CONSELL DE LA ZONA 06 (barris de Camp d’Esports; Ciutat Jardí; i entorns)
Plenari celebrat l’11 de febrer de 2016, al local social de Ciutat Jardí.
Assisteixen a la reunió:
Entitats:
AVV Ciutat Jardí; Centro Galego; AVV Camp d’Esports; Club de Futbol Ciutat Jardí; Assoc. de
Mags il·lusionistes (AMIL); Àrea de la Dona del Centro Gallego; AMPA Joc de la Bola; Grup
Municipal PP; Grup Municipal Ciutadans; Grup Municipal CIU; Grup Municipal COMÚ.
Persones:
Antoni Tahull; José Luis la Iglesia; Carlos Alonso; José Terceiro; Ramon Cavero; Marta Roigé;
Dolors López; Miquel Vives; Lluís Maria Pujol; José Luís Osorio; Francesc López Solé; Jordi
Barberà; Paco Cerdà; Rosa Ma. Salmerón; Eduard Rig; Antoni Vila; Arturo Fornós; Jaume
Gomis; Joaquim Manau.
Per l’administració municipal:
El regidor de zona i president del CdZ06, Xavier Rodamilans; el regidor de Participació
Ciutadana i vicepresident del CdZ06, Joan Gómez; la tècnica de la regidoria de Participació
Ciutadana, Esther Marcos; i el coordinador tècnic dels Consells de Zona, Francesc Mòdol.
Obre la reunió plenària el regidor Xavier Rodamilans, qui es presenta com a nou regidor
delegat dels barris de Camp d’Esports i Ciutat Jardí, i manifesta la seva voluntat que la
dinàmica de la reunió esdevingui altament interactiva.
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
Zona o de Barris: què són i per a què serveixen; qui en forma part; etcètera.
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 de Participació 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.
Relatiu als protocols participatius a la ciutat, el regidor Gómez informa que s’ha iniciat un
procés de participació que ha de permetre la revisió del Reglament de Participació Ciutadana
de 2006.
Acabada la intervenció del regidor de Participació Ciutadana, el regidor de zona, Xavier
Rodamilans, dóna per constituït el Consell de la Zona 06 per al període de la legislatura
2015/2019; es posa a disposició de les persones i entitats que el conformen; i fa una crida a
promocionar que participi més gent a les reunions.
Inici del torn de paraules:
Antoni Tahull, AVV de Ciutat Jardí. En resposta a les valoracions fetes pel regidor Rodamilans,
quant al compromís participatiu de la gent de la zona, Tahull parla que hi ha diferents variables
que influeixen, entre les quals esmenta: que els barris d’aquest Consell són relativament nous i
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amb poca tradició associativa; i que la conciliació dels horaris laborals, familiars i personals, no
sempre resulta fàcil. En conseqüència, el representant de l’AVV de Ciutat Jardí argumenta que
la gent -quant a participació- tendeix a ser cada vegada més selectiva, implicant-se solament
en aquelles qüestions que els afecten i/o interessen de manera més directa, per la qual cosa
explica que la seva associació preveu atreure la gent potenciant dinàmiques lúdiques i festives;
culturals; etcètera.
Un altre aspecte que, segons Tahull, limita les possibilitats de creixement de la seva associació,
té a veure amb la manca d’espai del Local Social, la qual cosa els condiciona l’organització
d’activitats de gran format.
Artur Fornós, Club de Futbol Ciutat Jardí. Posa èmfasi en les mancances de la zona Camp
d’Esports-Ciutat Jardí, quant a espais i recursos per a la pràctica de l’esport de lleure, i demana
trobar una solució que permeti donar resposta a les demandes de la joventut de la zona.
Amb l’objectiu d’assolir la màxima eficiència i un millor aprofitament dels equipaments
existents, el regidor Rodamilans es posiciona a favor que les entitats d’una mateixa zona de la
ciutat arribin a compartir espais, recursos i serveis públics, incloses les instal·lacions de les
escoles.
