CONSELL DE LA ZONA 01 DEL CENTRE HISTÒRIC (barris del Districte Mercat del Pla i entorns).
Sessió plenària celebrada el dijous, 17 de setembre de 2015, a les 19.30h,
al Centre Cívic Centre Històric de la Pl. l’Ereta.
Assisteixen a la reunió:
Entitats:
A.VV. i Comerciants Centre Històric; A.VV. Jaume I; A.VV. Pl. Ereta; Unitat Pastoral St. Andreu/St.
Martí/St. Llorens; EMU-Pla de Barris; Plataforma del Pla de l’Aigua; Castellers de Lleida; Serveis
Personals; Federació d’AA.VV; Consorci per a la Normalització Lingüística; Prosec; Consorci Turó de
la Seu Vella; Llar Jubilats Ereta; Arts de Ponent; Assoc. Cultural Crist de l’Agonia; Euroamérica para
la integración; Cercle de Belles Arts; Museu de Lleida; Assoc. de Laringectomitzats; Fundació Jericó;
Parròquia de St. Joan Baptista; Ipcena; Grup Municipal el Comú; Grup Municipal de CiU; Grup
Municipal Ciutadans; Grup Municipal Esquerra-Avancem; Grup municipal PP; Cercle de Belles Arts;
Escola d’Art Leandre Cristòfol; Comunitat Islàmica de Ponent i Pirineus; Antisida Lleida; Fundació la
Tutela; Servei Materno Infantil; Assoc. de Moros i Cristians; Assoc. Catalana d’Ostomitzats;
Agrupa’t; Àrea de la Dona Ereta; Federació Cases Regionals; Agrupació de Pessebristes.
Persones:
Cristina Armengol; Jaume Millas; Miquel Sabaté; Josep Mª Muñoz; Guillermo Hervera; Josefina
Fernández; Teresa Farré; Míriam Villoria; Jordi Mayora; Marta Roigé; Alfred Sesma; Josep Tort;
Paquita Sanvicén; José M. Gómez; Miquel Castellà; Manel Pelay; Jaume Torres; Maria Pelay; Maria
Muñoz; Montse Ros; Jordi Cipriano; Teresa Mayoral; Carlos Enjuanes; Jaume Miarnau; José Mª
Córdoba; Francisco Núñez; Núria Marín; Joan Vilella; Anabel Bernadó; Cosme García; Viviana
Costas; Abou Issaga; Blanca Sanjuán; Cristina Simó; Isidre Macias; Joan Fibla; Ramon Espachs;
Emilia Caballol; Divina Drudis; Josep Giralt; Laura Sanjuán; Teresa Cos; Joan Mora; Joan Vázquez;
Agustí Guasch; Joan R. Castro; Mohamed Bilane; Rafael Borlansa; Mohamed Khareouch.
Per l’administració municipal:
L’alcalde de la ciutat, Àngel Ros; el regidor de Zona i president del CdZ01, Fèlix Larrosa; el regidor
de Participació Ciutadana i vicepresident del CdZ01, Joan Gómez; la tècnica d’urbanisme, Maite
Pascual; les tècniques de Participació Drets Civils i Cooperació, Carme Sabaté i Esther Marcos; i el
coordinador tècnic dels Consells de Zona, Francesc Mòdol.
Excusen l’assistència els/les representants de: Federació de Colles de l’Aplec del Caragol; Centre de
Titelles; Centre de Recursos Juvenils la Palma; i Centre d’Art la Panera.

