruïlles
on hi ha hagut sinistralitat una nova modalitat de control de circulació que s’anomenarà
“semàfors vermells” i que s’incrementarà el nombre de punts de “control per radar”, de
tal manera que la Guàrdia Urbana disposarà de nous recursos per detectar i sancionar les
persones que no respectin les normes. La regidora d’urbanisme es mostra convençuda que
les anteriors mesures, unides a altres com les bandes rugoses, zones de vianants, zones 30,
serviran per canviar la mentalitat de les persones que condueixen i per pacificar la
mobilitat pels carrers de la ciutat.
Sobre el comentari d’una hipotètica relació entre l’entrada en funcionament del nou
sistema de busos urbans i un increment del transport privat de vehicles, la regidora
d’urbanisme nega aquesta possibilitat, ja que -segons afirma- es manté la tendència dels
darrers anys, segons la qual hi ha una disminució de la mobilitat en cotxes i un augment en
desplaçaments a peu i en bicicleta. Quant a la utilització de l’autobús, la regidora valora
com a positiva la xifra de 23.000 desplaçaments que es fan a diari.
En referència a la posada en funcionament de la nova xarxa d’autobusos urbans, la
regidora afirma que és molt difícil poder fer les coses al gust de tothom, tanmateix,
insisteix en el fet que s’està fent un gran esforç per anar millorant l’eficiència del servei i
que, a partir de les propostes concretes dels usuaris s’han anat introduint canvis. La
regidora Camps entén que és comprensible que el nou disseny de les línies i del servei hagi
ocasionat dubtes i malentesos, però opina que amb el temps i amb el suport de la tasca
informativa que s’està realitzant amb un col·lectiu poc procliu als canvis com el de la gent
gran, s’arribarà a l’assoliment d’un alt grau de satisfacció per part de les persones usuàries
de totes les edats i tipologies, ja que la filosofia del nou servei està pensada per possibilitar
desplaçaments més ràpids (més freqüència, menys temps d’espera i recorreguts més
lineals) que no pas amb el vell sistema de recorreguts circulars pel centre històric de la
ciutat.
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Respecte a disfuncions relacionades amb els horaris, la regidora corrobora que,
normalment per circumstàncies anòmales, hi han hagut alguns desajustaments puntuals
en el servei, però, no obstant això, manifesta el seu convenciment que s’estan assolint els
objectius de millora de servei en benefici de la majoria de ciutadans i ciutadanes. En
l’actualitat, la regidora diu que pot afirmar-se que les línies 1, 2, 3, 5, 6, i 7 funcionen bé o
molt bé, que la unificació de les línies 4 i 11 ha resolt els problemes que s’havien detectat
fins ara, i que actualment s’està treballant en aspectes puntuals d’algunes de les línies que
són susceptibles de millorar. En qualsevol cas, la regidora demana que no es qüestioni de
manera global “el sistema d’autobusos” ja que considera que, a més d’injust, no ajuda a
resoldre problemes específics que puguin existir en alguna de les noves línies. Suggereix com a metodologia de treball- que es comuniqui als serveis de mobilitat tots aquells
aspectes concrets susceptibles de millora.
