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CONSELL DE LA ZONA 02 DEL CENTRE HISTÒRIC  

(Barris de Noguerola; Estació /Segre; i entorns)      

 

Plenari celebrat el 5 de novembre de 2015, al Centre Cívic Democràcia. 

Assisteixen a la reunió:  

Entitats: 

AEM Teatre; AVV. i Comerciants de Noguerola, Estació i Segre i entorns; AMPA 

Escola Sagrada Família; Escola Sagrada Família; Serveis Socials; Coordinadora 

Jubilats; Assoc. Amics de la Seu Vella; Centre de Salut Rambla de Ferran (CAP); 

Assoc. Portants del Crist Jacent; EMU; Associació de Dones Separades i Vídues; 

Santuari de Sant Antoni de Pàdua; Vocalia de la Dona; Grup Municipal Ciutadans; 

Grup Municipal de Comú de Lleida; Grup Municipal CIU; Grup Municipal ERC-

AVANCEM; Grup Municipal PP; Casa de Cantàbria. 

 

Persones: 

Ferran León; Miquel Lluís Sabaté; Sílvia Asensio; M. Àngels Revés; Marta Roigé; 

Alejandro Segalà; Víctor Moncasí; Lluís Sotos; Patricia Muñoz; José Luís Osorio; 

Sílvia Porté; Rosa Maria Salmerón; Josep Maria Baiget; Bonaventura Torres; Antonio 

Torres; Maria Eugenia Fernández; Míriam Villoria; Pilar López; Enric Casanoves; 

Josep Pueyo; Maria Nieves Chacón; Joan Vilella; Manuel Céspedes; Joaquim Recasens; 

Enric Castells; i Maria Dolors Flix. 

 

Per l’administració municipal: 

El regidor de zona i president del CdZ 02, Joan Gómez; les tècniques de la regidoria de 

la Paeria, Carme Sabaté i Esther Marcos; i el coordinador tècnic dels Consells de Zona, 

Francesc Mòdol. 

 

S’excusa el representant del Centre Excursionista de Lleida, Lluís Taberner. 
 
S’inicia la sessió del plenari del Consell de la zona 02 amb la benvinguda a càrrec del regidor 
Joan Gómez. A continuació, a l’objecte de desenvolupar el 2n punt de l’ordre del dia, el regidor 
explica que els Consells són un instrument “informatiu, consultiu i propositiu” que el 
Reglament de Participació Ciutadana (2006) posa a disposició de la ciutadania de cadascuna de 
les 14 zones en què s’ha dividit la ciutat, i que en ells les persones que hi són convocades –un 
mínim de dues vegades a l’any- poden, a títol individual o en representació d’entitats amb seu 
social a la zona, interactuar amb els responsables polítics del govern municipal, fent-los arribar 
les queixes, propostes i suggeriments que considerin adients. 

Sobre l’històric dels Consells, Gómez parla que la legislatura actual serà la tercera, i 
que en els darrers 8 anys s’han consolidat com una bona eina de diàleg i coordinació 
entre la ciutadania i l’administració local, que ha permès establir prioritats d’actuació 
que el regidor/a de zona ha anat derivant a cadascun dels àmbits municipals 
tècnicament responsables. 
 

A fi de donar compliment al 3r punt de l’ordre del dia, Joan Gómez informa que la 
persona que proposa la Paeria per coordinar, supervisar i validar els procediments 
administratius del Consell sigui el tècnic municipal Francesc Mòdol. No hi ha cap 
objecció en contra: s’aprova. 
Acte seguit, realitzats els procediments administratius previs i en base a les entitats i 
persones que s’han acreditat, es dóna per Constituït el Consell per a la legislatura 
2015-2019; i el regidor de zona s’adreça a les persones que integren el seu Plenari. En 
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la seva al·locució, Joan Gómez es refereix a: 1. l’informe de la gestió dels Serveis 
Socials durant els darrers mesos (que és pot consultar integrament a l’espai web de 
lleidaparticipa), que posa l’accent en el treball que realitzen els/les professionals dels 
àmbits de promoció de la salut; infància en risc; inclusió social i pobresa; persones amb 

discapacitat; dinamització comunitària; promoció social; i serveis socials bàsics; i 2. repàs a 
diferents aspectes relacionats amb la implementació del Pla de Barris. 
 
Finalitzat el desenvolupament del punt 5 de l’ordre del dia, s’obre el torn de paraules: 
 
Bonaventura Torres, veí. Es queixa que al barri hi ha orinades de gossos per tot arreu i que 
moltes façanes estan deteriorades per aquesta causa. Com a possibles solucions, suggereix 
que es posin llocs específics on portar els animals a fer les seves necessitats; que es facin 
revisions censals; i que s’intensifiqui l’acció dels Agents Cívics per controlar els comportaments 
incívics de persones propietàries de gossos. 
En un altre ordre de coses, Torres denuncia la manca de civisme de molts ciclistes que circulen 
–a molta velocitat- posant en perill la seguretat dels vianants. 

 

El regidor respon que ja existeix control per a evitar comportaments incívics per part de 

la Guàrdia Urbana, però que resulta molt difícil poder eradicar totalment el problema, 

en la mesura que solament es pot multar aquelles persones que siguin sorpreses –in 

fraganti- cometent una infracció. 

 

Enric Castells, Grup Teatral Toar i veí del carrer Vila Antonia. Corrobora el problema 

existent amb l’incivisme de propietaris de gossos i ciclistes, i planteja les següents 

qüestions en relació a la dinamització de la Rambla de Ferran: 1. que el quiosc fa massa 

temps que està tancat i que aquest és un motiu afegit perquè aquella zona doni una 

imatge de tristor; 2. que voldria confirmació de si el nou Museu Morera s’ubicarà a la 

Rambla; i 3. que té interès per saber en quina situació es troba el projecte de reforma 

integral de la rambla. 

 

Sobre les accions per a dinamitzar la Rambla de Ferran, el regidor Gómez confirma que 

hi ha la voluntat estratègica d’ubicar el Museu Morera a l’edifici “l’audiència”, però que 

es tracta d’un projecte que –pel seu elevat cost- haurà de finançar-se de manera 

compartida amb altres administracions, raó per la qual no s’espera que pugui realitzar-se 

a curt termini; i al igual que en el cas anterior, la implementació integral del projecte de 

remodelació de la rambla (que inclourà la reobertura del quiosc), anirà supeditada a la 

reactivació del Pla de Barris de la Generalitat per a la zona Auditori-Estació-Noguerola.  