Obre la reunió l’alcalde de la ciutat, Àngel Ros, qui s’adreça a les persones assistents per posar
en valor el moment transcendental que viu el Centre Històric de Lleida.
Entre altres qüestions, Ros fa referència a la importància sociocomunitària de les actuacions
que s’estan fent per recuperar el teixit urbà i els valors patrimonials dels barris del l’entorn de
la Seu Vella, i valora com les esmentades intervencions (en habitatge, infraestructures, serveis
i dinamització socioeconòmica i cultural) retroalimenten les probabilitats que aquest conjunt
monumental sigui declarat patrimoni de la humanitat per la UNESCO. L’alcalde posa com a
exemple d’actuació integral, el cas específic de la recuperació de l’antic barri jueu de la
Cuirassa, situat entre els carrers Major, Cavallers i la Pl. Seminari.
L’alcalde finalitza la seva intervenció agraint l’aportació de les associacions del Centre Històric i
de la gent que hi viu, a la normalització social i a la millora de la qualitat de vida d’aquella part
de la ciutat.
A continuació, en compliment del segon punt de l’ordre del dia, el regidor de participació
Ciutadana, Joan Gómez, pren la paraula per a informar sobre el funcionament dels Consells de
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Zona i/o de Barris: què són i per a què serveixen; qui en forma part; etcètera. Gómez concreta
en quins casos resulta adient utilitzar el concepte Consell de Barri (quan coincideix el Consell
amb els límits d’un sol barri) i en quins casos s’escau més parlar de Consell de Zona (quan
dintre d’un Consell s’hi encabeixen dos o més barris).
El regidor de Participació Ciutadana prossegueix la seva intervenció posant en valor que els
Consells, en base al marc normatiu del Reglament de Participació de 2006, són un espai obert propositiu i de debat- en el qual les persones/entitats que hi participen poden expressar
lliurement les seves opinions als/les representants del govern local, i, des d’aquesta legislatura,
als/les representants dels grups de l’oposició municipal, que també hi seran presents. Quant a
les propostes plantejades a les reunions de Consell, el regidor Gómez diu que el govern
municipal les gestionarà i en farà el retorn al Plenari.
Gómez, finalitza la seva intervenció proposant que la persona que s’encarregui de supervisar i
validar els procediments administratius del Consell, assumint la funció de secretari, sigui el
tècnic municipal Francesc Mòdol. No hi ha cap objecció en contra: s’aprova la proposta.
Acabada la intervenció del regidor de Participació Ciutadana, el regidor de la Zona 01 informa
que han assistit a la reunió constitutiva del Consell de Zona un total de 55 persones, la major
part d’elles en representació de les 50 entitats a partir de les quals es constitueix -per al
període de la legislatura 2015-2019- el Consell de la Zona 01.
Acte seguit, el regidor de la zona 01 del Centre Històric inicia una exhaustiva explicació de les
darreres actuacions que ha fet l’ajuntament i fa un avançament de les previsions de futur per a
la zona 01 del Centre Històric.
Larrosa parla de treballar per a fer un barri que doni resposta a les necessitats individuals i
col·lectives de les persones residents i de les visitants: “un barri que s’ha de fer escoltant les
persones que hi viuen i/o hi treballen cada dia, amb polítiques que afavoreixin l’equitat social i
econòmica de la seva gent, però sense perdre de vista que també és un espai central d’atracció
que ha de ser obert a tothom”.
El regidor Larrosa manifesta la seva contrarietat pel fet que massa sovint hi ha qui té un interès
instrumental en promocionar “discursos que tendeixen a fixar la imatge que el Centre Històric
és un gueto”. Al respecte, opina que aquesta és una estratègia equivocada i “adverteix del
perill de les profecies autocomplertes”. Segons el punt de vista del regidor, allò que cal és
continuar cercant solucions –de consens entre tots els agents socials i econòmics- per a la
millora de serveis urbans, de l’habitatge, de l’embelliment dels espais públics, per a la millora
de la mobilitat de les persones de totes les edats, del medi ambient, de la promoció
econòmica...
Segons avança el regidor Larrosa, els serveis jurídics de la Paeria estan treballant en l’evolució
del marc normatiu, a l’objecte que les ordenances municipals possibilitin regular millor els
procediments d’intervenció administrativa municipal sobre activitats que es realitzin a la via
pública i a locals de concurrència; i, a la vegada, que permetin agilitzar al màxim els tràmits per
a la implantació de noves activitats i per a la realització de millores als edificis.
El regidor de la zona 01 explica com, a la vegada que la dimensió social, al Centre Històric
s’estan treballant molts altres aspectes com són la innovació, la promoció econòmica i cultural,
la regeneració urbanística, etcètera.
En referència a allò que s’ha fet dintre de l’àmbit de l’ordenació de l’estructura urbana del
Centre Històric, Larrosa afirma que s’han instruït 505 expedients tècnics d’edificació i que
gràcies a aquestes actuacions s’ha pogut reduir dràsticament el nombre d’enderrocs realitzats.
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Quant a la millora de la conformació urbana del Centre Històric, Larrosa incideix en el fet que
la micropropietat és preponderant, i que aquest motiu dificulta fer avançar nous projectes.
En matèria d’habitatge, el regidor Larrosa palesa la voluntat d’impulsar el lloguer social, per a
fer la qual cosa, diu: “caldrà comptar amb la participació del sector privat per a realitzar
promocions conjuntes”, i, altrament, anuncia que s’actuarà amb contundència amb els
propietaris de pisos que no tinguin les condicions de manteniment exigibles o que facin en ells
activitats il·lícites.
Respecte a inspeccions sobre activitats econòmiques el regidor afirma que s’han intensificat,
raó per la qual es constatable un augment de sancions administratives relacionades amb
activitats irregulars.
Sobre el treball que està fent la Guàrdia Urbana, el regidor Larrosa valora molt positivament
que –setmanalment- estigui vetllant per la realització de les activitats públiques i privades que
es fan a la zona. Com a dades quantitatives, informa que des de setembre de 2012, a setembre
de 2015, la Guàrdia Urbana ha realitzat 16.600 intervencions al Centre Històric; ha identificat a
11.235 persones; ha aixecat 548 actes per tinença i/o consum d’estupefaents; i ha detingut
298 persones. Malgrat la rellevància de les dades facilitades, el regidor emfatitza la
conveniència de mantenir l’acció coercitiva sobre totes aquelles persones que incompleixin les
ordenances municipals, així com d’anar millorant l’eficiència dels protocols de coordinació amb
la resta dels cossos policials que operen a Lleida.
Aprofundint en l’àmbit social, el regidor Larrosa reconeix el treball d’intervenció directa que
realitzen els serveis socials de l’ajuntament i posa en valor la seva contribució a la millora de la
qualitat de vida de les persones, i a l’assoliment de l’objectiu d’una ciutat més cohesionada i
convivencial. En aquest darrer sentit, Larrosa palesa que el Centre Històric ha esdevingut un
espai de primer ordre quant a bones pràctiques cíviques i d’integració sociocultural, i, en la
mesura que pertoca a cadascú, felicita les associacions i persones voluntàries que tant estan
fent per la implementació de projectes educatius i d’inclusió social en benefici de la població
menys afavorida.
Referent a l’informe de què hom disposa sobre les actuacions realitzades pels Serveis Socials
de la Paeria a la zona del Consell, s’acorda fer-lo arribar a les persones membres del plenari
mitjançant el butlletí electrònic de notícies del portal Lleida Participa.
Sobre l’impuls econòmic de la zona del Mercat del Pla i dels barris del seu entorn, el regidor de
zona parla que es tractava d’un “assignatura pendent”, per tant, es va començar a actuar en un
doble sentit: d’una banda incidint sobre l’espai públic (invertint en la millora de carrers i
places; del patrimoni; de les infraestructures...) i de l’altra: promocionant que la zona fos vista
com una àrea urbana d’oportunitat per a persones emprenedores interessades bé en
promoure serveis de quotidià per als residents, bé en la implementació d’oferta comercial
orientada a la gent de fora que vingui a visitar el centre.
El regidor explica que és constatable que hi ha un interès creixent per instal·lar-se a la zona 01
del Centre Històric i apunta que des de 2011 ho han fet 55 noves empreses. Quant a iniciatives
de dinamització sociocultural i de promoció econòmica, esmenta que des de fa tres anys es fan
activitats diverses (gastronòmiques, mercats, visites guiades, festes, esdeveniments...) que
conviden la gent a tenir interès per conèixer els barris de la zona 01.
Per a acabar l’exposició del cinquè punt de l’ordre del dia, el regidor va referir-se a les diverses
intervencions de renovació urbana fetes a la zona (llum, aigua, pavimentació, millora
accessibilitat i mobilitat...), i va corroborar que es seguirà treballant en nous projectes que
contribueixin a potenciar el patrimoni arquitectònic i cultural dels barris del centre, i a millorar
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la trama urbana del Centre Històric, com ara la recuperació del Call Jueu (antic barri de la
Cuirassa) tant en la vessant de promoció del turisme cultural (interpretació històrica de
l’espai), com en la corresponent a la transformació d’un espai urbà –ara degradat- en un lloc
de qualitat, i singular, que esdevindrà transcendental per al lleure de la ciutat. A banda
d’aquest projecte paradigmàtic, Larrosa va parlar que –de manera dialogada amb les persones
residents- se’n vol posar en marxa de nous, tots ells relacionats amb la recuperació i/o creació
de nous espais (places, racons, solars...) i equipaments, per a usos i serveis en benefici de les
persones veïnes de la zona.
Finalitzada la intervenció del regidor de zona, l’alcalde dóna per obert el torn de paraules:
Alfred Sesma, el Comú. Adverteix que caldrà adaptar el funcionament dels Consells de Zona als
canvis normatius que, segons la seva opinió, incorporarà el Reglament de Participació
Ciutadana, un cop sigui actualitzat.
En referència a modificar l’actual Reglament de Participació Ciutadana, el regidor Joan Gómez
informa que s’està a l’espera de rebre les propostes de canvi que demanen els grups de
l’oposició municipal i que, quan pertoqui, es començarà a treballar en la reforma dels seus
continguts.
Joan Vázquez, Ipcena. Es queixa que l’anomenada Plaça dels Gramàtics no és tal cosa, que en
realitat és un carrer, circumstància aquesta que genera confusió a les persones que cerquen
localitzar-hi alguna adreça.
Quant a la presentació de l’informe del regidor de zona, opina que hauria d’haver estat més
breu a fi de deixar més temps per a la participació de les persones assistents a la reunió.
En un altre ordre de coses, Vázquez planteja les següents qüestions: 1. atès que alguns dels
locals/espais que havien de servir per dinamitzar comercialment l’entorn del Mercat del Pla
estan desocupats, proposa que esdevinguin llocs on entitats socials puguin desenvolupar
projectes i activitats d’interès sociocomunitari; 2. sobre els usos de l’aigua de reg, demana que
es tregui la gespa que hi ha a la vora de la Porta dels Lleons, atès que els aspersors del reg
mullen les pedres arenoses que conformen la muralla, accelerant-ne l’erosió. Altrament, valora
com un encert que l’ajuntament segueixi criteris de sostenibilitat quan incrementa cada
vegada més varietats de plantes capaces de sobreviure amb poca aigua; 3. Suggereix que
s’acceleri la repoblació de l’arborat de determinats espais de la ciutat, atès que amb el canvi
climàtic cada vegada serà més necessari que hi hagi ombra.
El representant d’Ipcena clou la seva intervenció, fent explícita la seva voluntat per col·laborar
activament en els treballs per a fer un Centre Històric millor, des de la participació.
Josep Ma. Muñoz. Plataforma per a la dignificació del Pla de l’Aigua. Valora positivament que
en els darrers anys s’hagin fet moltes actuacions al Centre Històric, tanmateix afirma que
encara queda molt treball a fer quant a crear un entorn –social i urbà- adequat al propòsit de
fer que el conjunt monumental del turó de la Seu Vella esdevingui patrimoni de la UNESCO.
Sobre l’oferta de recursos socials, Muñoz qüestiona la conveniència que al Centre Històric s’hi
apleguin la major part de les entitats prestadores de serveis a Lleida -pels inconvenients, de tot
ordre, que es deriven de la concentració de massa usuaris en un mateix lloc- i es mostra
favorable a fer-ne una redistribució més equitativa per tota la ciutat.
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En referència a la conveniència (o no) de donar ressò mediàtic als problemes socials del Centre
Històric, Muñoz afirma que ocultar la realitat no és la solució i que, a més, pot anar en
detriment dels drets civils d’una part de la ciutadania.
Quant a treballar vers l’objectiu d’un Centre Històric socialment inclusiu, el representant de la
Plataforma suggereix que seria bo que al Plenari hi hagués una major presència de persones
amb experiència de treball dins l’àmbit de la integració sociocomunitària.
Altrament, Muñoz valora l’eficàcia de les patrulles que la policia fa en bicicleta, però suggereix
que també se’n facin a peu.
Relatiu al control de la delinqüència i l’incivisme al carrer, justifica que també hi hagi policia
actuant de paisà.
Per acabar la seva intervenció, Muñoz proposa que en un proper plenari del Consell es parli de:
•
•
•
•
•
•
•

mesures per a resoldre el problema de les acampades de temporers al Centre Històric;
actuacions coercitives orientades a eradicar la prostitució de la via pública;
com dificultar el funcionament de bars il·legals en base a sancionar qualsevol situació
en què s’estigui molestant el veïnat;
la manera com treballar la conscienciació cívica de la gent, perquè no embruti els
carrers i respecti el mobiliari urbà;
una reubicació més funcional dels contenidors de rebuig i de reciclatge;
la implementació d’urinaris públics en alguns punts concrets del centre;
quin és el protocol d’actuació de la Guàrdia Urbana davant d’una trucada.