F. Javier Teixidó, AVV Universitat. Realitza els següents comentaris i/o propostes:
1. demana que s’inspeccioni un cable que passa per sobre d’una tanca metàl·lica que hi ha
al núm. 12 del carrer Dr. Combelles, a fi d’assegurar-se que no hi hagi cap risc
d’electrocució;
2. confirma que els controls de seguretat de la Guàrdia Urbana estan funcionant, i que la
seva associació està atenta perquè es compleixin els horaris comercials del triangle dels
carrers Dr. Combelles / Maragall / Ciutat de Fraga, i perquè no torni a fer-se present a la
zona la petita delinqüència que hi havia;
3. informa que va fer una trucada de denuncia a la Guàrdia Urbana, perquè amb tota
probabilitat hi va haver una activitat irregular en una obra que s’està fent vora un bar del
núm. 8 de Ciutat de Fraga. Segons explica Teixidó, va poder observar com un camió tràiler
carregat de material de construcció va entrar en contra direcció, en horari de màxima
mobilitat, a les 19.00h. Com considera que aquesta maniobra no va fer-se sense amb
l’autorització municipal i va ocasionar moltes molèsties ciutadanes, demana que s’apliqui
una sanció exemplar als responsables;
4. suggereix la possibilitat que es pugui restringir el trànsit de vehicles pel carrer Antoni
Bergós mitjançant la col·locació de pilones retràctils;
5. s’interessa per saber si hi ha previst algun procés de participació per parlar de com serà
la plaça de Pau Casals;
6. sol·licita que la millora de les voreres al carrer Dr. Combelles quedi inclosa en el Pla de
Millora d’Entorn del col·legi Episcopal;
7. adverteix que les llambordes que es posen en carrers de prioritat per a vianants (com
Comandant Baiget; Ciutat de Fraga o Bisbe Messeguer) acaben agafant moviment per
culpa del pas de vehicles i necessiten un manteniment periòdic;
8. insta perquè s’exigeixin responsabilitats al supermercat que hi ha al 16 de Ciutat de
Fraga, atès que els camions que fan càrrega i descàrrega abans de les vuit del matí, han fet
malbé la vorera vàries vegades i, malgrat tot, continuen pujant-hi a sobre.
La regidora d’urbanisme contesta que s’està en la fase d’avantprojecte de reforma de la
plaça Pau Casals i que -més endavant- ja es decidirà el procediment que s’utilitza perquè
els veïns puguin opinar sobre les característiques de l’esmentada obra.
En referència a l’aplicació de l’ordenança de convivència i seguretat, confirma que els
comerços de conveniència de la zona i els bars hauran de continuar complint els horaris
actuals i que es mantindran les inspeccions per assegurar que compleixin les normes.
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Sobre la proposta de posar pilones al carrer d’Antoni Bergós, diu que tècnicament
plantegen molts problemes, però que s’estudiarà el millor sistema que permeti restringir
la circulació per aquell carrer.
Manel Llamas, FAVIBC. Expressa la seva perplexitat davant el comportament incívic de les
persones que creuen el Passeig de Ronda saltant per sobre de les mitgeres. Demana que
s’actuï per eradicar aquesta mala pràctica abans no passi una desgràcia.
També en matèria de seguretat vial, Llamas denuncia que a l’Av. Pius XII, entre l’escola
Joan XXIII i el passeig de Ronda, hi ha un alt risc d’accident, perquè en aquell tram de
carrer els vehicles tendeixen a incrementar la seva velocitat, cosa que caldria evitar al
tractar-se d’una zona per on hi transiten molts escolars i on també hi ha la sortida de
l’aparcament dels blocs Pius XII. Entre les solucions que podrien augmentar la mobilitat
segura, Llamas suggereix la incorporació d’una banda rugosa per facilitar el trànsit, i la
eliminació de places d’aparcament de cotxe -vora la boca de la sortida del pàrquing dels
blocs- per implementar una àrea d’aparcament per a bicis i motos, que disminueixen
menys el camp visual de les persones que condueixen.
Sobre l’incivisme de les persones que creuen el Passeig de Ronda fora de les moltes zones
autoritzades per a vianants, la regidora d’urbanisme diu que no hi ha més solució que
l’increment del control i la pressió sancionadora.
Pere Tremosa, Escola St. Josep de Calassanz. Agraeix l’actuació que es va fer per millorar la
seguretat vial de l’entorn de l’escola, i opina que gràcies a aquesta intervenció s’han pogut
evitar accidents.
Redundant en una petició feta en el Consell anterior per J.M Fornós, en què es demanava
millorar la mobilitat segura a la cruïlla dels carrers Pau Claris / Humbert Torres, Tremosa
proposa anular dos aparcaments i situar-hi en el seu lloc aparcament bici / moto.
El representant de l’escola, sol·licita també una major presència d’agents cívics o de la
Guàrdia Urbana a la sortida i entrada d’escolars.
Acabada l’exposició i debat de tots els temes previstos a l’ordre del dia, la vicepresidenta
del Consell Territorial, Dolors Arderiu, agraeix als assistents la seva presència i aportacions
i dóna per acabat el plenari.