José Terceiro, Centro Galego. S’interessa per saber de quina manera es tramiten les peticions
que s’efectuen en el decurs d’un Plenari de Consell, un cop anotades en l’acta de la sessió; a la
vegada que pregunta: 1. que caldria incorporar bandes rugoses al carrer joc de la Bola, per
evitar l’excessiva velocitat amb què circulen els vehicles; 2. que l’hipermercat ubicat al carrer
Joc de la Bola continua sense respectar els horaris municipals de càrrega i descàrrega de
camions, amb les molèsties què això comporta per al veïnat; 3. que els camions de les
escombraries han fet malbé peces de formigó de la calçada del carrer Canigó i que caldria ferne el manteniment; i, al mateix carrer, que les llambordes que cobreixen els escocells dels
arbres estan desencaixades; 4. que quan hi ha el mercadet dels dijous –especialment quan fa
vent- tota la zona de l’entorn del Camp d’Esports queda extraordinàriament bruta de bosses,
per la qual cosa demana que es prenguin mesures de control; 5. que es compleixi un acord
anterior segons el qual s’exigiria a les persones propietàries de xalets que retallessin les
tanques de vegetació que, en alguns casos, sobresurten dels seus jardins fins a 80 cm.
Finalment, Terceiro manifesta el seu acord amb el regidor Rodamilans sobre la conveniència
d’optimitzar l’aprofitament dels equipaments públics existents en cada barri, i fa palesa la seva
satisfacció perquè s’han recol·locat els cartells dels carrers que no es podien llegir per culpa
dels arbres que els tapaven.
En referència a la sensació generalitzada que cal millorar el manteniment i la neteja dels
carrers de l’entorn del Camp d’Esports, Rodamilans fa esment tant a la conveniència de
garantir que els serveis funcionin de manera òptima, com a la necessitat de continuar educant
i/o conscienciant a la ciutadania sobre quines són les bones pràctiques cíviques.
Antoni Tahull, AVV de Ciutat Jardí. Es queixa de l’existència de problemes de mobilitat a dues
rotondes: la del davant de l’ermita de Montserrat i la que hi ha a l’Av. 11 de Setembre, entre
els Hospitals Arnau de Vilanova i el de Santa Maria. Tahull afirma que, com pot verificar-se en
actes d’anteriors Consells, fa molt temps que demanen una solució que resolgui els col·lapses
circulatoris que es produeixen en aquell tram de l’Av. Alcalde Rovira Roure, que, al seu
entendre, tenen l’origen en un problema de descoordinació semafòrica.
Antoni Vila, AMPA Escola Joc de la Bola. Respecte a la mobilitat per la rotonda entre l’Av.
Rovira Roure i l’Av. 11 de Setembre, afirma que aquesta és molt perillosa atès que els vehicles
es desplacen a molta velocitat, i que, com a vianant, ha comprovat que el botó del semàfor fa
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solament una “funció placebo”, atès que polsar-lo no escurça el temps d’espera. Sobre la
rotonda a què està fent referència, Vila diu que la distància existent (uns 50m.) entre la sortida
de la mateixa i l’arribada al semàfor següent és un factor que afavoreix que hi hagi persones
que tendeixin a conduir accelerant més del compte, raó per la qual demana que s’implementi
un nou semàfor que eviti l’esmentat comportament, en benefici de la seguretat de les
persones que es desplacen a peu.
Referent a un tema específic del Col·legi a què representa, Vila denuncia que la zona de parc
que l’escola comparteix amb el barri ha esdevingut un veritable “pipí can”, sempre ple
d’excrements de gossos, raó per la qual els nens/es s’embruten quan surten a jugar. El
representant de l’AMPA demana solucions –de vigilància- que garanteixin la salubritat d’aquell
espai o, en el seu defecte, que es construeixi una barana que impedeixi que els gossos
accedeixin a l’espai de joc dels escolars.
El regidor Rodamilans puntualitza que les dificultats de mobilitat a la zona de les rotondes de
Rovira Roure es produeixen solament durant hores punta, i diu que caldrà replantejar
globalment el trànsit d’aquell indret si es vols resoldre el problema existent.
Sobre la problemàtica de la neteja de la zona de pati dels alumnes de l’Escola Joc de la Bola,
Rodamilans diu que s’estudiarà quina és la millor opció.
Lluís Maria Pujol, AMIL. Demana major severitat amb els propietaris de mascotes que es
comporten de manera incívica, sobretot amb els que són reincidents.