Jordi Cipriano. Veí i membre del Comú. Considera que les reunions de Consell són una bona
eina participativa, però considera que la freqüència de dos Consells a l’any és insuficient;
reivindica un format i una estructura més dinàmica del plenari, per tal d’impulsar la
participació. Proposa que també es convoquin sessions temàtiques.
Sobre la millora de la qualitat participativa als Consells, creu que ajudaria que les persones
participants disposessin -prèviament a la reunió- de la informació tècnica sobre els continguts
a tractar. Com a dades concretes que voldria conèixer, fa referència a: 1. diners invertits al
Centre Històric en temes de benestar social i nombre de persones Educadores Socials que fan
treball de carrer; 2. Inventari de pisos buits i solars desocupats; 3. Situació actual del Mercat
del Pla i de com està funcionant el Pla de Barris.
Referent als temes parlats al Consell, pregunta si es preveu que algunes de les qüestions
exposades passin a ser debatudes al Ple de l’ajuntament.
Miquel Sabaté. Membre Grup CiU. Es mostra favorable a replantejar el funcionament i la
periodicitat del Consell, perquè a la pràctica sigui més operatiu i participatiu.
Sobre la cadència de les reunions de Plenari, el regidor de Participació, Joan Gómez, respon
que el reglament actual marca un mínim de dues reunions a l’any per Consell, és a dir 28 en
total. Tanmateix, puntualitza que no hi ha impediment que se’n puguin fer més, si es dóna la
necessitat i ho demanen una part dels membres del Consell; tot i que, a efectes d’operativitat
logística i de poder garantir la qualitat de la convocatòria, el regidor recomana no convocar
més reunions de les que la regidoria de Participació -en base als recursos humans de què
disposa- pugui assumir.
Sobre el contingut dels temes a debatre, recorda que les persones i/o entitats membres del
Consell poden proposar amb tota la llibertat de quines qüestions voldran parlar en futures
reunions, i que les intervencions del regidor de zona solen restringir-se a donar resposta a les
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preguntes que se li plantegen, i a informar sobre la gestió municipal que s’ha dut a terme
entre plenari i plenari.
Jaume Millas. Associació Veïnal Jaume I. Lamenta l’estat en què es troba l’antiga caserna de la
Policia Nacional i suggereix que s’estudiï la possibilitat que -en un futur- pugui servir per a usos
comunitaris com, per exemple, un Centre de Dia.
En un altre ordre de coses, insta a establir vies de col·laboració amb els propietaris dels pisos
on hi ha “bars pastera” a fi de trobar una sortida acordada al problema.
Josefina Fernández. Parròquia de Sant Andreu. Agraeix l’actuació de sanejament que la Paeria
ha fet a l’espai buit de la cruïlla entre els carrers Tallada i Ereta, vora el local de distribució
d’aliments que gestiona la seva entitat.
Respecte a les necessitats operatives de la seva organització i atès que el local de tallada se’ls
ha quedat petit, Fernández demana que se’ls cedeixi urgentment un local on poder encabir els
aliments que els arribaran properament de la Unió Europea.
Acabades les intervencions dels membres del Plenari, el regidor Larrosa pren la paraula per
respondre diverses qüestions que s’han plantejat.
Sobre la seva funció com a regidor de zona, manifesta una total receptivitat per escoltar i
acollir les iniciatives que -mitjançant Consell, audiència, o qualsevol altre mecanisme de
participació- li faci arribar la ciutadania.
En resposta al representant d’Ipcena, Joan Vázquez, el regidor Larrosa explica que no es cerca
que l’ocupació dels espais comercials al Districte del Mercat del Pla sigui estable, sinó que es
treballa en base a l’essència del Pop-Up, és a dir, a gestionar –de manera continuada- la
presència temporal o efímera d’empreses i marques diverses en aquell indret. Quant a la
viabilitat del projecte en qüestió, el regidor manifesta el convenciment que -amb el tempsanirà quallant.
Referent a evitar que el sistema de reg perjudiqui la conservació de la muralla de vora la porta
dels Lleons, el regidor de zona es compromet a estudiar quina és la solució tècnica més adient.
I sobre la previsió de replantar arbres a la ciutat, el regidor Larrosa puntualitza que, coincidint
amb la tardor, es procedirà a replantar-ne uns 400.
En relació a qüestions plantejades pel representant de la Plataforma per la Dignificació del Pla
de l’Aigua, el regidor Larrosa respon: 1. que comparteix que la millora de les condicions dels
barris dels Centre Històric tindrà una afectació directa sobre l’èxit de la promoció del conjunt
patrimonial del Turó de la Seu Vella; 2. que sense prejudici de la llibertat d’expressió de
cadascú, defensa la conveniència de no projectar una imatge negativa del Centre Històric.
Larrosa matisa –al respecte- que no es tracta d’evitar parlar dels problemes existents, sinó de
fer-ho amb un discurs constructiu, evitant “que determinades intencionalitats comunicatives
perjudiquin”; 3. que cal promocionar l’assistència a les reunions de Consell de persones
representants dels col·lectius socials del barri; 4. que la resolució del problema dels temporers
va per bon camí, i que la implicació de “col·lectius alternatius” en el treball de les reunions està
aportant resultats satisfactoris. Larrosa mostra la seva disposició perquè el tema dels
temporers, juntament amb altres relacionats amb la seguretat i la convivència al Centre
Històric, siguin objecte d’una convocatòria extraordinària de Consell en què es pugui comptar
amb el suport de tècnics especialistes, en una línia com la dels debats que ja es van fer durant
els tallers “Diàlegs sobre el Centre Històric”; 5. sobre la millora de les dinàmiques de
participació al Plenari de què ha parlat en Jordi Cipriano, el regidor suggereix que es facin
arribar propostes concretes als serveis tècnics del Consell de Zona.
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Referent a la segona part de la intervenció feta per Jaume Millas (A.V. Jaume I), el regidor es
remet a allò que ha avançat en el seu informe, quan ha parlat que “els serveis jurídics de la
Paeria estan treballant en l’evolució del marc normatiu, a l’objecte que les ordenances
municipals possibilitin regular millor els procediments d’intervenció administrativa municipal
sobre activitats que es realitzin a la via pública i a locals de concurrència”. Segons corrobora el
regidor, es fa imprescindible revisar la capacitat sancionadora de l’ajuntament a l’objecte de
garantir una major eficiència en l’aplicació de multes coercitives i procediments sancionadors.
En resposta a les previsions de futur de l’equipament de l’antiga caserna de la policia del carrer
St. Martí, l’alcalde Ros remarca que és un equipament que pertany a l’administració general de
l’estat i informa que de fa temps s’intenta –de moment infructuosament- arribar a un acord de
permuta o cessió que permetés –a la ciutat- l’ús d’aquell espai. Sobre la qualificació urbanística
del terreny que actualment ocupa la caserna, l’alcalde precisa que segons el pla vigent és zona
verda, per tant, si es volgués conservar l’edifici, una vegada aconseguida la permuta caldria
requalificar el terreny com a zona d’equipaments.
Prosseguint en l’anàlisi de futurs espais d’equipament a la zona del carrer Sant Martí, l’alcalde
recorda que vora l’antiga Caserna de la Policia de l’estat, també hi ha l’edifici vell de Magisteri,
al qual la Generalitat havia previst centralitzar-hi els seus Serveis Territorials, projecte aquest
que ha quedat aturat sine die.
L’alcalde i el regidor de zona lamenten que encara no s’hagi pogut desencallar la situació
d’ambdós espais d’equipament, atès que es troben situats en un lloc neuràlgic de la ciutat,
justament en un dels principals accessos al Districte del Mercat del Pla.
Finalitzat el torn d’intervencions, i sense cap altra qüestió a tractar, l’alcalde, Àngel Ros,
agraeix l’assistència a les persones presents i dóna per acabada la reunió.