Lleida, 24 d’octubre de 2013

Cesc Mòdol
Coordinació tècnica dels Consells Territorials

22

CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 08
(Universitat; Pius XII-Germanor; Zona Alta-Magisteri; Clot-Magdalena)
Plenari celebrat el dijous, 10 d’abril de 2014, a les 20.00h, al Local Social de l’AVV Universitat.

Assisteixen a la reunió
Entitats:
AVV. Pius XII-Germanor; AVV Universitat; FAVIBC; Llar de Jubilats el Pilar; Llar de Jubilats Santa
Teresina; Ateneu Popular de Ponent; Serveis Socials; Rotary Club; Assoc. AADDMM
Terraferma; Òmnium Cultural; AECC Catalunya Contra el Cancer; Col·legi Episcopal; Penya
Barcelonista de Lleida; Escola Bressol M. Gargot; Els Armats de Lleida; AMPA Escola del Treball;
AVV. Zona Alta – Ricard Viñes; Assoc. Inmigrantes AIPDE; Assoc. de Guinea Conakry; Assoc.
Konia i Amics Guineans; Assoc. Esclerosi Múltiple; Salut Mental Ponent .
Persones:
Manel Llamas; Robert Setó; Fco. J. Teixidó; Francisco Rodríguez; Begoña Pardo; Josep M.
Bobet; Teresa Farré; Oleguer Segarra; Joan Mesull; Fernando Huerta; Anna M. Justo; Antonieta
Mateu; Glòria Ferrer; Juli Sanjuán; Agustí López; Josep M. Currià; Josep Vigatà; Eva M. Barta;
Oumar Sy; Ferran Palau; Yolanda Ayuso; Josep Comes; Silvia Caravaca; Moussa Sagno;
Ibrahima Conde; Josep M. Fornós; Carmen Gómara; Ferran Palau.
Per l’administració municipal:
la regidora de zona Montse Mínguez; la regidora d’urbanisme, Marta Camps; el regidor de
Coordinació de Barris, Joan Gómez; i el secretari del Consell Territorial, Francesc Mòdol.
Excusa la seva assistència la regidora de Participació Ciutadana, Dolors Arderiu.

La regidora Montse Mínguez, inicia la sessió plenària del Consell Territorial de la zona 08
donant la benvinguda als assistents i demanant-los, si s’escau, l’aprovació de l’acta de la
sessió anterior. No hi ha cap objecció en contra: s’aprova l’acta.
A continuació, la regidora Montse Mínguez procedeix a desenvolupar el 3r punt de l’ordre
del dia, explicant la gestió dels Serveis Socials a la zona. La regidora Mínguez posa en valor
el treball que realitzen els / les 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. Com a dades objectivables del treball
dels Serveis Socials a la zona 08, la regidora posa en relleu que –durant 2013- s’han ajudat
a 2.092 famílies, o el que és equivalent en termes d’individus: 4.822 persones ateses. Com
a informació complementària, la regidora Mínguez concreta que s’han atès de manera
específica a 1.595 persones grans; 487 persones amb dependència; que 556 famílies
s’estan beneficiant del servei de Teleassistència, i que altres 93 reben ajuda domiciliària.
Tancat el punt anterior de l’ordre del dia, la regidora de zona passa la paraula a la regidora
d’urbanisme, Marta Camps, perquè realitzi un repàs a diferents aspectes de la gestió
municipal a la zona 08 de Lleida. Entre altres temes fa referència a:
 detalls de la implementació d’un aparcament de baixa rotació al pati del Rectorat de la
UdL i les característiques de la millora de l’enjardinament del seu entorn;
 reformes de l’enjardinament de la plaça de Ricard Viñes;
 condicionament dels voltants de l’Escola Bressol Municipal Gargot;
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 millores a la xarxa d’embornals i clavegueram de la zona compresa entre els carrers
Acadèmia, Lluís Companys i el Passeig de Ronda;
 col·locació de nous elements per a la senyalització de l’accés a punts estratègics del
Centre Històric;
 descripció de les actuacions realitzades quant a la millora de la seguretat viària (passos
de vianants; eliminació d’obstacles; bandes rugoses; semaforització; enllumenat; radars
de vigilància; actuacions de la Guàrdia Urbana i els Agents Cívics, conscienciació cívica
etcètera.);
 avançament de les característiques de la reforma de la plaça de Pau Casals;
 localització de les accions de neteja i de petites reformes corresponents a la campanya
municipal “Fem dissabte al teu barri”.