 

Dolors Flix, Vocalia de la Dona de l’AVV. i Comerciants de Noguerola, Estació i 

Segre. Demana: 1. l’arranjament de la vorera entre l’Escola del Treball i Príncep de 

Viana, ja que l’estat d’aquesta és un perill per als vianants; 2. que es vigili l’estesa de 

roba que fan veïns/es als balcons, vulnerant les ordenances municipals; i 3. que es 

resolgui el problema de l’embassament d’aigua de la pluja a sota del pont del tren, a 

l’Av. de Tortosa. Segons la seva opinió, donada la proximitat del riu, en hi hauria prou 

amb construir una canalera que hi desguassés. 

 

En referència a les qüestions plantejades en la intervenció anterior, el regidor respon: 1. 

que es passarà nota demanant l’arranjament de la vorera entre l’Escola del Treball i 

Príncep de Viana; 2. que per a poder controlar l’estesa de roba als balcons caldrà esperar 

a la contractació d’Agents Cívics, vinculats als plans d’ocupació municipal; i 3. que es 
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demanarà informació als serveis tècnics sobre quina és la solució més plausible per a 

resoldre l’embassament d’aigua que es produeix a sota el pont de l’avinguda de Tortosa. 

 

Miquel Sabaté, Associació Veïns i Comerciants Noguerola, Estació i Segre. Realitza 

els següents comentaris: 1. que valora positivament que es convoquin tots els grups 

municipals a les reunions de Consell; 2. que s’hauria d’eliminar la tarima de la sala 

d’actes del Centre Civic, ja que d’aquesta manera es guanyaria espai operatiu per a les 

activitats diàries; 3. que s’ha de millorar el protocol informatiu de l’ajuntament vs 

l’AVV que representa, atès que algunes vegades se n’assabenten de la realització 

d’obres per la premsa; 4. que siguin ateses dues peticions fetes en anteriors reunions de 

consell: variar la denominació del carrer Vila Antònia per “Marquès de Vila 

Antònia”(addueix raons històriques per a justificar el canvi), i donar el nom de Julià 

Freixenet al petit parc que hi ha al final del carrer Vila-Antonia; 5. que si hi ha alguna 

novetat sobre el projecte de reutilització de les instal·lacions industrials de “la meta”; i 

6. que en una propera reunió de Consell es convidi el regidor d’ Urbanisme, Fèlix 

Larrosa, donada l’amplitud de temes d’urbanisme pendents de tractar. 

 

Quant a la modificació i/o denominació de noms de carrers, el regidor Gómez informa 

que cal adreçar la proposta a la comissió de la Paeria que se’n encarrega, perquè 

l’estudiïn.  

Respecte al projecte de “la Meta”, Gómez diu que està en marxa, que ja hi ha un 

conveni signat, i que en els pròxims mesos s’aniran concretant els usos 

sociocomunitaris a què aquesta instal·lació anirà destinada. Sobre quines actuacions 

s’estan fent ara mateix a “la Meta”, el regidor de zona explica que s’estan enderrocant 

els edificis auxiliars, sense valor arquitectònic. 

 

Marta Roigé, AVV. i Comerciants de Noguerola, Estació i Segre. S’adhereix a la 

petició de canvi de denominació del carrer Vila-Antònia que s’ha fet. Quant a altres 

temes, comenta: 1. que hom circula en bicicleta per les voreres de l’Av. del Segre sense 

respectar els vianants, i que de vegades també ho fan motocicletes, raó per la qual 

demana major presència policial; 2. que es faci la reparació de la vorera d’un tram del 

carrer Ramón Castejón, i entre els carrers Maria Sauret, General Britos i carrer del 

Nord; i 3. que –a efectes de promoció urbanística i de dinamització comercial- la zona 

02 del Centre Històric rebi el mateix tractament que la zona 01 (en relació a les 

actuacions que s’estan fent al Mercat del Pla i el seu entorn). 

 

El regidor Gómez respon que s’ha previst que les obres d’ampliació i arranjament de les 

voreres a què s’ha fet esment comencin en breu. 

 

Enric Castells, Grup Teatral Toar i veí del carrer Vila Antonia. Assenyala que la tasca 

que fan els  treballadors de la neteja del carrer de Vila Antònia és molt positiva. 

 

Sílvia Porté. Veïna i representant del grup municipal del Comú. Fa una valoració 

positiva de la concurrència i participació en aquest plenari, però opina que la 

convocatòria hauria de ser més massiva, convocant-se a tot el veïnat des de l’agenda de 

l’ajuntament i col·locant cartells informatius al barri. Relacionat també amb la 

convocatòria de la reunió, pregunta si han estat informades les escoles i les AMPA’s, 

atès que opina que són agents socials de gran importància per a la formació cívica i la 

integració sociocomunitària de determinats col·lectius. 
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Referent a altres qüestions, Porté fa els següents comentaris: 1. que veïnes i veïns 

haurien de tenir la possibilitat de poder opinar sobre quines actuacions municipals 

consideren prioritàries per a la seva zona de la ciutat, per tant, reclama que es facin 

pressupostos participatius; 2. que pel carrer del Nord els vehicles circulen a molta 

velocitat i que hi ha molt poca visibilitat a l’encreuament entre carrer del Nord i 

avinguda del Segre; 3. que, relacionat amb el Pla de Barris, moltes peticions d’ajuda per 

a la instal·lació d’ascensor als antics edificis encara no s’han concedit; i 4. que, en 

benefici de la sostenibilitat medi ambiental, caldria fer més carrils bici, la qual cosa 

evitaria –a la vegada- que les bicicletes circulessin per damunt de les voreres.  

 

El tècnic municipal, Cesc Mòdol, explica que la convocatòria de les reunions del 

Consell es fa efectiva (per carta, e-mail i telèfon) al total de les associacions que hi ha 

registrades a cada zona (veïnals, socials, recreatives, culturals, esportives, escoles i 

AMPA’s, etcètera) i que totes aquestes –si ho consideren adient- poden fer extensiva la 

convocatòria a les veïnes i veïns que puguin tenir interès de participar, considerant els 

temes de què s’hagi de parlar durant la reunió. 

 

Complementant la explicació donada pel secretari del Consell de Zona, el regidor 

Gómez confirma que també s’ha informat de la realització del Consell mitjançant la 

publicació de la notícia a l’Agenda Pública Municipal.  

En referència als límits de la convocatòria, el regidor de Participació Ciutadana 

adverteix que qui vulgui participar a nivell individual ha de fer-ho prèvia inscripció, ja 

que de no fer-se d’aquesta manera podria donar-se el cas que l’assistència de gent 

superés l’aforament màxim de la sala de reunions. 

Contestant a altres qüestions que s’han plantejat, el regidor diu: 1. que està en estudi la 

manera com implementar uns pressupostos participatius a Lleida; 2. que els tècnics 

municipals estan treballant per resoldre el problema de l’encreuament entre el carrer del 

Nord i l’avinguda del Segre; 3. que les ajudes per a la instal·lació d’ascensors es fan 

amb fons municipals i de la Generalitat, i que la Generalitat té provisionalment aturada 

aquesta línia subvencionadora, per raons financeres; i 4. que la implementació de nous 

carrils bici és part fonamental del pla estratègic de mobilitat de la ciutat. 