Lleida, 17 de setembre de 2015

Cesc Mòdol
Coordinació dels Consells Territorials
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PROCÉS PARTICIPATIU PER A CONSULTAR A LA CIUTADANIA EL DESTÍ
D’1 MILIÓ D’EUROS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL.
Plenari informatiu amb entitats dels Consells del Centre històric i l’eixample
(Zones 01, 02, i 08), celebrat el 6 d’abril de 2017, al Centre Cívic de l’Ereta.
Assisteixen a la reunió:
Entitats:
AVV Jaume I; Banc de Recursos; Coordinadora de Jubilats; CAP Eixample; UGT;
Associació de Moros i Cristians; AECC; Federació de Judo; Centre Excursionista de
Lleida; CAP Rambla Ferran; AVV Noguerola-Segre; Club Rotary; Centro Galego;
Associació de Camerun; FAVV; Associació Nuevo Amanecer; Parròquia Sant Martí;
Associació Amics del Segre; AVV i Amics de la Plaça Ereta; Germandat d’en Pau Pi; Llar
de Jubilats Ereta; AVV i Comerciants del Centre Històric; AVV Universitat-Zona Alta;
AVV Zona Alta-Ricard Viñes; Associació N’DEF LENG; Federació de Cases Regionals;
Grup Municipal ERC-AVANCEM; Grup Municipal PDeCat; Grup Municipal Ciutadans;
Grup Municipal Comú; i Grup Municipal CRIDA-CUP.
Persones:
Manel Rodríguez; Ma. Alba Piñol; Valentina Acuha; Ayuk Beckly; Josep Pueyo; Núria
Marín; Fèlix Rodríguez; Jaume Millas; Francesc Villanueva; Toni Baró; Glòria Ferrer;
Alfred Sesma; Ramon Moreno; Josep L. Gázquez; Maite Pascual; Anna Maria Justo;
Lluís Sotos; Latyr Bakhoum; Josep Ma. Eroles; Antoni Satorre; Rosa Ma. Salmaron;
Cosme Garcia; José Luís Osorio; Ma. Àngels Reus; Miquel Sabaté; Marta Gispert; Sílvia
Porté; Fernando Huerta; César Pérez; Pau Juvillà; Mariona Lladonosa; Maria R. Sacases;
Ramon Vilalta; Emília Corona; Josep Pons; Cristina Armengol; Marta Roigé; Manel
Pelay; Miquel Castellà; i Xavier Teixidó.
Per l’administració municipal:
El regidor de la zona 01, Fèlix Larrosa; el regidor de la zona 02 i regidor de Participació
Ciutadana, Joan Gómez; la regidora de la zona 08, Sara Mestres; la tècnica de
Participació Ciutadana, Drets Civils i Cooperació, Esther Marcos; i el coordinador tècnic
dels Consells de Zona, Francesc Mòdol.
Excusen la seva assistència:
Associació de Jubilats de Santa Tereseta; Espai Cavallers; i Centre d’Art la Panera.
Sota la presidència dels regidors de les zones 01, 02, i 08, respectivament Fèlix
Larrosa, Joan Gómez, i Sara Mestres, s’ha realitzat una sessió informativa sobre el
procés de pressupostos participatius que es durà a terme entre abril i setembre de 2017.
El regidor de Participació Ciutadana, Joan Gómez, ha contextualitzar l’acord municipal
que ha fet possible posar en marxa -per primera vegada a Lleida- uns pressupostos
participatius, i ha fet una explicació general de:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

què són els Pressupostos Participatius;
com s’hi pot participar i en quin termini de temps;
com redactar els projectes;
quina mena de projectes poden optar a ser escollits;
qui podrà votar, en quins llocs i en quines modalitats;
en quines dates s’ha previst fer les votacions presencial i electrònica;
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▪

els mecanismes d’informació que s’han posat a disposició de la ciutadania, etcètera.

Sobre l’oportunitat de fer el procés participatiu de pressupostos, el regidor Gómez ha
posat en valor que aquest generarà unes sinèrgies molt positives, en la mesura que
acostarà la democràcia a la ciutadania i que promocionarà que la gent es
corresponsabilitzi en la presa de decisions sobre quin model de ciutat prefereix.
Acabada l’exposició del regidor Gómez, s’ha obert un torn de paraules durant el qual
han intervingut -per demanar aclariments sobre diversos aspectes dels Pressupostos
Participatius- les següents persones: Miquel Sabaté; Manel Rodríguez; Alfred Sesma;
Toni Baró; Jaume Milla; Ramon Moreno; Marta Gispert; i Pau Juvilla.
Un cop els representats de l’equip de govern de la Paeria han donat resposta a tots els
aclariments que se’ls ha requerit, es dóna per acabat el torn de paraules, moment aquest
que aprofita el regidor Joan Gómez per fer una crida a participar... Tant en el procés,
com en les votacions de la Consulta Ciutadana.
Sense cap altre tema a parlar, es dóna per conclosa l’assemblea plenària dels Consells
de les zones 01; 02; i 08.
Lleida, 6 d’abril de 2017.

Cesc Mòdol
Coordinació dels Consells Territorials

9

CONSELL DE LA ZONA 01 DEL CENTRE HISTÒRIC (barris del Districte Mercat del Pla i entorns).
Sessió plenària celebrada el dimecres, 24 de gener de 2018, a les 19.30h,
al Centre Cívic Centre Històric de la Pl. l’Ereta.

Assisteixen a la reunió:
Entitats:
A.VV. i Comerciants Centre Històric; A.VV. Jaume I; A.VV. Pl. Ereta; Serveis Personals; Federació
d’AA.VV; Consorci per a la Normalització Lingüística; Llar Jubilats Ereta; Cercle de Belles Arts; Grup
Municipal PDeCAT; Grup Municipal Ciutadans; Grup Municipal ERC-Avancem; Grup municipal PP;
Assoc. de Moros i Cristians; i Assoc. Sant Vicenç de Paül.

Persones:
Cristina Armengol; Josefina Fernández; Teresa Farré; Paquita Sanvicén; Manel Pelay; Núria Marín;
Joan Vilella; Anabel Bernadó; Marta Gispert; Divina Drudis; Ramón Víctor Ribó; Oriol Aubets; Josep
M. Bèrgua; Assumpta Costafreda; Daniel Rubio; Noemí Cierca; i Josep Ll. Gázquez.

Per l’administració municipal:
El regidor de Zona i president del CdZ01, Fèlix Larrosa; el regidor de Participació Ciutadana i
vicepresident del CdZ01, Joan Gómez; i el coordinador tècnic dels Consells de Zona, Francesc
Mòdol.
Excusa l’assistència el/la representant de Prosec.