Finalitzada l’exposició de la regidora Marta Camps, es dóna per obert el Torn de Paraules:
Moussa Sagno, Assoc. Konia i Amics Guineans. Demana informació sobre el procediment
que han de seguir per poder sol·licitar un espai públic on fer les seves reunions mensuals.
Se’ls indica que han d’adreçar-se a la Regidoria de Participació Ciutadana, al carrer Tallada,
i fer la petició seguint els procediments reglamentaris.
Anna M. Justo, AECC Catalunya Contra el Cancer. Manifesta la seva satisfacció per com
s’ha resolt el problema que hi havia amb la gespa natural de la plaça de Ricard Viñes.
Referent a la col·locació d’una senyal de trànsit al carrer Serra de Prades, diu que ha
contribuït a millorar la seguretat en aquell lloc, ja que ara solament hi passen cotxes que
van al pàrquing.
Juli Sanjuán, Llar de Jubilats de St. Teresina. Informa que les torretes de jardineria que
s’havien situat al passatge Antoni Bergós, per restringir el trànsit de vehicles, han estat
desplaçades de la seva ubicació inicial, per algú. Demana que es resituïn novament al lloc
que els correspon i proposa que se’n implementin dues més damunt el pas de vianants,
per evitar que els cotxes facin malbé el ferm.
Josep Comes, Armats de Lleida. Proposa que els contenidors que hi ha a la zona més
estreta del carrer Canonge Brugulat -a l’alçada del número 19- es traslladin a un altre lloc
més adient.
Antonieta Mateu, Col·legi Episcopal. Expressa satisfacció per la plantada d’arbres que s’ha
fet davant del seu centre educatiu; afirma que ha millorat molt la imatge del lloc.
Referent al projecte d’Entorns Escolars Segurs, pregunta per la previsió de les mesures
urbanístiques i de mobilitat que ha estudiat l’ajuntament.
La regidora d’urbanisme, Marta Camps, explica que s’està treballant sobre la hipòtesi de
semivianalitzar el carrer Doctor Combelles, de manera que es redueixi molt
significativament la circulació de vehicles en aquell indret. Camps informa que –
pròximament- els serveis tècnics municipals es posaran en contacte amb el col·legi
Episcopal per fer-los arribar una proposta d’actuació.
Ferran Palau, AVV. Universitat. Mostra la seva preocupació perquè hi ha menors que
juguen a la pilota a llocs com les places de Ricard Viñes i Pau Casals, posant en risc la
integritat física de les persones usuàries dels esmentats espais públics. Palau, demana que
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Agents Cívics i Guàrdia Urbana intervinguin perquè els jocs dels infants no esdevinguin un
perill per a la ciutadania.
Agustí López, veí de la Rambla d’Aragó. Es queixa que, des que es van fer les obres de
cablejat de telefonia i es va moure la zona d’aparcament, els cotxes estacionats a la
Rambla d’Aragó (de baixada entre el rectorat i el carrer de Lluís Companys) envaeixen més
del compte la calçada lateral, la qual cosa comporta que hagi molt risc d’accident. Demana
que s’estudiï una solució, encara que aquesta comporti reduir un carril de circulació.
En referència a la circulació de ciclistes per la rambla d’Aragó, López fa esment al fet que
aquests solen baixar massa de pressa per les voreres, amb el risc d’accident que això
implica. Proposa la intervenció d’Agents Cívics i de Guàrdia Urbana, per controlar que els
ciclistes condueixin de manera responsable.
Per últim, López denuncia que els plataners de Rambla d’Aragó estan malalts des de fa uns
tres anys, i demana que se’ls faci tractament per eliminar la plaga de “bitxos” que els
ataca.