 

Maria Eugenia Fernández, veïna i representant de la Casa de Cantàbria. Fa esment de 

les següents qüestions: 1. que els excrements dels coloms són un gran problema per a la 

salubritat de la via pública; 2. que les parets dels edificis estan plenes d’orina de gos; 3. 

que es realitzen contínues infraccions de trànsit en el canvi de sentit de la Rambla 

Ferran, a l’altura del carrer Democràcia; 4. que s’hauria d’informar (mitjançant cartells) 

a les persones dels col·lectius procedents de la immigració recent, que al nostre país és 

norma caminar per la dreta de les voreres; i 5. que cal controlar la circulació irregular de 

bicicletes per les voreres. 

 

Quant al foment del civisme entre les persones de col·lectius de persones procedents de 

la migració, el regidor explica que ja existeix un pla municipal d’acollida mitjançant el 

qual s’està fent una tasca molt important –i no prou coneguda per la ciutadania- per 

donar a conèixer a les persones nouvingudes l’entorn físic i convivencial de la ciutat. 

Quant a la resta de temes denunciats, el regidor diu que es passarà avís als departaments 

que correspongui . 

 

Miquel Sabaté, Associació Veïns i Comerciants Noguerola, Estació i Segre. En 

referència als girs a l’esquerra dels carrers del Nord i General Britos, explica que van 
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sol·licitar –a la Paeria- la col·locació d’un semàfor, i que no s’ha col·locat al·legant 

manca de pressupost. 

Quant a la problemàtica de bicicletes que circulen a molta velocitat per les voreres, 

Sabaté explica que es van reunir amb responsables policials i els van dir que si les 

voreres són prou amples (com és en el cas de Príncep de Viana) s’hi pot circular; 

tanmateix, adverteix que hi ha veïns que estan molt enfadats per la permissivitat existent 

i que si mai hi ha un accident amenacen que previsiblement hi haurà més que paraules. 

 

El regidor de zona palesa allò que diu la normativa quant a la circulació de bicicletes per 

les voreres, i fa una crida a trobar fórmules de consens que garanteixin una bona 

convivència entre ciclistes i vianants. 

 

Enric Castells, Grup Teatral Toar i veí del carrer Vila Antonia. Demana que les 

reunions del Consell es facin amb una major freqüència o, si més no, que se’n convoqui 

alguna d’extraordinària quan hi hagi alguna urgència. 

 

El regidor de Participació Ciutadana explica que –en base a la capacitat logística de la 

regidoria- la cadència de reunions ordinàries és de dues a l’any (per cadascuna de les 14 

zones o districtes de la ciutat), però que això no exclou que se’n puguin de convocar 

d’extraordinàries quan es consideri d’interès general. Altrament, el regidor palesa que 

fer massa reunions seguides -sense que hi hagin nous elements a debatre- pot acabar 

resultant contraproduent. 

 

Josep Maria Baiget. Grup Municipal ERC-Avancem. Manifesta la seva opinió sobre 

quins temes són propis de ser exposats en un plenari de Consell i quins no. Al seu 

entendre moltes de les petites reclamacions que s’han formulat (circulació de bicicletes, 

brutícia provocada pels gossos,  etcètera) podrien ser tramitades per una via més 

convencional mitjançant el canal de queixes que l’ajuntament posa a disposició de la 

ciutadania. Posa com exemple de tema que sí correspondria a les funcions per les quals 

–al seu entendre- va ser creat el Consell, el debat sobre la reforma i revitalització de la 

Rambla. 

Finalment, com a qüestió relacionada amb la dinamització de la Rambla, El representant 

del Grup municipal d’ERC-Avancem explica la importància que tindria per la zona 02 

del centre històric ubicar la nova estació d’autobusos al costat de l’estació de trens. 

Baiget creu que l’ajuntament hauria de negociar amb l’administració de l’Estat, per tal 

de millorar l’accessibilitat -per l’estació de trens- des de la Rambla de Ferran fins al 

barri de Pardinyes. 

 

Joaquim Recasens, Santuari de Sant Antoni de Pàdua. Lamenta que s’hagin perdut 

dues de les festes que es celebraven al seu barri (Sta. Cecília i St. Antoni) ja que al seu 

entendre “donaven molt caliu i afavorien la convivència”. Recasens diu que si el 

problema és d’espai, posen a disposició del barri les infraestructures de la seva 

comunitat. 

 

El regidor emplaça el representant de la comunitat del Santuari de Sant Antoni de Pàdua 

i l’Associació de Veïns i Comerciants de Noguerola, Estació i Segre a dialogar sobre 

l’oportunitat de recuperar les festes a què s’ha fet referència. 

 

Ma. Àngels Revés, CAP Rambla Ferran. Exposa que el comerç no està content amb el 

canvi de la ubicació de les paradetes de Nadal (de les Rambles de Francesc Macià i 
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Ferran, a la zona de l’Auditori), i pregunta: 1. per l’estat del projecte de reforma i 

revitalització de la Rambla; i 2. Si es podria obligar a la persona que la gestiona la pista 

de gel de la plaça de St. Joan a pagar una assegurança de responsabilitat civil que 

permeti cobrir els accidents de les persones que patinen. 

 

Sobre el canvi de la ubicació de paradetes, el regidor Gómez explica que s’ha fet com a 

resultat d’una negociació entre l’associació de veïns i els comerciants. Quant al projecte 

de reforma de la Rambla, que va ser triat mitjançant un procés participatiu, afirma que -

per la seva important quantia- requereix recursos del Pla de Barris de la Generalitat, que 

de moment no han arribat. 

Respecte al compliment de les normes legals que regulen l’explotació econòmica de la 

pista de gel que s’instal·la a la plaça de St. Joan, el regidor de zona puntualitza que si 

l’empresari que la gestiona no hagués justificat que compleix tots els preceptes exigits 

(inclosa una assegurança de responsabilitat civil), l’ajuntament no li hauria concedit el 

permís d’activitat. 

 

Miquel Sabaté, Associació Veïns i Comerciants Noguerola, Estació i Segre. Amplia 

informació sobre com va realitzar-se el procediment participatiu mitjançant el qual els 

veïns van seleccionar el projecte de reforma de la Rambla, entre 6 propostes;  i referent 

al projecte elegit afirma que va ser quantificat en 2 milions d’euros. 

En un altre ordre de coses, Sabaté manifesta: 1. que no va haver-hi consens sobre el 

projecte de posar un semàfor a la Rambla de Ferran, i afirma que ell es troba entre els 

partidaris de posar-lo; i 2. que el proper any està previst repartir les activitats festives 

del barri entre els espais de la Places de Sanahuja i Auditori. 