S’inicia el plenari del Consell de la zona 01. El regidor Fèlix Larrosa dona la benvinguda als
assistents, i explica que el projecte de la zona més votat als pressupostos participatius de
2017 (Ombrejar la Plaça de Sant Joan) ha estat realitzat per tècnics de la Paeria, que es
licitarà pròximament i que hom preveu la seva implementació en el decurs de 2018.
Altrament, el regidor de zona informa que el projecte guanyadors a la zona 02, barris de
Noguerola, Estació i Segre (Implementar papereres de disseny per a la recollida
d’escombraries, burilles i altres) es farà també extensiu a la zona 01, a fi de garantir la
uniformitat d’aquest mobiliari urbà a tot el Centre Històric.
En un altre ordre de coses, el regidor de zona fa un repàs a les intervencions que s’han fet
darrerament a la zona 01 (habitatge, infraestructures, serveis i dinamització
socioeconòmica i cultural) i esmenta com a exemple d’actuació integral, la recuperació de
l’antic barri jueu de la Cuirassa, situat entre els carrers Major, Cavallers i la Pl. Seminari.
A continuació, en compliment del tercer punt de l’ordre del dia, pren la paraula el regidor
de Participació Ciutadana, Joan Gómez, per informar sobre la convocatòria dels
pressupostos participatius de 2018. Gómez explica que des de febrer es poden presentar
les propostes d’enguany; que la fase d’estudi i valoració tècnica de les mateixes es farà
durant tot el mes d’abril; que a maig es donarà publicitat de les propostes que s’hagin
adequat a les normes de participació; i que el període de votació serà: per Internet de l’1 a
21 de juny, i presencial de 18 a 21 de juny.
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Acabada la intervenció informativa dels regidors Larrosa i Gómez, s’obre el torn de
paraules:
Anabel Bernadó, grup municipal PP. Sol·licita una major rapidesa en la reposició de les
papereres trencades -o desaparegudes- al Centre Històric, i posa com a exemple de poca
eficiència el cas de les papereres de la plaça de les Comèdies; de la costa de l’ascensor de
la Plaça de Sant Joan; i de la plaça de la Sal.
El regidor Larrosa respon que, en circumstàncies normals, no sols es reposen les papereres
malmeses, amb immediatesa, sinó que se n’incorporen més de les hi havia.
Noemí Cierca, Àrea de Joventut de la Paeria. Demana que davant de les instal·lacions del
coworking del carrer Cavallers (la Casa de Fusta) aniria bé que s’hi posessin papereres i
recollidors de burilles de tabac.
Divina Drudis. Cercle de Belles Arts. Proposa que s’estudiï un sistema de fixació de les
bosses de les papereres, per evitar que quan faci vent s’escampin pel terra totes les
deixalles que contenen.
En referència a la dinamització del Centre Històric -que al seu entendre s’ha de realitzar
amb la implicació de les persones que ja hi són instal·lades- Drudis veu positivament que
es fomenti la ubicació de tallers d’artistes als magatzems buits dels carrers Lluís Besa,
Llopis, Plaça d’Aurembiaix, ja que li consta que aquest ha estat un model d’èxit a
Tarragona, on hi ha un ”barri d’artistes” que està funcionant molt bé; i, d’altra banda,
demana que es millorin els elements urbans del barri a què fa referència (terra, elements
decoratius, jardineres...) a l’objecte de millorar-ne l’atractiu. Quant a accions de promoció
que s’estan realitzant –o que es realitzaran- a la zona, explica activitats relacionades amb
l’“urban skaters artist”, un moviment que organitza recorreguts per dibuixar i/o pintar
diferents indrets del paisatge urbà del casc antic.
Josep Ll. Gázquez. Assoc. de Moros i Cristians. Pregunta si hi ha alguna novetat respecte el
projecte de remodelació del pati de la Panera i el seu termini d’execució.
El regidor Larrosa respon que fa unes setmanes es va elegir un projecte que preveu una
actuació integral sobre tot l’entorn perimetral de la plaça de la Panera (entre Ronda de
Sant Martí; i els carrers Sant Martí; Peralta i Panera) i que pretén que aquell espai
esdevingui una gran plaça, caracteritzada per un sistema de desnivells que realçaran
elements patrimonials de la importància de la Panera o l’església vella de Sant Martí, i que
permetran l’aprofitament del seu subsòl. El projecte esmentat -que s’intentarà licitar
abans de l’estiu- cerca resoldre la mobilitat de persones i vehicles; incorporar zona verda i
mobiliari urbà; i habilitar espais per a les activitats veïnals.
Cristina Armengol, A.VV. i Comerciants Centre Històric. S’interessa per saber: 1. quan
finalitzaran les obres del Call Jueu; 2. quan funcionarà “la casa del còmic”; i 3, en quina
situació es troba la concessió del Mercat del Pla.
En referència a la finalització de les obres del Call Jueu, el regidor Larrosa informa que
s’està pendent de saber què sortirà a sota del solar de l’edifici que s’ha desmantellat, la
qual cosa es coneixerà en poques setmanes, quan l’equip d’arqueologia municipal acabi la
intervenció que està fent. Tanmateix, Larrosa aclareix que els treballs arqueològics poden
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anar-se fent de manera simultània a la resta d’obres que s’estan fent a la plaça, per la qual
cosa es preveu que abans de l’estiu totes les obres estructurals d’aquell espai estaran
acabades.
Sobre l’obra municipal de “la casa del dibuix”, Larrosa afirma que aviat estarà finalitzada i
que en pocs dies es presentarà el projecte; i, quant al futur del Mercat del Pla, explica que
l’empresa concessionària ha demanat rescindir el contracte i que els serveis jurídics
municipals estan estudiant el cas. Respecte a què vol fer la Paeria amb aquell edifici, el
regidor referma la voluntat que aquell equipament tingui un ús mixt relacionat amb
activitats econòmiques -com són promoció dels aliments de proximitat; restauració, punts
de venda complementaris...- compatibles amb la preservació de la història del que va ser
un mercat de referència a la ciutat.
Divina Drudis. Cercle de Belles Arts. Pregunta si seria possible la utilització de l’espai
soterrat de la plaça de Sant Joan per a altres usos diferents que els actuals.
Fèlix Larrosa explica que aquells baixos no són aptes per a cap activitat estable, atès que
pateixen un greu problema d’humitat –molt difícil i car de resoldre- que fa inviable la
preservació del material i mobiliari que s’hi dipositi.
Anabel Bernadó, grup municipal PP. Denuncia problemes amb els ascensors de la Seu
Vella: “un està espatllat i l’altre sols funciona a temps parcial”.
El regidor Larrosa respon que s’ha previst canviar els dos ascensors i que s’està treballant
també perquè hi hagi un sistema d’identificació visual a la zona d’accés al mateixos, en
previsió de comportaments vandàlics.
Cristina Armengol, A.VV. i Comerciants Centre Històric. Manifesta la seva percepció “que
no es rega prou el carrer Cavallers i que es neteja menys; i que hi ha menys vigilància des
que es van posar les jardineres de seguretat”.
El regidor de zona afirma que tot i que es neteja de forma regular, hi ha gent incívica que
torna a embrutar de seguida o que no recull la caca dels animals. Referent al reg, informa
que els dies de més fred no es rega per evitar que la gent rellisqui; i sobre la vigilància,
desvincula l’existència de jardineres amb el fet que la Guàrdia Urbana patrulli més o
menys.
Ramón Víctor Ribó, Associació Veïnal Jaume I. Reivindica la funció dissuasòria de la
vigilància policial i demana que aquesta s’incrementi a la zona de la Plaça de Cervantes i
carrers pròxims com Boters, la Palma, Galera, i escales de l’Ereta; especialment als llocs on
és sabut que hi ha tràfic de droga
Noemí Cierca, Àrea de Joventut de la Paeria. Dona a conèixer el funcionament i usos de la
Casa de Fusta, com a espai de “coworking”. Cierca explica que la funció d’aquesta
instal·lació és la de permetre que persones emprenedores (de l’àmbit de la creació digital:
vídeo, fotografia, disseny gràfic, comunity mànagers, màrqueting digital...) puguin
desenvolupar el seu negoci, a ser possible generant sinèrgies cooperatives amb altres
usuaris d’aquell mateix espai de “coworking”. Sobre la capacitat d’acollida de la Casa de
Fusta, Cierca diu que pot arribar a oferir fins a un màxim de 20 places, de les quals 10 ja
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estan ocupades actualment, per joves emprenedors, que paguen un lloguer molt
econòmic.
Acabades les intervencions dels membres del Plenari, el regidor Larrosa informa que,
sobre un solar municipal que hi ha a la pujada de les escapes de l’Ereta, es construirà un
habitatge de 9 apartaments que servirà per a posar en marxa una prova pilot adreçada a
facilitar l’emancipació de joves, i que aquesta actuació anirà acompanyada de moltes
altres orientades a transformar el barri: recuperació de 1200 habitatges i foment de
creació de llocs de comerç de proximitat (venda de pa, supermercat, carnisseria, etcètera)
als baixos dels esmentats edificis.
El regidor acaba la seva intervenció constatant que la fase actual d’intervenció pública a la
zona 01 del Centre Històric aviat haurà acabat, i que a partir d’un determinat moment, la
recuperació urbana de l’espai dependrà fonamentalment de les promocions d’habitatge
que impulsin empreses o persones privades.
Finalitzat el torn d’intervencions, i sense cap altra qüestió a tractar, el regidor de zona
agraeix l’assistència a les persones presents i dona per acabada la reunió.