La regidora d’urbanisme diu que es traslladarà al departament municipal de Medi Ambient
una petició perquè s’ocupi de tractar la plaga que afecta els arbres de la rambla, i que
s’esbrinarà la raó per la qual aquest problema no s’ha pogut resoldre abans.
Sobre les millores de mobilitat que caldria introduir per fer més segura la circulació de
baixada per la Rambla d’Aragó, la regidora d’urbanisme aposta per fer una intervenció que
tingui en compte conjuminar globalment diferents variables com: amplada de carrils de
circulació de vehicles; substitució del sistema d’estacionament actual, en bateria, per la
modalitat “en línia”; i el projecte d’implementació de carril bici en aquell tram de Rambla.
En referència a la solució que hom proposa, Camps argumenta que no s’ha considerat
oportú fer-ho abans, atès que passar d’aparcar en bateria, a fer-ho en línia, comportava la
pèrdua d’un cert nombre de places d’aparcament. I que ara, quan ha entrat en
funcionament 150 noves places a la nova àrea de pàrquing de “la Maternitat”, és el
moment de posar-s’hi.
Quant a la prioritat en matèria de mobilitat a la rambla, Camps recorda que el criteri de
protecció prioritza primer el vianant, després el ciclista, i finalment l’automobilista
Josep Vigatà, Penya Barcelonista de Lleida. Ratifica que hi ha ciclistes que van molt de
pressa per damunt les voreres i que si un altre ciutadà els ho recrimina, és molesten. Per
aquesta raó, pensa que ha de ser la policia i/o els Agents Cívics els qui han d’actuar.
Altrament, el representant de la Penya Barcelonista fa explícit el seu agraïment a la
regidoria de Participació Ciutadana, per haver-los ajudat a cercar un nou local per
l’associació.
F. Javier Teixidó, AVV Universitat. Realitza els següents comentaris i/o propostes:
1. demana que augmentin els controls -de Guàrdia Urbana i Mossos- per prevenir i
combatre la delinqüència a la zona, atès que des que ha disminuït la intensitat dels
mateixos, s’han incrementat els robatoris i incidents d’ordre públic, a carrers del barri
Universitat com: Joan Baiget, Dr. Combelles, i Bisbe Messeguer.
Teixidó afirma que solament en un dia, el 16 de març, es van fer 3 denúncies a Mossos
d’esquadra, i que al barri hi viuen veïns conflictius (okupes que manipulen les xarxes
d’aigua i llum; gent que fa conreu de Marihuana; comerciants que no respecten els horaris
i que presumptament realitzen activitats il·legals, etcètera) que han arribat a intimidar
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aquells veïns que els han denunciat per actes incívics. Sobre aquesta qüestió, el
representant veïnal posa molt èmfasi en el fet que no s’ha de permetre que la gent incívica
es surti amb la seva i acabi fent fora del barri la gent normal;
2. afirma no entendre la raó perquè no es prenen mesures per evitar que hagi nens jugant
a futbol al mig de la calçada, en el tram que va entre el carrer Ciutat de Fraga fins a
Vallcalent;
3. suggereix la possibilitat que el pàrquing reservat a la Universitat pugui estar obert
(barrera aixecada) durant els caps de setmana.
Sobre els temes de seguretat que s’han plantejat, la regidora Marta Camps diu que
s’informarà a la Guàrdia Urbana. Referent a l’existència de casos de sobreocupació de
pisos, demana que es denunciïn a l’ajuntament a fi que hom pugui actuar de manera
pal·liativa.
Quant a les possibles activitats irregulars de comerços, Camps afirma que es reprendran
les inspeccions.
Finalment, respecte a la gestió del pàrquing del Rectorat, Camps puntualitza que es tracta
d’un espai cedit a la UdL, en conseqüència és a aquesta institució a qui cal adreçar-se per
parlar-ne.
Josep Comes, Armats de Lleida. Pregunta si el PGM preveu una plaça entre Santa Tereseta
i el carrer Pica d’Estats; si és així, fa saber que els veïns hi estaran en contra i demanaran
una rectificació.