 

Sobre la qüestió del semàfor, el regidor Joan Gómez comenta que en el seu moment 

(quan gestionava l’àmbit de Mobilitat), ell va impulsar que es posés, a l’entendre que 

era racional que aquell pas de vianants tingués continuïtat a l’altra banda de carrer. 

 

Finalitzat el torn d’intervencions, Gómez agraeix l’assistència als participants i 

manifesta que lliurarà nota al regidor d’Urbanisme i altres regidors/es dels àmbits 

afectats en relació a les qüestions que s’han plantejat.   

 

Sense cap altre tema a parlar, es dóna per finalitzat el plenari. 
 

 

Lleida, 5 de Novembre de 2015. 

 
 
 
 
 
 
Cesc Mòdol    
Coordinació tècnica 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;  
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 qui podrà votar, en quins llocs i en quines modalitats;  

 en quines dates s’ha previst fer les votacions presencial i electrònica;  

 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 tècnica 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 del Consell 02 (Barris de Noguerola; Estació 

/Segre; i entorns), realitzat el 12 de juny de 2017, al Centre Cívic de Democràcia. 

 

Assisteixen a la reunió:  

 

Entitats: 

AVV. i Comerciants de Noguerola; AMPA Escola Sagrada Família; Coordinadora 

Jubilats i Pensionistes; Assoc. Amics de la Seu Vella; Grup Municipal de Comú de 

Lleida; Grup Municipal ERC-AVANCEM; Centre Excursionista de Lleida; Intermón 

OXFAM; Banc del Temps; Associació de Cameruneses Anglófonos en Lleida. 

 

Persones: 

Sílvia Asensio; Marta Roigé; Víctor Moncasí; Sílvia Porté; Josep Maria Baiget; 

Bonaventura Torres; Enric Casanoves; Maria Dolors Flix; Antoni Satorra; Lluís 

Taberner; Josep Llurba; Imma Espluga; Ma. Àngels Moli; Viviane Eyong. 

 

 

Per l’administració municipal: 

El regidor de zona i president del CdZ 02, Joan Gómez; la tècnica de l’àmbit de 

l’hàbitat urbà i rural i la sostenibilitat de la Paeria, Marta Roig; la tècnica de la regidoria 

de la Participació, Esther Marcos; i el coordinador tècnic dels Consells de Zona, 

Francesc Mòdol. 

 

Excusa assistència l’Escola Príncep de Viana. 

 

Obre la reunió el regidor de la Zona i de Participació Ciutadana, Joan Gómez, qui 

informa sobre la finalitat d’aquesta convocatòria de Consell.  

Gómez avança que es donaran a conèixer les propostes -relacionades amb la zona 02 del 

Centre Històric- que s’han presentat fins al moment, i recorda que el termini de 

presentació de propostes acabarà el 30 de juny; data a partir de la qual una comissió 

tècnica municipal validarà totes aquelles que no contravinguin les normes del procés de 

Pressupostos Participatius i que, per tant, seran les que acabarà podent votar la 

ciutadania.. 

 

A continuació, la tècnica de l’àmbit de l’hàbitat urbà i rural i la sostenibilitat de la 

Paeria, Marta Roig, passa a relacionar i comentar les següents propostes: 
 Crear nous espais d’ombra i aixopluc. 

 Eix Net, papereres a tot el centre històric; 

 Parc per a gossos; 

 Trasllat de l’Estació d’autobusos a la vora de l’estació de trens. 

 Vàters públics a diversos indrets. 

Finalitzada l’exposició de Marta Roig, s’obre un torn de paraules en què Dolors Flix; 

Bonaventura Torres; Marta Roigé; Sílvia Porté; Josep Llurba; Josep M. Baiget; Lluís 

Taberner; Antoni Satorra; Maria A. Moli; i Sílvia Asensio; intervenen per demanar 

aclariments, fer suggeriments i/o valoracions sobre les diverses propostes a què la 



 10 

tècnica s’ha referit, i per preveure’n de noves que s’haurien de presentar a la Paeria 

abans de la finalització del termini establert. 

Finalitzat el torn de paraules, el regidor Joan Gómez dona per closa aquesta sessió 

extraordinària del Consell de la Zona 02. 
 

 

Lleida, 12 de Juny de 2017. 

 
 
 
 
 
 
Cesc Mòdol    
Coordinació tècnica dels Consells Territorials 
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CONSELL DE LA ZONA 02 DEL CENTRE HISTÒRIC  

(Barris de Noguerola; Estació /Segre; i entorns)      

 

Plenari celebrat el 26 de febrer de 2018, al Centre Cívic Democràcia. 

Assisteixen a la reunió:  

Entitats: 

AEM Teatre; AVV. i Comerciants de Noguerola, Estació i Segre i entorns; 

Coordinadora Jubilats; Assoc. Amics de la Seu Vella; Centre de Salut Rambla de Ferran 

(CAP); Santuari de Sant Antoni de Pàdua; Grup Municipal Ciutadans; Grup Municipal 

de Comú; Grup Municipal PDeCAT; Grup Municipal ERC-AVANCEM; i Centre 

Excursionista de Lleida. 

 

Persones: 

Ferran León; Miquel Lluís Sabaté; M. Àngels Revés; Marta Roigé; Víctor Moncasí; 

José Luís Osorio; Josep Maria Baiget; Bonaventura Torres; Enric Casanoves; Anna 

Costa; Marta Gispert; Joaquim Recasens; Francesc Caballero; Josep M. Encuentra; 

Antoni Satorra; Carme Sambola; Dolors Ciutat; Rosa Ciutat; i Maria Dolors Flix. 

 

Per l’administració municipal: 

El regidor de zona i president del CdZ 02, Joan Gómez; el regidor de regidoria de 

Promoció i Gestió de l’Habitat Urbà i Rural i la Sostenibilitat, Fèlix Larrosa; el tècnic 

de la regidoria de Promoció i Gestió de l’Habitat Urbà i Rural i la Sostenibilitat, Jordi 

Domingo; la tècnica de la regidoria de la Paeria, Esther Marcos; i el coordinador tècnic 

dels Consells de Zona, Francesc Mòdol. 
 

S’inicia la sessió del plenari del Consell de la zona 02 amb la benvinguda del regidor Joan 
Gómez qui, acte seguit, explica que el projecte més votat a la zona dels pressupostos 
participatius de 2017 (“carrers nets al Centre Històric”) s’implementarà en breu. 
Quant a la convocatòria dels pressupostos participatius de 2018, Gómez explica que a 
partir de febrer es podran presentar les propostes d’enguany; que la fase d’estudi i 
valoració tècnica de les propostes 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. 
 