Lleida, 24 de gener de 2018

Cesc Mòdol
Coordinació dels Consells Territorials
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CONSELL DE LA ZONA 01 DEL CENTRE HISTÒRIC (barris del Districte Mercat del Pla i entorns).
Sessió plenària de caràcter extraordinari, realitzada el 28 de maig de 2018, al Centre
Cívic Centre Històric de la Pl. l’Ereta.
Assisteixen a la reunió:
Entitats:
A.VV. i Comerciants Centre Històric; A.VV. Jaume I; A.VV. Pl. Ereta; Federació d’AA.VV; Consorci per
a la Normalització Lingüística; Oficina Pla de Barris; Cercle de Belles Arts; Arts de Ponent; Centre de
Titelles; Grup Municipal ERC-Avancem; Grup municipal PP; Parròquia de Sant Martí; Grup municipal
Crida-CUP; Plataforma per a la Dignificació del Pla de l’Aigua; Casal Popular de Joves; Assoc.
Argelina-Catalana; i Assoc. Nueva Psiquiatria.
Persones:
Manel Pelay; Maria Pelay; Núria Marín; Joan Vilella; Anabel Bernadó; Paquita Sanvicén; Divina
Drudis; Ramón Víctor Ribó; Oriol Aubets; Josep M. Esquerda; Grau Marquès; Josep Chafer; José
Ibarrola; Dídac París; Oscar Mur; Guillermo Hervera; Matilda Mayoral; Francesc Caballero; Rafa
Borlansa; Oriol Ferrer; Gemma Casal; M. Dolors Sacases; Miquel Castellà; Jaume Millas; Josep M.
Muñoz; i Samir Bassaid.
Per l’administració municipal:
El regidor de Zona i president del CdZ01, Fèlix Larrosa; el regidor de Participació Ciutadana i
vicepresident del CdZ01, Joan Gómez; el regidor de Promoció de la ciutat, del comerç, del turisme i
de l’Ocupació i l’Emprenedoria, Rafael Peris; les tècniques municipals Maria Ortiz, Gemma Fusté,
Mireia Mercadé, Maite Pascual, Noemí Cierco; Anna M. Martí i Esther Marcos; i el coordinador
tècnic dels Consells de Zona, Francesc Mòdol.
En previsió que el regidor de zona 01, Fèlix Larrosa, s’incorpori a la reunió una mica més tard,
s’inicia el plenari extraordinari sota la conducció del regidor Rafael Peris.
El regidor de Promoció de la ciutat, del comerç, del turisme i de l’Ocupació i l’Emprenedoria,
explica que en el moment actual s’està negociant la rescissió del contracte amb l’operadora que
fins ara era la responsable de gestionar i dinamitzar l’antic Mercat del Pla, i que en previsió de la
nova etapa que ara s’obrirà, la Paeria ha posat en marxa un procés participatiu que està recollint
idees de “com és vol que sigui el Mercat del Pla”. Quant a l’enfocament de les propostes que s’han
rebut fins ara, el regidor Peris diu que la majoria estan relacionades amb l’agroalimentació i els
productes de proximitat de l’Horta, i que darrera d’algunes de les propostes hi ha entitats socials
sense ànim de lucre, que les realitzen pensant d’atreure un públic familiar.
Acabada la intervenció informativa dels regidors Peris i Larrosa, s’obre un torn de paraules en què
les persones presents opinen sobre les idees de què s’ha parlat, i n’aporten de noves que són
recollides per les respectives tècniques de les regidories de Promoció de la ciutat, del comerç, del
turisme i de l’Ocupació i l’Emprenedoria; i de Promoció i gestió de l’hàbitat urbà i rural i la
sostenibilitat.
Finalitzat el torn d’intervencions, i sense cap altra qüestió a tractar, el regidor de zona agraeix
l’assistència a les persones presents i dóna per acabada la reunió.
Lleida, 28 de maig de 2018

Cesc Mòdol
Coordinació tècnica dels Consells Territorials
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CONSELL DE LA ZONA 01 DEL CENTRE HISTÒRIC (barris del Districte Mercat del Pla i entorns).
Sessió plenària realitzada el 17 de gener de 2019, a les 19.30h, al Centre Cívic Centre
Històric de la Pl. de l’Ereta.
Assisteixen a la reunió:
Entitats:
A.VV. i Comerciants Centre Històric; A.VV. Jaume I; A.VV. Pl. Ereta; Llar Jubilats Ereta; Cercle de
Belles Arts; FECOLL; Assoc. Crist de l’Agonia; Escola Bressol CH; AMPA Escola Bressol CH; Assoc.
Prosec; Fundació Orfeó Lleidatà; Plataforma per a la Dignificació del Pla de l’Aigua; Grup Municipal
ERC-Avancem; Centre de Recursos Juvenils la Palma; Ludoteca; EMU; Grup municipal PP; Assoc. de
Moros i Cristians; Grup municipal PSC; Serveis Socials; Castellers de Lleida; Centre d’Art la Panera;
Protecció Civil; i Assoc. Caritat Sant Vicenç de Paül.
Persones:
Cristina Armengol; Josefina Fernández; Teresa Farré; Miquel Sabaté; Manel Pelay; Maria Pelay;
Núria Marín; Joan Vilella; Divina Drudis; Ramón Víctor Ribó; Assumpta Costafreda; José Reyes;
Jaume Millas; Juan Carlos Mercader; Montse Carrera; José M. Gómez; Laia Viladegut; Josep M.
Muñoz; Jordi Mayora; Carlos Enjuanes; Antoni Soliva; Gemma Domingo; David Porta; Guillermo
Hervera; Maria del Olmo; Cristina Simorra; Luis Chamorro; Carmina Pardo; Cèlia del Diego; Carles
Puig-Gros; José Luis Rubio; i Josep Ll. Gázquez.
Per l’administració municipal:
El regidor de Zona i president del CdZ01, Fèlix Larrosa; el regidor de Participació Ciutadana i
vicepresident del CdZ01, Joan Gómez; la tècnica de la regidoria de Promoció i gestió de l’hàbitat
urbà i rural i la sostenibilitat, Maite Pascual; la tècnica de la regidoria de Participació, Esther
Marcos; i el coordinador tècnic dels Consells de Zona, Francesc Mòdol.

S’inicia el plenari del Consell. El regidor Fèlix Larrosa dóna la benvinguda a les persones
assistents i, a continuació, explica quines accions s’han fet -o s’estan fent- per a la
implementació del Pla Operatiu del Centre Històric:
•
•

més presència de la Guàrdia Urbana amb la incorporació d’agents a peu;
mesures a favor de la mobilitat com són la creació de zones 20 i 30; canvis de sentit
d’alguns carrers dels voltants de la plaça del Dipòsit; el nou gir a l’esquerra per tombar
des de la Rambla d’Aragó cap el barri Universitat1;
• plantació d’arbrat al nou parc de la Cuirassa;
• adquisició dels edificis de l’illa entre els carrers Múrcia i Veguer de Carcassona (vora la
plaça del Dipòsit), per a licitar en aquell indret la construcció de nous apartaments i
habitatges;
• licitació de la construcció de pisos per a joves i de locals comercials en un solar a la
confluència entre el carrer de Cavallers i el carrer de la Galera;
• licitació de la construcció d’apartaments per a gent jove als terrenys entre les escales
de l’Ereta i els carrers de la Tallada i de la Galera;
• la gestió de la borsa d’habitatge per a gent de menys de 35 anys, a partir d’ara des de
la regidoria de Joventut;
• i la reordenació urbanístic de l’entorn de l’oratori dels Dolors, amb la finalitat de
permeabilitzar la zona i millorar-ne la connexió amb el parc de la Cuirassa.
En un altre ordre de coses, Fèlix Larrosa fa esment:
El gir a l’esquerra per tombar des de la Rambla d’Aragó cap el barri Universitat, permetrà
descongestionar de vehicles els carrers de la zona entre l’Av. de Catalunya i l’església de Sant Llorens.
1
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•
•
•
•
•

•
•
•
•

que l’àrea de voluntaris de Protecció Civil s’ha traslladat al Centre Cívic de la plaça de
l’Ereta;
que s’ha hagut de descartar per raons tècniques la implementació dels dos projectes
més votats als Pressupostos Participatius de 20172 (a la zona 01), per la qual cosa es
preveu de fer el següent a la llista que sigui materialment i econòmicament realitzable;
que s’està gestionant la implementació del projecte guanyador als Pressupostos
Participatius de 20183;
que de manera imminent s’aplicarà l’ordenança del Paisatge Urbà, amb la qual cosa es
regularà tot allò referent a la preservació estètica d’espais urbans, de façanes,
d’elements arquitectònics preexistents, etcètera;
que s’ha incorporat com a dinamitzadora del Centre Històric la tècnica Maria del Olmo,
qui s’encarregarà –coordinadament amb entitats veïnals i associacions de comerç- de
treballar pel foment de l’emprenedoria, la gestió de campanyes de comunicació, i la
dinamització sociocomunitària de la zona;
que ha anat molt bé la convocatòria d’ajudes per a la rehabilitació d’edificis i per a la
implementació de mesures per a l’eficiència energètica d’habitatges, raó per la qual
més endavant se’n tornarà a fer una altra;
que, acabat el termini de presentació de projectes, s’està a l’espera de poder avaluar
les propostes d’activitat que han efectuat les empreses interessades en operar a
l’edifici del Mercat del Pla;
que s’ha iniciat una campanya per a la promoció del Turó de la Seu Vella com a
patrimoni mundial de la UNESCO;
i que, al carrer de Cavallers, s’obrirà pròximament la casa del dibuix.