Ramon Cavero, AVV del Camp d’Esports. Exposa les següents qüestions: 1. que al carrer Joc de
la Bola conflueix tot el trànsit que ve de la carretera d’ Osca, Ciutat Jardí, c/ Onze de setembre,
i pont d’Adif, provocant congestió circulatòria, raó per la qual en reunions d’anteriors consells
s’havia proposat -com a solució- la prolongació del carrer Onze de setembre fins a la Mariola;
2. que els pins del pati interior del Joc de la Bola s’estan assecant i que cal evitar-ho, atès que
es tracta d’un bosquet que ha costat molts anys fer-lo créixer; 3. que el pati de l’escola és
públic, i que en cap cas no ha de tancar-se en benefici exclusiu de l’escola; 3. que al Parc del
Joc de la Bola no es denuncien els gossos que van sense lligar, a diferència d’allò que passa en
altres llocs propers.
El regidor Gómez comenta que la confluència de trànsit que es produeix al carrer Joc de la Bola
provoca retencions en moments puntuals, fet aquest que es resoldrà tan aviat com es
materialitzi la prolongació de l’Av. 11 de Setembre i la circulació pugui redistribuir-se d’una
manera més eficient.
A raó de les diferents qüestions que s’han exposat fins ara, el regidor Rodamilans opina que
seria convenient programar una reunió amb el tècnics de mobilitat, per tal d’analitzar de forma
global els problemes de circulació existents.
Quant al tema del pins malalts, el regidor diu que s’informarà als serveis de jardineria perquè
avaluïn l’abast del problema.
Antoni Vila, AMPA Joc de la Bola. Explica que els gossos no han d’anar sense lligar en cap espai
públic i que caldria sancionar-los, pensa que l’ajuntament hauria d’explicar molt bé als
propietaris la normativa de tinença d’animals i així garantir els drets de la resta dels ciutadans.
Quant al solar de la vora del carrer Alcalde Pujol, Vila afirma que el 50% està destinat a
aparcament i la resta no té una destinació encara definida, i, a més, és queixa que en aquell
solar es fa “botellón”.
Relatiu al tema del pati de l’escola insisteix que mentre no es pugui garantir la salubritat als
alumnes, caldria tancar-ne l’accés des del carrer.
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El regidor Xavier Rodamilans palesa la manca de civisme dels propietaris de gossos i es
compromet a estudiar la solució. Creu que no és fàcil, però diu que caldrà arreglar-ho, per la
qual cosa demana els consens de tots els grups municipals.
Jaume Gomis, veí. Explica la controvèrsia que va suposar la cessió a l’escola d’una part del parc
de Joc de la Bola, i planteja la possibilitat que els alumnes no en facin ús.
A efectes d’actuar contra l’incivisme, Gomis és partidari de recuperar la figura del policia de
barri, ja que en el seu moment va contribuir a reduir el problema dels excrements de gossos,
les dobles files d’estacionament, i la circulació de vehicles en general.
Quant al tema dels pins, afirma no entendre què està passant, ja que aquests arbres hi eren –
de manera natural- molt abans que es decidís de fer-hi el parc, i mai havien estat malalts.
Gomis fa una crida als tècnics medi ambientals perquè els salvin.
Antoni Taüll, AVV Ciutat Jardí. Explica que el personal de la presó no fa ús de l’aparcament que
tenen al centre penitenciari, estacionant els seus vehicles vora l’Escola de Ciutat Jardí, amb la
qual cosa saturen l’espai d’encotxament dels alumnes, fent que l’anterior acció esdevingui
complicada i perillosa: dobles fileres, invasió de les voreres, etcètera.
Creu que hagués estat positiu que avui hagués assistit a la reunió algun representant de la
presó, per poder parlar del problema que s’ha exposat.
Altrament, Taüll suggereix que es realitzi un estudi tècnic per veure si és factible implementar
nous espais d’aparcament a les zones obertes de seguretat que hi ha a l’entorn perimetral del
Centre Penitenciari de Ponent.
Ramon Cavero, AVV Camp d’Esports. Comenta que des de la zona del Camí de Vallcalent fins a
la plaça Europa, moltes persones fan exercici, corren, caminen, etc. Creu que estaria bé ubicar
una zona amb aparells de gimnàstica com els que hi ha als Jardins Jaume Magre.