A continuació, seguin indicacions del regidor de Participació Ciutadana, el tècnic municipal de 
l’àmbit de Promoció i Gestió de l’Habitat Urbà i Rural i la Sostenibilitat, Jordi Domingo, explica 
les actuacions que properament realitzarà l’ajuntament a la zona 02. 
Domingo informa que, relacionat amb el desenvolupament de la part no executada del Pla de 
Barris, s’han adjudicat a l’empresa Sorigué diverses obres que s’aniran implementant –a partir 
de març- als carrers entre la Rambla de Ferran i l’Av. del Segre,  i mostra –amb el suport de 
plànols- els detalls de les intervencions que s’han previst de fer.  
Sobre l’obra a realitzar, Jordi Domingo palesa que es tracta d’una intervenció d’alta 
complexitat, en la mesura que aquesta afectarà a tota una trama de carrers estrets, i que 
esdevindrà tant en superfície (voreres, calçada, mobiliari urbà, jardineres, arbrat, nous punts 
de llum singulars i reubicació d’alguns dels actuals, per guanyar uniformitat lumínica, algun 
semàfor...), com en el subsòl (clavegueram, canonades d’aigua potable, instal·lació dels 
conductes que facilitaran -més endavant- renovar les xarxes elèctriques, de telefonia, i de fibra 
òptica, etcètera). 
Per a disminuir al màxim els efectes no desitjats sobre la ciutadania, Jordi Domingo anuncia 
que treballaran de manera coordinada tres equips diferents i que sempre es garantirà tant 
l’accessibilitat als habitatges i comerços, com la mobilitat a peu o en vehicle. 
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En referència a la concreció pràctica de la intervenció que es farà , Domingo fa esment que tots 
els carrers passaran a ser de plataforma única (calçada i voreres al mateix nivell), a excepció de 
General Britos en què tot i que es mantindran les alçades del ferm actual, s’eixamplaran les 
voreres fins a 3 metres d’amples, es restringirà la circulació de vehicles en un sol sentit, i 
s’eliminarà un dels dos carrils actuals d’aparcament. 

Com a criteri general de la intervenció urbana que es planteja, el tècnic municipal 

remarca que hi haurà molta més presència de verd als carrers (arbres i jardineres), que 

es crearan dos nous racons singulars (a Maria Sauret xamfrà Gral. Britos;  i  a Gral. 

Britos xamfrà amb Av. del Segre) que a més de donar caràcter a la zona, serviran també 

per a regular millor la mobilitat entre l’Av. del Segre i la Rambla de Ferran. 

Com a elements que han de donar valor afegit a la reforma urbana de la zona 

Noguerola/Segre, Jordi Domingo avança que s’habilitaran punts de servei de Wifi i 

punts de recàrrega per a bicicletes elèctriques; i quant a la intencionalitat global del 

projecte, explicita que es pretén fer un barri més permeable, més còmode, i més atractiu. 
 
Arran de com alguns dels assistents perceben la qualitat de vida al seu barri, s’inicia una 
tertúlia informal sobre la problemàtica de la micció i els excrements dels gossos, sense que 
s’arribi a cap proposta concreta vers la manera com resoldre el problema. 
 
Josep M. Baiget, grup municipal ERC-Avancem. Manifesta la seva preocupació davant la 
hipotètica possibilitat que el desenvolupament del Pla de l’Estació –que afectaria 120.000 m2- 
no s’implementi fins al tercer quinquenni (2028-2033 aprox.) de l’aplicació del nou Pla General 
d’Ordenació Urbana (POUM), quan, en opinió del seu grup municipal, la importància de 
l’esmentat Pla aconsella que s’emprengui amb la màxima immediatesa, ja que segons el seu 
punt de vista el Pla de l’Estació és un factor estratègic que afectarà la qualitat de vida de tota 
la ciutat, en la mesura que esdevindrà un centre intermodal (múltiples connexions ferroviàries 
i d’autobusos, en un mateix node) fonamental per a la mobilitat de la ciutadania de Lleida. 
Quant a com s’interrelacionen els projectes del Pla de l’Estació i de la reforma de la Rambla de 
Ferran, Baiget fa esment a l’actuació que donarà continuïtat a l’esmentada rambla fins a 
l’estació; i, entre els canvis més substancials que es realitzaran ressalta: que s’ampliaran les 
voreres de les dues bandes de la mateixa; que es vianalitzaran les proximitats del nou Museu 
Morera; que s’eliminarà un carril de circulació per banda; i que la circulació provinent del pont 
vell es derivarà cap a l’Av. del Segre per descongestionar la Rambla. 
Finalment, Baiget reivindica que es faci efectiva -quant abans- l’adquisició de la farinera la 
meta i les finques del seu entorn.  
 
 
Miquel Lluís Sabaté, AVV. i Comerciants de Noguerola, Estació i Segre i entorns. Informa que la 
seva AVV va participar en el concurs de selecció del projecte de reforma de la Rambla de 
Ferran, i fa un relat dels arguments en què es va fonamentar el seu vot. 
Quant al seguiment del Pla de l’Estació; de la reforma de la Rambla; i d’altres projectes com el 
de la reforma de la Plaça de l’Auditori, Sabaté explica que la seva AVV hi ha participat, i que, de 
la mateixa manera, esperen que se’ls consulti sobre el desenvolupament del nou POUM. 
 
Com aclariment a qüestions que han estat plantejades anteriorment, el regidor Fèlix Larrosa 
desvincula la temporització i el desenvolupament del projecte de la Rbla de l’aprovació del 
POUM, en la mesura que aquest solament té afectació sobre tot allò que cal planificar a llarg 
termini: previsió d’usos del territori (residencials, comercials, de serveis, socioculturals, medi 
ambientals, etcètera), i que en el cas de la Rbla solament s’abordaran actuacions relacionades 
amb el confort dels vianants, el mobiliari, la pacificació de la zona. 
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Sobre la Rambla, el regidor vaticina que el canvi d’usos i de la mobilitat a peu d’aquella zona, 
seran determinants per a la seva dinamització social i econòmica. 
En referència a la importància de desenvolupar els més de 100.000 m2 previstos al Pla de 
l’estació, Fèlix Larrosa posa en valor que les infraestructures de l’esmentat pla, a banda de 
donar centralitat a l’estació, potenciaran sinèrgies molt positives en els àmbits social, cultural, 
comercial, i de model d’habitatge. 
A continuació, el regidor de Promoció i Gestió de l’Habitat Urbà i Rural i la Sostenibilitat, Fèlix 
Larrosa fa referència a tot un seguit d’obres ja programades a la zona, que s’aniran 
desenvolupant entre 2018 i principis de 2019. Entre les actuacions previstes, fa esment a: 1. la 
reforma de la Plaça Berenguer IV, fusionant-la amb la zona de l’Estació i amb la Rambla; i 
alineant Príncep de Viana en direcció als barris de Cappont, Bordeta, i Magraners, per l’Av. de 
l’Enginyer Victoriano Muñoz; i 2. les actuacions relacionades amb la millora urbana dels carrers 
de l’entorn de l’Av. del Segre. A més d’aquestes actuacions ja concretades, el regidor Larrosa 
anuncia que s’està acabant d’estudiar com serà la reforma de la plaça de l’Auditori; les millores 
previstes (ampliació de voreres, plantació d’arbrat, etcétera) a la zona Comtes d’Urgell/Anselm 
Clavé; i actuacions de millora als carrers Botera, la Parra, i altres carrers de l’entorn de 
l’Auditori. 