Acabada la intervenció informativa del regidor i paer en cap, Fèlix Larrosa, s’obre el torn de
paraules:
Jaume Millas, Associació Veïnal Jaume I. S’interessa per la situació del Projecte de la plaça de
la Panera; i, altrament, es queixa que no s’ha atès encara la petició de retirar una pilona de
ciment que interromp el pas de vianants a una vorera del carrer de Múrcia, problema aquest
que –al seu entendre- s’ha agreujat arran del canvi de direccionalitat de l’esmentat carrer.
Relatiu al projecte de la Panera, Fèlix Larrosa respon que gairebé està enllestit, i que en breu
s’aprovarà i es licitarà; sobre els motius del retard, aclareix que aquest s’ha produït atesa la
dificultat d’haver d’incorporar peticions de canvis de mobilitat i d’accessibilitat a l’edifici de la
Panera. Quant a la realització de les obres, el regidor de zona preveu que podran iniciar-se a
finals de 2019.
En referència a la petició de retirada d’una pilona de ciment al carrer de Múrcia, Larrosa
informa que s’obrirà un expedient de disciplina urbanística a l’empresa Endesa, sobre la base
de l’existència d’un problema de mobilitat.
José Reyes, Veí. Denuncia que hi ha molta manca de llum al seu carrer i que per entrar a casa
seva (situada entre el número u i el vint-i-dos del carrer de Sant Andreu) ni tan sols encerta a
posar la clau al pany! En conseqüència, demana posar un fanal en aquell indret.
Altrament, en José Reyes proposa implementar una boca de reg que faciliti la neteja del tram
del carrer Sant Martí a què ha fet esment, en el benentès que en el moment actual seria fàcil
fer aquesta actuació, ja que el terra està aixecat i les canonades a la vista.
Projecte guanyador: “Ombratge a la plaça de Sant Joan”; segon projecte: “tendals d’ombra al carrer
Major.
3
“ (...) Foment de la Pintada de façanes al Centre Històric”.
2
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Sobre la manca d’enllumenat al carrer de Sant Andreu, Felix Larrosa es compromet a demanar
explicacions als tècnics, de la raó per la qual encara no han resolt un problema que -li constafa temps va ser comunicat a la Paeria.
Josep M. Muñoz, Plataforma per a la Dignificació del Pla de l’Aigua. Fa esment que s’ha
presentat a l’ajuntament –via electrònica- un document de greuges sobre la zona 01 del Centre
Històric, el qual hom resumeix a continuació:
Sobre la neteja dels carrers i places, el representant de la plataforma diu:
1. que és necessari emprendre accions perquè hi hagi més neteja als carrers Sant Martí, Jaume
I, Parc, Peralta, la Panera, Sant Carles, Assalt, Veguer de Carcassona, Múrcia, Tallada, Boters,
Cotxera, Alsamora, Sant Andreu, Gairoles, la Suda, la Galera, Maranyosa, Scala Dei, els
Timbalers, Josep Solans, el Palau, Cavallers, i Plaça del Dipòsit, atès que corresponen a una
zona per on es mouen les persones usuàries dels serveis d’alberg i menjador social, de la
narco-sala, com també al fet que és una zona on funciona de manera continuada un “mercat
d’andròmines” i on existeix molt tràfic de droga;
2. que a les zones on hi ha activitat comercial i/o de restauració, la neteja es realitzi també en
cap de setmana, abans de l’obertura de comerços i locals de restauració;
3. que caldria una reordenació de les ubicacions dels contenidors de recollida de brossa, ja que
hi ha alguns carrers que no en tenen, o que els tenen molt lluny, com és el cas del carrer de la
Tallada;
Sobre la il·luminació de carrers i places, el representant de la plataforma diu:
4. que a la falda de la Seu Vella, des del número u del carrer de Sant Martí fins al vint-i-dos de
Sant Andreu, hi ha un tram de 150 metres on no hi ha cap fanal, ni punt de llum;
5. que al carrer de Sant Martí, davant del número vint-i-set, hi ha un fanal de la llum pendent
de reparació des de fa un any;
6. que a la plaça de Salvador Seguí (entre els carrers de la Tallada i Múrcia) no funciona
correctament l’enllumenat des de fa tres anys, la qual cosa facilita que puguin desenvolupars’hi activitats delictives;
7. que no hi ha cap punt de llum a la zona d’aparcament que hi ha entre els carrers Boters,
Veguer de Carcassona i Tallada, raó aquesta que afavoreix que, aprofitant la foscor, hom
produeixin activitats delictives, i/o incíviques, tals com –també- orinar o defecar;
8. que durant quatre dies (entre el 29 de desembre i l’1 de gener), els carrers Peralta, Jaume
Primer, el Parc i tot el carrer la Panera van estar sense llum, a causa del robatori del cablejat.
Sobre l’incivisme a carrers i places, el representant de la plataforma diu:
9. que -atès que el Centre Històric acull en els seus carrers (principalment Gairoles, St. Andreu i
Blocs del Pla) diversos serveis4 d’atenció i d’acollida per a persones amb problemes d’inclusió
social- cal un suport continu de part de personal de l’àmbit sociocomunitari, tals com
Treballadors/Educadors Socials, sanitaris, policia, a l’objecte de resoldre els problemes de
convivència que es generen als espais públics;
10. que Serveis Socials, Guàrdia Urbana i Mossos són coneixedors que hi ha un grup de menors
(no escolaritzat, d’entre vuit i catorze anys) que (també pels voltants dels carrers Andreu,
Gairoles i blocs del Pla) realitzen furts, venen droga, i destrossen mobiliari urbà, i que no s’ha
resolt el problema;
11. que a la zona de la Plaça del Dipòsit, i els carrers de Múrcia i Veguer de Carcassona, es
realitza un “mercat d’andròmines”, activitat aquesta que ocasiona que aquell espai resti brut i
ple del material de rebuig que no recullen ni els venedors, ni els compradors.
4

Serveis de l’ajuntament i de la Generalitat.
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Sobre la delinqüència i el tràfic de drogues, el representant de la plataforma diu:
12. que fa trenta anys que als carrers Boters, Veguer de Carcassona, Múrcia es realitza venda
de droga directa al consumidor, i que a pisos i cantonades dels carrers Companyia, Gairoles,
Cavallers, Alsamora i la Suda, es fan operacions de major quantia, per la qual cosa no entén
que encara no s’hagin pogut eradicat aquests llocs referents de la venda i el subministrament
de droga a la ciutat. Muñoz demana a l’alcalde que exigeixi una major implicació dels
comandaments policials de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d’esquadra en la eradicació de les
activitats delictives que denuncia, ja que aquestes –afirma- malmeten la convivència en l’espai
públic i trenquen l’equilibri social al Centre Històric.
Sobre la prostitució als carrers, el representant de la plataforma diu:
13. que cal que els Serveis Socials implementin les accions necessàries per ajudar aquestes
dones a sortir de l’activitat que realitzen i així poder optar a un futur millor.
Sobre l’ocupació de pisos, edificis, i solars, el representant de la plataforma pregunta:
Quantes llicències s’han donat per a iniciar obres de construcció, aquest any?
¿Quines accions s’han dut a terme contra les activitats d’una família (un pare i tres dels seus
fills) que fa anys que ocupen pisos, principalment per desballestar-los i vendre el que puguin
dels interiors?5
L’ajuntament té intenció d’ocupar legalment edificis abandonats al barri, per a cedir-los a
famílies que necessitin ajuda social?
Sobre les perspectives de dinamització econòmica, el representant de la plataforma pregunta:
Quines mesures ha previst l’ajuntament per a aquest any?
Quan sortirà la licitació del Mercat del Pla i quins usos té previstos l’Ajuntament?
Quina previsió d’ajuts per a lloguers socials ha previst la Paeria?
Hi haurà algun pla per a l’ajuda al lloguer i per a la instal·lació de nous comerços o empreses al
Centre Històric?
Sobre temes de mobilitat, el representant de la plataforma opina:
Que els canvis de sentit en la direcció dels carrers Tallada, ara de baixada, suprimeix una
entrada de vehicles al barri i satura les restants.
Que el canvi de direcció de la plaça del Dipòsit fa que sigui molt més fàcil el trànsit pels
consumidors i traficants de drogues, ja que dóna una entrada i sortida ràpida cap al carrer
Passatge l’Empordà, col·lapsant el coll d’ampolla que es genera al carrer Camp de Mart.
Quant al procediment que s’ha emprat per a decidir els canvis de mobilitat que s’han fet,
Muñoz lamenta que el seu col·lectiu no hagi estat consultat.
Sobre la denominació territorial, el representant de la plataforma diu:
Que no li agrada la denominació de Districte del Mercat del Pla, que preferiria que la zona es
denominés -i senyalitzés- com a barri Centre Històric.
Sobre altres temes pendents, el representant de la plataforma pregunta:
¿Quines mesures té intenció de dur a terme l’Ajuntament, per a millorar la convivència al barri,
en compliment de la resolució del Ple municipal en què es demanava el trasllat de l’alberg de
Jericó i de l’espai i menjador social d’Arrels6?