El regidor Xavier Rodamilans parla de l’existència d’un projecte que ha de permetre construir
un circuït i/o anella verda, al voltant de la ciutat.
Eduard Rig, Grup Municipal PP. Denuncia que al passatge Segrià no hi ha rampa d’accés per a
minusvàlids i/o cotxes d’infants.
Antoni Vila, AMPA Joc de la Bola. Exposa els següents temes: 1. que l’ajuntament gestioni el
tema de les pintades de grafits als porxos del Joc de la Bola; creu que caldria un acord entre
propietaris i ajuntament per a la gestió; 2. que cal que l’ajuntament tingui també en compte el
tema del “botellón” al solar del carrer Cristòfol de Boleda; 3. que es posin aparells de
gimnàstica o equipaments esportius a Camp d’ Esports; 4. que té la sensació que aquest barri
en els últims anys no s’ha equipat en la mateixa mesura que s’ha fet en altres barris; 5. que
d’existir algun tipus de tracte preferencial –per als veïns del barri- en l’ús de la piscina del
gimnàs Ekke, que se’n faci difusió informativa.
Finalitzat el torn de paraules, el regidor de zona, Xavier Rodamilans, agraeix als assistents la
seva presència i informa que tramitarà els temes de què s’ha parlat durant la reunió. Es dóna
per acabat el plenari del Consell Territorial de la zona 06.
Lleida, 11 de febrer de 2016

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 del Consell de les Zones 06; 07; i 09, en sessió
conjunta, realitzat el 27 d’abril de 2017, al Centre Cívic de la Mariola.
Assisteixen a la reunió:
Entitats:
SMAP Celíacs de Catalunya; Casa de Aragón; Parròquia de la Mercè; Obra Mercedària;
AVV Blocs Joan Carles; Assoc. de Jubilats de Mariola; AVV Turó de Gardeny; Col·legi
Sta. Maria de Gardeny; AVV Instituts-Sant Ignasi; AMPA Escola Sta. Anna; Cofradia del
Nazareno; AVV Mariola; AVV Camp d’Esports; Club Gimnàstic Lleida; Club Spainroketry;
Plataforma Cívica Ciutadana; Fundació Verge Blanca; FAGIC; Escola Magí Morera;
Assoc. pel canvi social, pacífic i democràtic; i grup Municipal Ciutadans.
Persones:
Loli Felipe; Juan Bonilla; Jesús Monter; José Leonardo Sánchez; Pilar Llimós; Miquel
Capilla; Joaquim Manau; Salvador Mimbrera; Esther Montsonís; Josep Pons; Anna
Rubinat; Ramon Corbella; Aureli Amor; Araceli Molina; Mercè Molí; Ramon Cavero; Pili
Garcia; Ma. Mar Molins; Bernat Antelo; Josep Joven; Pepita Saborit; Maria Pera; Adolfo
Roque; Jesús Doya; Teresa Farré; Ramon Roy; Josep Roiger; Rosa Puyol i José Mª
Córdoba.
Per l’administració municipal:
El regidor El regidor de les zones 06 i 09, Xavier Rodamilans; el regidor de Participació
Ciutadana, Drets Civils i Cooperació, Joan Gómez; la tècnica de Participació Ciutadana,
Drets Civils i Cooperació, Esther Marcos; i el coordinador tècnic dels Consells de Zona,
Francesc Mòdol.
Excusen l’assistència la regidora Sara Mestres; i la representant del Servei Materno
Infantil.
Sota la presidència dels regidors Xavier Rodamilans i Joan Gómez, 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;
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
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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: Ramon Corbella; Adolfo Roque; Ramon Roy;
Anna Rubinat; Salvador Mimbrera; Josep Roiger; Maria Pera; Jesús Doya; i Josep
Joven.
Un cop el representant de l’equip de govern de la Paeria, Joan Gómez i el representant
del grup municipal de Ciutadans, Jose Mª Córdoba, 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 les sessions
de debat dels Consells que es convocaran la segona quinzena de juny, com en les
votacions de la Consulta Ciutadana.
Sense cap altre tema a parlar, es dóna per conclòs el plenari conjunt dels Consells de les
zones 06; 07; i 09.