Respecte a les finques de la Farinera la Meta i entorn, el regidor Larrosa informa que la 

negociació està tancada amb bona part dels propietaris i que s’està valorant com (en els 

pròxims mesos) es pot tancar l’operació en les condicions fiscals més avantatjoses per a 

l’ajuntament. 

 

Miquel Lluís Sabaté, AVV. i Comerciants de Noguerola, Estació i Segre i entorns. 

Constata que hi ha molt interès de part de comerciants i propietaris de la zona Rambla 

per conèixer com evolucionarà el Pla de la Rambla. 

 

Mari A. Revés, CAP Ferran. Exposa que l’Institut Català de la Salut els ha encomanat 

fer un “mapa d’actius de la salut de la zona” que ha de reflectir què és “allò que fa sentir 

bé” a les persones que hi viuen. Per a desenvolupar aquest projecte, Revés explica que 

preveuen realitzar activitats de carrer -amb el suport de veïns i veïnes- que els permetin 

conèixer la seva percepció quant a la qualitat de vida als barris de la zona: activitats que 

s’hi realitzen (culturals, lúdiques, esportives, educatives...); serveis socials de què 

disposa la gent gran i la gent procedent de la immigració recent i l’accés als mateixos.  

Sobre la finalitat del projecte que volen impulsar, Revés afirma que aquest cerca 

potenciar la socialització -en el seu entorn comunitari- de persones en situació de risc, a 

tal fi, anuncia que es posaran en contacte amb diversos agents socials de la zona a fi 

d’acordar vies de col·laboració. 

 

El regidor Fèlix Larrosa recomana que exposin la proposta anterior al tècnic de Serveis 

Socials de la Paeria, Joan Canut, amb la finalitat que aquest els informi de quina mena 

de suport els pot donar l’ajuntament. 
 

Finalitzat el torn d’intervencions, el regidor de zona, Joan Gómez agraeix l’assistència 

als participants i dona per finalitzat el plenari. 
 

Lleida, 26 de febrer de 2018. 

 
 
 
Cesc Mòdol    
Coordinació tècnica dels Consells Territorials 
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CONSELL DE LA ZONA 02 DEL CENTRE HISTÒRIC  

(Barris de Noguerola; Estació /Segre; i entorns)      

 

Plenari celebrat el 3 de desembre de 2018, al Centre Cívic Democràcia. 

Assisteixen a la reunió:  

Entitats: 

AEM Teatre; AVV. i Comerciants de Noguerola, Estació i Segre i entorns; 

Coordinadora Gent Gran i Voluntariat Sènior; Assoc. Amics de la Seu Vella; Grup 

Municipal Ciutadans; Associació Rehina Karpitskaya; Escola Antoschka; AMPA 

Escola Sagrada Família; Club Escacs Lleida; i Casa de Cantabria. 

 

Persones registrades:   

Miquel Lluís Sabaté; Marta Roigé; José Luís Osorio; Josep Llurba; Bonaventura Torres; 

Magda Ballester; Pep Mòdol; Jordi Medina; Esther Urbán; Meritxell Protomàrtir; Maria 

Eugenia Fernández; Mari Pau Morales; Joaquim Bordes; Albert Masagué; Esther 

Cervera; Maria José Ventura; Rafael Baitg; Antoni Valles; Dolors Ciutat; Maria Pilar 

Ximénez; Rosa M. Ciutat; Natalia Karpitskaya; i Maria Dolors Flix. 

 

Per l’administració municipal: 

El regidor de zona i president del CdZ 02, Joan Gómez; i el coordinador tècnic dels 

Consells de Zona, Francesc Mòdol. 
 
S’inicia la sessió del plenari del Consell de la zona 02 amb la benvinguda del regidor Joan 
Gómez qui, acte seguit, fa una exposició dels projectes municipals que s’estan realitzant a la 
zona, entre els quals fa esment a les obres del sector de Noguerola, carrers Botera i General; 
així com a l’estat dels projectes de millora de la Rambla de Ferran, dels carrers Anselm Clavé i 
Sant Ruf, i el de la plaça de l’Auditori. 
Quant al projecte guanyador als Pressupostos Participatius de 2018 (comptadors de temps a 
semàfors de Príncep de Viana i Estació), el regidor informa que la proposta inicial s’ha ampliat i 
millorat, i que es farà extensiva a altres cruïlles de la zona Rambla de Ferran/Av. del Segre. 
 
Finalitzada la intervenció del regidor de zona, s’obre el torn de paraules: 
 
Mari Pau Morales, Veïna. Sobre el projecte de la plaça de l’Auditori, opina que els comerciants 
de la zona no estan d’acord que es redueixin places d’aparcament;  
 
El regidor Joan Gómez respon que -al seu entendre- els comerciants aniran canviant el seu 
posicionament, en la mesura que constatin que una plaça més bonica, i pensada per a la 
mobilitat de persones a peu, és molt beneficiosa per al creixement del comerç de proximitat. 
 
Miquel Lluís Sabaté, AEM Teatre. Pregunta:  1. si es farà la remodelació de la Rambla Ferran 
en base a la consulta participativa realitzada a 2017; i 2. quins seran els terminis per a la 
implementació del projecte guanyador -a la zona 02- dels Pressupostos Participatius de 2018 
(Comptador de temps als semàfors de Príncep de Viana/Estació).  
En un altre ordre de coses, Sabaté reclama que es faci extensiva a tota la zona 02 (Noguerola, 
Estació, Segre) la col·locació de papereres com les que es van posar a l’Eix Comercial, arran de 
la implementació de la proposta, guanyadora als Pressupostos Participatius de 2017: “Carrers 
Nets al Centre Històric”. 
 