Quant a les activitats d’aquest grup de persones, J.M. Muñoz afirma que fa poc més d’un mes un dels
membres de l’esmentada família va calar foc a un edifici on hi viu gent.
6
L’espai i menjador social d’Arrels, ara també fa les funcions d’alberg.
5
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¿Aquest any també s’ubicaran els treballadors temporers (persones amb necessitats extremes)
al Centre Històric, tot i la manca d’espais sanitaris i per a la pernoctació?
Hi ha la intenció d’implementar un protocol d’actuació, que tingui en compte l’afectació que la
massificació de persones temporeres té per a veïns i veïnes del Centre Històric?
Finalment, en J.M. Muñoz recorda:
Que està pendent de fer la conversió en zona de vianants dels carrers Parc, Peralta, La Panera i
Plaça dels Gramàtics, ja prevista al projecte d’urbanització del Pla de Barris 2006/2010. Quan a
l’esmentada actuació, afirma que es fa necessària -per raons de seguretat de les persones
vianants- ja que els portals dels habitatges, comerços i edificis queden a peu de la via per on
circulen els vehicles, sense que hi hagi una separació o vorera que protegeixi.
En referència a certes crítiques adreçades a l’ajuntament durant la intervenció anterior, el
regidor de zona adverteix que (tot i respectar-les) no respondrà a aquelles que tinguin el seu
origen en el punt de vista subjectiu de qui les realitza, atès que considera que el Consell no és
l’espai adient on generar un debat d’opinió política entre dues persones; per contra, Larrosa es
compromet a analitzar, i a instar totes les actuacions que calguin, de la resta de coses que
s’hagin proposat en base a dades concretes i objectives, i que facin referència a temes en què
és competent la Paeria.
En resposta a alguns aspectes a què ha fet esment J.M. Muñoz en la intervenció anterior, Fèlix
Larrosa puntualitza: 1. que sí es va informar de l’existència d’un pla per a canviar la direcció
d’alguns carrers a la zona, i com a prova de l’existència d’informació fa esment que hi va haver
veïns que van presentar escrits d’al·legació. Tanmateix, atesa la possibilitat que hagi hagut
alguna fallada en el protocol de comunicació entre Paeria i la Plataforma per a la Dignificació
del Pla de l’Aigua, Larrosa demanarà que es realitzin les pertinents comprovacions; 2. que per
a fer front a la problemàtica dels pisos on s’exerceix la prostitució, l’ajuntament solament pot
actuar en base a obligar que els propietaris compleixin les ordenances d’ús dels habitatges i
expedientant-los i sancionant-los en cas de detectar l’existència d’activitats econòmiques no
autoritzades. Quant a l’ajuda directa a dones que es dediquen a la prostitució, Larrosa
puntualitza que l’ajuntament té una unitat específica d’atenció, que actua quan alguna d’elles
accepta ser ajudada i acompanyada en base a un programa d’inclusió sociocomunitària.
Fèlix Larrosa finalitza la seva al·locució, afirmant que en els darrers tres anys s’ha treballat pel
Centre Històric com mai s’havia fet.
Miquel Sabaté, veí. Reconeix que s’han fet coses positives per a la revitalització del Centre
Històric, tals com el parc de la Cuirassa, l’obertura del Parador del Roser, la candidatura del
Turó de la Seu Vella com a patrimoni de la UNESCO, les actuacions per a la restauració d’espais
urbans, i la promoció d’activitats socioeconòmiques, tanmateix, Sabaté recorda que hi ha
temes pendents, de difícil solució, com el que afecta a l’acollida digna dels temporers7, o als
efectes dissuasoris que té la venda de droga a llocs com el carrer Boters8, a l’hora que hi hagi
gent jove que estigui disposada a venir a viure al Centre Històric.
Sabaté demana l’ajuntament que afronti el problema, que cerqui solucions valentes.
El regidor de zona, Fèlix Larrosa, respon que en cap cas ha negat l’existència de problemes
relacionats amb l’ocupació d’espais públics de part de temporers, venedors de droga, i dones
que exerceixen la prostitució; tanmateix, puntualitza que la Guàrdia Urbana, dintre de les

7

A gener de 2019 encara en hi ha que estan dormint al ras, al carrer de la Tallada.
Segons afirma Miquel Sabaté: “el carrer de Boters és un dels punts més importants de venda de droga a
la ciutat”.
8
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competències que li són pròpies9, està fent un gran esforç per minimitzar els efectes a
ciutadania de les esmentades pràctiques.
Quant a l’aplicació de programes de suport a persones en situació de risc social que dormen al
carrer i de dones que ofereixen serveis sexuals a la via pública, Larrosa adverteix que sense la
cooperació de les persones a què s’ha fet referència no poden haver-hi resultats, en aquest
sentit palesa una realitat: “no tothom es deixa ajudar”.
Respecte els temporers que cerquen els serveis que ofereix l’Ajuntament de Lleida, Larrosa
constata que a bona part d’ells no treballen al municipi de Lleida, raó per la qual a qui
correspondria que demanessin acollida i suport seria als ajuntaments dels pobles on realment
treballen.
Vers la concentració al Centre Històric de serveis d’atenció a col·lectius de persones en situació
de marginació social, el regidor de zona, Fèlix Larrosa, afirma que ha treballat i treballa per
revertir aquesta situació, de tal forma que –progressivament- es traslladin equipaments i
serveis a altres indrets de la ciutat.
Tot i fent autocrítica respecte a molts aspectes de l’actuació municipal al Centre Històric
pendents de resoldre, el regidor de zona posa en valor que s’ha millorat molt en els darrers
anys, i que hi ha en marxa moltes iniciatives que permetran continuar avançant en la bona
direcció.
Laia Viladegut. AMPA Escola Bressol. Demana –també- una solució al problema dels temporers
que dormen al carrer de la Tallada, davant de l’Escola Bressol; es queixa que el carrer està molt
brut de restes de tota mena i afirma témer que, atesa la insalubritat del lloc, no es produeixi
una infecció de xinxes que s’encomani als usuaris de la bressol.
En un altre ordre de coses, Viladegut constata que la regidoria d’educació es va comprometre
amb la directora de l’Escola Bressol, que la Guàrdia Urbana estaria present a l’entrada i sortida
de l’escola, i que s’instal·laria una reixa als porxos del Jericó (amb la finalitat d’evitar que la
gent hi dormís, amb matalassos pel terra) i que cap dels dos compromisos no s’ha materialitzat
encara.
Finalitzat el torn d’intervencions, i sense cap altra qüestió a tractar, el regidor de zona agraeix
l’assistència a les persones presents i dóna per acabada la reunió.

Francesc Mòdol, coordinació tècnica dels Consells de Zona.
Lleida, 17 de gener de 2019.

9

La competència en temes de droga és fonamentalment dels Mossos d’Esquadra.

20