Lleida, 27 d’abril de 2017.

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 del Consell 06 (Camp d’Esports; Ciutat Jardí i
entorns), realitzat el 28 de juny de 2017, al Local Social de l'AAVV Camp
d'Esports.
Assisteixen a la reunió:
Entitats:
AVV. Camp d’Esports; AAVV Ciutat Jardí; DMD; Centro Gallego de Lleida; Procés
Constituent; AMPA Escola Joc de la Bola; Grup Municipal CRIDA-CUP; Grup Municipal
Ciutadans; Grup Municipal CIU; Parròquia Sta. Jaume Apòstol.
Persones:
Elena Motos, Teresa Ibarz, Josep M. Guasch, Xavier Porta, Xavier Crisen, Regina Hortal,
Antoni Segura, Rosa Ruf, Josep Mitjana, Ana Solé, Montse Vázquez, Jordi Trepat, Pasión
Romero, Tere Latorre
Per l’administració municipal:
El regidor de zona i president del CdZ 06, Xavier Rodamilans; i la tècnica de l’àmbit de
l’hàbitat urbà i rural i la sostenibilitat de la Paeria, Mercedes Calleja;
Excusa assistència l’Escola de Jardineria Les Basses, l’Ampa de l’Institut Guindàvols,
l’Associació d’Amics del Lleida de Futbol i el Club Lleida Llista Blava.
Obre la reunió el regidor de la Zona i de Polítiques per als Drets de les Persones, Xavier
Rodamilans, qui informa sobre la finalitat d’aquesta convocatòria de Consell.
Rodamilans avança que es donaran a conèixer les propostes -relacionades amb la zona 06 del
Camp d’Esports i Ciutat Jardí- 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,
Mercedes Calleja, passa a relacionar i comentar les següents propostes:
- ZONA DE VIANANTS AMB VORERA AL CARRER TIL·LER
- CAMÍ PER CIUTAT JARDÍ, DIRECCIÓ A LES BASSES
- PARC PER A GOSSOS, ALS BARRIS
- ACCESSIBILITAT I EMBELLIMENT DEL PAISSATGE SEGRIÀ
Finalitzada l’exposició de Mercedes Calleja, s’obre un torn de paraules en què Antoni Vila,
Antoni Taull, Jesús Millan, ; intervenen per demanar aclariments, fer suggeriments i/o
valoracions sobre les diverses propostes a què la 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.
Durant aquesta reunió diversos dels presents manifesten el seu malestar per l’actuació municipal
amb el Parc de les Arts, a la qual cosa el Sr. Rodamilans es compromet a posar-ho en
coneixement del regidor responsable del projecte, als efectes que es pugui trobar una solució
satisfactòria per totes les parts.
Finalitzat el torn de paraules, el regidor Xavier Rodamilans dona per closa aquesta sessió
extraordinària del Consell de la Zona 06.

Lluïsa Peña
Lleida, 28 de Juny de 2017.
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CONSELL DE LA ZONA 06 (barris de Camp d’Esports; Ciutat Jardí; i entorns)
Plenari celebrat l’8 de febrer de 2018, al local social de Ciutat Jardí.
Assisteixen a la reunió:
Entitats:
AVV Ciutat Jardí; AMPA Ciutat Jardí; Centre Penitenciari de Ponent: Club de Billar Lleida; Grup
Municipal ERC-Avancem; Grup Municipal Ciutadans; Grup Municipal CIU; i Grup Municipal PSC.
Persones:
Antoni Tahull; Francesc López Solé; Miquel A. Claveria; Aurora Morell; Josep M. Esquerda; Carles
Vidal; Carles Vega; Pasión Gador; Joan Miquel González; i Emilio Gràcia.
Per l’administració municipal:
El regidor de zona i president del CdZ06, Xavier Rodamilans; el regidor de Participació Ciutadana i
vicepresident del CdZ06, Joan Gómez; i el coordinador tècnic dels Consells de Zona, Francesc
Mòdol.
Obre la reunió plenària el regidor Xavier Rodamilans, qui dóna la benvinguda a tothom, i anuncia
que el projecte de pressupostos participatius 2017 que va obtenir més vots ala zona, “Parc de jocs
per a gossos a la zona de Camp d’Esports”, s’implementarà en breu.