Joan Mesull, Llar de Jubilats del Pilar. Proposa que es reestudiï la mobilitat del carrer
Tamarit de Llitera i el seu entorn (des d’ Humbert Torres fins a Ermengol VI). Segons
Mesull, si el carrer Ermengol VI permetés el doble sentit de circulació es minimitzarien
molt els problemes circulatoris existents. Altrament, el representant de la Llar de Jubilats
es queixa que, havent arribat al Passeig de Ronda, no poden incorporar-se al carril de
l’esquerra que permet girar direcció a la plaça Ricard Viñes, raó per la qual, per poder fer
la volta, es veuen obligats a seguir recte fins la mitja lluna de Dr. Fleming.
La regidora d’urbanisme diu que es tindran en compte els suggeriments realitzats, tot i que
adverteix que en un cas com el que es planteja resulta molt complicat fer les coses i que
tothom estigui content.
Josep M. Currià, Òmnium Cultural. Exposa el cas d’una família centreeuropea que tenia
aterrits els veïns de la confluència Dr. Combelles / Canonge Brugulat, i com -gràcies a les
contínues denúncies realitzades a Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana- es va aconseguir
que acabessin marxant del barri.
Com a suggeriment, planteja la possibilitat d’incorporar senyalètica que informi de la
situació d’algunes de les entitats més representatives del panorama sociocultural de la
ciutat.
Quant a la problemàtica de la brutícia ocasionada pels excrements de gos, opina que seria
convenient augmentar la pressió coercitiva sobre els propietaris incívics d’aquests animals.
Finalment, Currià s’interessa sobre el mecanisme de difusió dels documents visuals que
s’utilitzen durant els Consells Territorials, raó per la qual se li explica que la informació a
què fa referència s’envia –electrònicament, mitjançant el web Lleida Participa- a totes les
persones que han cedit les dades del seu correu electrònic a la base del Consell Territorial
de la zona 08.
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Manel Llamas, FAVIBC. Realitza els següents comentaris:
1. fa esment a l’efecte positiu –per a la seguretat viària- de la implantació de radars de
control de velocitat; pregunta si es farà una intervenció per pacificar el trànsit de la part
pròxima de Pius XII amb P. Ronda, tema del qual ja es parlà en un Consell anterior;
2. manifesta satisfacció perquè finalment s’ha resolt el problema de manca d’enllumenat
extern dels locals de l’AVV de Pius XII-Germanor;
3. referent a l’existència de casos de pobresa infantil a la zona, Llamas fa una crida perquè
s’actuï amb la màxima prioritat i proposa que tothom col·labori en la detecció de famílies
en situació de risc social.
Referent a la implementació de radars, la regidora Camps afirma que aquests tindran un
efecte dissuasori; de fet, constata que -tot i que els radars encara no han començat a ser
operatius- la gent ja circula a menys velocitat.
Relatiu a mesures per regular la mobilitat a les zones escolars que hi ha als entorns
escolars de la zona de Dr. Combelles / Pius XII, Marta Camps diu que s’està estudiant la
implementació de bandes rugoses i d’alguna rotonda.
Quant a la problemàtica de la pobresa i l’exclusió social, la regidora Montse Mínguez,
explica la mecànica d’actuació dels Serveis Socials i del Banc d’Aliments, i posa en valor la
importància de la col·laboració ciutadana en la localització de casos que cal atendre amb
urgència.

Acabada l’exposició i debat de tots els temes previstos a l’ordre del dia, la regidora de
zona, Montse Mínguez, agraeix als assistents la seva presència i aportacions i dóna per
acabat el plenari.
Lleida, 10 d’abril de 2014

Cesc Mòdol
Coordinació tècnica dels Consells Territorials
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CONSELL TERRITORIAL DE ZONA
Reunió conjunta dels Consells de les zones 01; 02; i 08.
Sessió plenària celebrada el 22 de setembre de 2014, al Centre Cívic del Centre Històric.
Assisteixen a la reunió:
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; i 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; i 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 2
paràmetres, diu Ros, es considera que el nou POUM ha de permetre respondre a reptes com:
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.
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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;
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.
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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 20152030, 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 4
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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.
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 motoritzatsque 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.
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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
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”.
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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.
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.
Lleida, 22 de setembre de 2014

Cesc Mòdol
Coordinació tècnica dels Consells Territorials
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