Esther Urbán, Veïna. Manifesta el seu acord amb la intervenció anterior, i reivindica més 
papereres a tota la zona de l’Av. del Segre. 
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Rosa M. Ciutat, Veïna. Expressa el seu malestar per la tardança en fer efectives peticions que 
ja s’havien realitzat en reunions anteriors de Consell, com és el cas de la implementació de 
més papereres als carrers de la zona 02. 
Respecte a les obres de millora de carrers entre la Rambla i l’Av. del Segre, manifesta que 
estan durant massa i que el veïnat ja n’està cansat. 
Quant a la reforma de l’espai urbà de la zona de Príncep de Viana/Estació, que inclou el trasllat 
de dos arbres grans, constata que ja no es complirà la previsió d’iniciar-la a novembre. 
En referència als sis mesos de retard de l’inici de la reforma de la Rambla de Ferran, s’interessa 
per saber la causa que l’ha justificat i demana una concreció de terminis. 
Finalment, Ciutat reclama que l’ajuntament respongui les moltes al·legacions al POUM que han 
formulat persones veïnes dels barris de la zona 02, i, a més, proposa que es convoqui una 
reunió informativa. 
 
Relatiu al POUM, el regidor Gómez respon: 1. que actualment s’està en la fase informativa i 
que les respostes a les al·legacions es faran arribar -de manera individualitzada- abans de 
l’aprovació definitiva del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal; i 2. que per al trasllat 
d’arbres de davant de l’Estació hi ha marge mentre duri l’hivern. 
 
Miquel Lluís Sabaté, AEM Teatre. Valora que la reforma de l’espai urbà de la zona de Príncep 
de Viana/Estació, es molt més complexa que traslladar els arbres de què s’ha parlat, i recorda 
que també afectarà a la mobilitat de vehicles, en doble direcció. 
 
Maria Dolors Flix, AVV. i Comerciants de Noguerola, Estació i Segre i entorns. Denuncia que al 
carrer Riu Éssera -direcció a Prat de la Riba, a la zona on hi ha una boca de pàrquing i més 
amunt- la vorera dreta té un tram on les rajoles estan molt malament; demana que se’n faci la 
reparació. 
 
Marta Roigé, Veïna. Reivindica que es faci alguna cosa per a controlar el trànsit de les 
bicicletes a l’entorn d’Av. de Segre/ carrer del Nord, ja que hi ha hagut atropellaments amb 
ferits. Relacionat amb la reivindicació anterior, Roigé diu que troba a faltar presència de la 
Guàrdia Urbana i dels Agents Cívics. 
 
Varies persones coincideixen en el fet que troben necessària la figura del Guàrdia de Barri. 
 
Mari Pau Morales, Veïna. Recomana la utilització de l’aplicatiu “appunta paeria”, com a canal 
des d’on passar avisos i denuncies sobre temes menors de ciutat. 
Bonaventura Torres, Assoc. Amics de la Seu Vella. Es queixa de la brutícia per defecacions i 
miccions de gossos; demana que l’ajuntament actuï amb més contundència.  
 
El regidor Joan Gómez atribueix la principal responsabilitat del problema als amos dels 
animals, i apunta que la gran dificultat per a la policia -a l’hora d’aplicar sancions- és poder 
enxampar la persona infractora en el mateix moment de cometre la malifeta.  
 
Esther Cervera, Veïna. Pregunta si és correcte dipositar les bossetes amb els excrements de 
gos a les papereres normals. 
 
Rosa M. Ciutat, Veïna. Denuncia que a la planta baixa dels edificis del barri hi ha moltes 
paneroles1, i demana que l’ajuntament desinfecti de manera continuada les zones afectades. 
 

                                                 
1 Insectes. En castellà s’anomenen “cucarachas”. 
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El regidor Joan Gómez puntualitza que l’ajuntament ja desinfecta de manera regular els 
carrers, a l’objecte d’evitar la proliferació dels insectes a què s’ha fet referència, i afegeix que 
el motiu del problema rau en la proximitat dels cursos fluvials del Segre i del Noguerola. 
 
Pep Mòdol, AVV. i Comerciants de Noguerola, Estació i Segre i entorns. Fa una crida perquè la 
gent es faci sòcia de l’AVV que presideix i, altrament, expressa el seu reconeixement a la tasca 
realitzada per la junta anterior. 
Quant a temes que interessen el seu col·lectiu veïnal, Mòdol pregunta per la previsió de l’inici 
de les obres del nou Museu Morera, i es posiciona a favor que “el Pla de l’Estació” comporti 
una actuació integral que afecti també la Rambla Ferran, i la zona de la meta i entorn. En 
referència al desenvolupament de l’esmentat Pla, el representant veïnal demana que la Paeria 
convoqui un acte públic -amb exposició de dibuixos i plànols- on s’informi els veïns, i se’ls 
faciliti poder realitzar aportacions. 

Relatiu al projecte de remodelació de la Plaça Auditori, Mòdol expressa el 

convenciment que la immensa majoria del veïnat hi està d’acord, i afirma que sols una 

part dels comerç –al seu entendre mal aconsellat- és qui s’hi oposa. Sobre l’aparcament 

de vehicles a l’esmentada plaça, el representant veïnal recomana l’ús del gran pàrquing 

que hi ha al carrer de la Parra, vora l’Auditori. 

 

En resposta al president de l’AVV dels barris de la zona 02, el regidor Joan Gómez 

respon: que les obres del nou Museu Morera començaran en pocs dies; i que s’està 

treballant -amb el Ministerio de Fomento i la Renfe- amb la intenció de fer una actuació 

potent a tot l’entorn de l’Estació, que inclogui espais comercials, i actuacions urbanes i 

de mobilitat al vial de Príncep de Viana i la Rambla. 
 
Esther Urbán, Veïna. Opina que el pàrquing Auditori no és gens barat, que resulta incòmode 
des d’un punt de vista de mobilitat, i afegeix que personalment no li agrada gens que tingui la 
sortida per la Ronda de la Seu Vella. 
 
Pep Mòdol, AVV. i Comerciants de Noguerola, Estació i Segre i entorns. Respecte a comentaris 
que s’han fet sobre el tipus de remodelació que caldria per a la plaça de l’Auditori, i a com 
aquesta afectaria els espais d’aparcament i la mobilitat en vehicle, el representant veïnal 
afirma: que baix cap concepte es pot negar al ciutadà espais de vianant (...); que cal pacificar la 
ciutat en benefici de la gent gran i la canalla (...); i que prioritzar solucions en benefici dels 
cotxes és una mesura impròpia del s.XXI. Com a opció que permetria incrementar més 
aparcament, Mòdol suggereix que s’estudiï la possibilitat de construir un nou pàrquing a la 
part més pròxima de la Rambla de Ferran. 
En un altre ordre de coses, Mòdol reivindica: 1. que es dignifiqui l’espai patrimonial de les 
termes romanes (ara brut i ple de matolls), atenent que són de les més antigues de Catalunya, 
i que es troben a la zona d’accés a Lleida des de l’estació de trens d’alta velocitat; 2. que es 
tingui en compte que el veïnatge de la zona demanda major protecció ciutadana i més control 
vers les conductes incíviques de les persones que embruten els espais públics;  i 3. que 
s’estudiï quines possibilitats hi ha perquè la zona de Noguerola pugui disposar de més espais 
lúdics per a menors. 
 