A continuació, en compliment del tercer punt de l’ordre del dia, el regidor de participació
Ciutadana, Joan Gómez, pren la paraula per a informar que des de febrer es poden presentar les
propostes per a concursar en els Pressupostos Participatius de 2018; 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 votació serà: per
Internet de l’1 a 21 de juny, i presencial de 18 a 21 de juny.
A continuació, s’inicia el torn de preguntes i/o propostes:
Antoni Tahull, AVV de Ciutat Jardí. Demana que l’ajuntament convoqui una reunió informativa amb
els agents socials de Ciutat Jardí, per informar-los del projecte de complex esportiu que s’ha
anunciat a la premsa. Quant a l’esmentat projecte, Tahull afirma que el mateix afectarà
negativament a l’obertura i/o alineació dels carrers compresos entre el Centre d’Internament
Penitenciari i l’Arboretum, i que a més comportarà perdre molts metres de zona d’equipament
sociocomunitari.
En un altre ordre de coses, Tahull demana: 1. que l’àrea municipal de Medi Ambient prevegi llocs
alternatius per a la captura d’ocells molestos, atès que situar gàbies als habitatges dels veïns, com
ara, no és una bona solució; 2. que també es contempli la possibilitat de reduir la colònia d’ocells
molestos administrant-los menjar esterilitzant; 3. que com a protecció de vianants i ciclistes
s’estableixin controls de velocitat als carrers interiors de barri, atès que hi ha molts conductors que
transiten per ells (provinents de la Ctra. d’Osca) com una alternativa per no haver de circular per
l’Av. Alcalde Rovira Roure
Emili Gràcia, Club Billar Lleida. Com a opció per a la pacificació del trànsit de les principals vies
interiors de barri, suggereix la implementació de passos elevats d’obra. I, en matèria de civisme,
denuncia que l’explanada que s’utilitza com a zona d’aparcament a Camp d’Esports (paral·lela al
carrer Alcalde Pujol) està extremadament bruta per causa dels propietaris de gossos que no
recullen les defecacions de les seves mascotes. Sobre l’anterior qüestió demana que s’incrementi la
vigilància i que s’imposin més sancions a les persones infractores.
En un altre ordre de coses, pregunta quin és el destí dels ocells molestos que són atrapats en
gàbies, a la qual cosa se li respon que aquests (normalment coloms, garses i merles) són portats al
Centre de Recuperació de Fauna de Vallcalent, per alimentar animals que hi viuen.

8

Carles Vega, grup municipal ERC-Avancem. Com a model per a la pacificació del trànsit interior de
Ciutat Jardí, esmenta que a l’Av. Miquel Batllori (entre Cappont i Bordeta) ha resultat molt efectiva
la col·locació d’un radar, que realitza una important funció dissuasòria.
Aurora Morell, Centre Penitenciari de Ponent. A instàncies d’alguns presents pren la paraula i fa
pedagogia de com es treballa en un Centre d’Internament Penitenciari (CIP). Morell diu que és
important projectar-ne la millor imatge possible, ja que la realitat no té res a veure amb
l’estereotip de les presons que es veuen “a les pelis americanes” i, per aquest motiu, utilitza la
metàfora “fer els murs transparents” en el sentit de justificar que veïns i veïnes tinguin accés a la
informació de com és un presó per dins, com s’hi treballa; i de donar a conèixer quina és la seva
funció com a institució que cerca la reinserció social de les persones que hi són confinades.
Com a punt final a la seva intervenció, Aurora Morell afirma el seu convenciment que Camp
d’Esports i Ciutat jardí són barris més segurs gràcies a la localització, allí, del CPP.
Antoni Tahull, AVV de Ciutat Jardí. Recorda que ja fa temps que s’arrossega el problema de la
mobilitat -de persones i vehicles- a la zona urbana que hi ha entre l’Escola de Ciutat Jardí i el Centre
Penitenciari de Ponent, especialment a les hores d’entrada i sortida de l’esmentat centre escolar,
raó per la qual demana que s’escolti a les parts afectades i que s’estudiï una solució de consens que
eviti perills i situacions de conflicte relacionades amb aparcaments en doble filera, invasió de
voreres, etcètera. Taüll suggereix que es realitzi un estudi tècnic per a veure si és factible
implementar nous espais d’aparcament a les zones obertes de seguretat que hi ha a l’entorn
perimetral del Centre Penitenciari de Ponent i que, tal vegada, es podria minimitzar el problema
existent si es creessin alguns espais de zona blava a llocs on ara solament aparquen funcionaris de
la presó.