Esther Cervera, Veïna. Manifesta que no li agrada que la zona pròxima al riu Segre hagi 
esdevingut un lloc d’alta concentració de persones de religió musulmana, i formula el seu desig 
que –tan aviat com sigui possible- l’esmentada comunitat pugui trobar l’emplaçament i els 
recursos econòmics que li permetin construir un temple en un altre indret de Lleida, alliberant 
d’aquesta manera el Palau de Vidre com a equipament d’usos religiosos. 
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El regidor Gómez respon que es donarà via lliure a la construcció d’un nou temple per a la 
comunitat musulmana, tan aviat com aquesta presenti un projecte que s’ajusti a la legalitat. 
Quant a l’alta concentració de gent als carrers pròxims a l’Av. del Segre, Gómez puntualitza 
que aquesta solament es dóna durant l’època del ramadà, i que -en general- a Lleida hi ha una 
bona convivència interreligiosa.  
 
Maria José Ventura, Veïna. Opina que la comunitat musulmana és un col·lectiu al que li costa 
molt integrar-se a la nostra cultura, i es manifesta contrària a la possibilitat que la zona 02 del 
Centre Històric arribés a acollir una mesquita. 
 
Esther Cervera, Veïna. Palesa: 1. el convenciment que el seu barri ha tingut -i té- molta 
paciència amb els musulmans; i 2. que nou veu bé l’ús del Palau de Vidre com a lloc de culte, 
però expressa els seus dubtes respecte que l’esmentat col·lectiu tingui interès en deixar 
d’utilitzar-lo. 
 
Pep Mòdol, AVV. i Comerciants de Noguerola, Estació i Segre i entorns. Expressa la seva 
disconformitat vers debatre en aquesta reunió sobre el sí o el no a una mesquita, tanmateix, 
demana que no es distorsioni la idea de religió, perquè al seu entendre les expressions 
extremes de totes les religions són pernicioses, i, en l’anterior sentit, per a ell és igual de 
perillós el fonamentalisme musulmà dels salafistes, que el catòlic de l’Opus Dei. 
El representant veïnal fa una crida al respecte i la convivència entre tots els veïns, amb 
independència de la seva religió, i posa en valor la idea que la coexistència pacífica i tolerant 
de creences diverses possibilita l’enriquiment cultural d’una societat d’acollida. 
Quant a la utilització del Palau de Vidre com a zona de culte, Mòdol considera que ha de ser 
provisional, fins que la comunitat musulmana estigui en condicions de construir-se el seu propi 
temple; amb tot, considera que per les característiques urbanes de la zona 02 del Centre 
Històric, difícilment es donaran els requisits tècnics (compliment d’ordenances municipals i 
dels Plans urbanístics de la Generalitat) per acollir-lo. 
 
El regidor Joan Gómez, insisteix en la necessitat de construir una ciutat cada vegada més 
inclusiva, per la qual cosa posa molt èmfasi en la conveniència de conèixer-se millor els uns als 
altres, “perquè (...) evita conflictes”. 
 
Esther Cervera, Veïna. Opina que al barri hi ha una concentració massa alta d’activitat 
socioeconòmica de la comunitat musulmana. 
 
El regidor Joan Gómez respon que es tracta d’una tendència força normal, que també els 
espanyols que van emigrar a ciutats d’Europa -el segle passat- tendien a concentrar-se en uns 
determinats barris i no en uns altres. 
 
Josep Llurba, Coordinadora de la Gent Gran i Voluntariat Senior. Com a entitat que té la seva 
seu al Centre Cívic de Democràcia, traslladen al Consell les següents peticions: 1. que cal fer 
front a l’incivisme, tot millorant la neteja i la seguretat; i 2. que cal enllumenar millor els passos 
de vianants. 
En referència a les activitats de voluntariat que realitzen, informen sobre com adherir-s’hi, i 
s’ofereixen a col·laborar amb institucions i associacions de la zona. 
 
Dolors Ciutat, Veïna. Urgeix que s’incorporin noves papereres a la zona i, a poder ser, diu, que 
duguin incorporat un sistema d’ancoratge que impedeixi que el contingut de la bossa es buidi, 
amb el vent. 
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Rafael Baitg, Veí. Es queixa que no hi ha hagut una bona senyalització viària mentre s’han fet 
les obres del carrer Alcalde Fuster, i, quant a la presència de la Guàrdia Urbana, recrimina que 
tinguin molt més interès en posar multes que en atendre altres necessitats comunitàries. 
 
Sobre el debat de l’incivisme al carrer del Nord, varies persones presents corroboren que si bé 
hi ha incivisme produït per persones nouvingudes, també en hi ha que és responsabilitat de 
persones “que són del barri de tota la vida”. 
 
M. Pilar Ximénez, Veïna. Demana per la previsió de la finalització de les obres de la zona de 
l’entorn del carrer Comerç, ja que segons diu: se’ls està fent molt llarga l’espera. Malgrat tot, 
afirma estar satisfeta del resultat de les reformes urbanes que s’han fet i considera que haurà 
pagat la pena el patiment. 
Com a crítica, esmenta que arran de les obres s’han perdut places d’aparcament al Passatge 
Fabra i el seu entorn, i que es difícil entrar i sortir d’alguns dels pàrquings, perquè molta gent 
estaciona malament el seu cotxe. 
 
Maria Eugenia Fernández, Casa de Cantabria. Es queixa per la reubicació dels contenidors 
durant les obres, cosa que al seu entendre ha estat causa que el terra de molts carrers estigués 
brut i ple de restes (posa com exemple del que diu la cantonada de Rambla de Ferran amb 
General Brito). 
 
El regidor Gómez respon que en la mesura que vagin acabant les obres els contenidors es 
tornaran a reubicar on eren. 
 
Rafael Baitg, Veí. Qüestiona els criteris que es segueixen per a la poda dels arbres, ja que han 
estat 3 anys demanant que es tallessin unes rames que afectaven la terrassa de l’edifici del 
carrer Maria Sauret amb la Plaça Sanahuja i mai se’ls va atendre, adduint que aquella varietat 
d’arbre no permetia la poda, i recentment, arran de la reforma urbana de la zona, sí s’ha 
realitzat l’esporga que els veïns venien demanant des de feia tant de temps. 
 

Finalitzat el torn d’intervencions, el regidor de zona, Joan Gómez agraeix l’assistència a 

les persones participants i dóna per finalitzat el plenari. 
 

Francesc Mòdol, coordinació tècnica dels Consells de Zona. 

Lleida, 3 de desembre de 2018. 
 