Pasión Gador, Grup municipal PSC. Fa esment als problemes de mobilitat existents a l’entorn de
l’Escola i, sobre aquesta qüestió, diu que en els darrers 9 anys s’ha avançat molt poc, ja que sols
s’han fet petites intervencions, com variar l’ample d’alguns trams de vorera.
Aurora Morell, Centre Penitenciari de Ponent. Sobre la possibilitat de voler fer canviar els hàbits
d’aparcament dels treballadors del CPP, opina que és anar contra corrent i defensa que tenen el
mateix dret que qualsevol altra persona a estacionar en aquell indret.
Josep M. Esquerda, grup municipal ERC-Avancem. Demana que se li digui quin va ser el projecte
gran escollit als Pressupostos Participatius de 2017, i s’interessa per la situació administrativa de la
resta que, tot i no haver estat escollits, són al seu entendre necessaris.
El regidor Xavier Rodamilans informa que el projecte guanyador va ser la reforma de la zona
esportiva del Centre Cívic de la Bordeta i, que entre els que no van ser escollits, en hi ha un bon
nombre que, pel seu interès, s’incorporaran a la previsió de realitzacions municipals.
Finalitzat el torn de paraules, el regidor de zona, Xavier Rodamilans, agraeix als assistents la seva
presència i dona per acabat el plenari del Consell Territorial de la zona 06.
Lleida, 8 de febrer de 2018

Cesc Mòdol
Coordinació dels Consells Territorials
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CONSELL DE LA ZONA 06 (barris de Camp d’Esports; Ciutat Jardí; i entorns)
Plenari celebrat el 14 de febrer de 2019, a la sala d’actes d’Arborètum.
Assisteixen a la reunió:
Entitats:
AVV Ciutat Jardí-Les Valls; AVV Ciutat Jardí-Arborètum; AVV Joc de la Bola; Escola Joc
de la Bola; AMPA Escola Joc de la Bola; Escola Ciutat Jardí; AMPA Escola Ciutat Jardí;
Centre Penitenciari de Ponent; Club de Billar Lleida; Grup Municipal PP; Grup
Municipal Ciutadans; i Grup Municipal PDeCat.
Persones:
Ricard López; Francesc Moix; Héctor Garvín; José Luís Osorio; Marta Gispert; Oscar
Guardiola; Marta Roigé; Nicolàs Fuente; Maria Isabel Cavero; Cesareo Fraile; Carles
Vidal; Ramon Guiu; Josep Isús; Ramir Bonet; Àngel Regany; Rosa Bellet; José Terceiro;
M. Teresa Ortega; M. Àngels Pérez; Concha Arnó; Gregori Rodie; Enric Domingo; M.
Jesús Castro; Imma Biosca; Roman Puig; Óscar Gómez; Cristina Abizanda; Mònica
Agustí; Jordi Pou; M. Carme Cases; Marisa Prunera; Óscar Ramírez; M. Carme Llaberia;
M. Pilar Nadal; Josep M. Albareda; M. Jesús G. de Oteyza; Alejandro López; i Antoni
Vila.
Per l’administració municipal:
L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa; el regidor de zona i president del CdZ06, Xavier
Rodamilans; el regidor de Participació Ciutadana i vicepresident del CdZ06, 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.
Obre la reunió plenària el regidor Xavier Rodamilans, qui -després de donar la benvingudatrasllada l’ús de la paraula a l’alcalde de la ciutat, en Fèlix Larrosa.
En el seu parlament, l’alcalde fa una relació de diverses actuacions municipals en què s’ha
treballat durant el període 2018, a la zona 06, entre les quals esmenta:
1. projecte d’urbanització, en tres fases que s’aniran implementant durant 2019, del
carrer Victòria Kent i el carrer del Roure1; millora i renovació d’embornals als carrers
Victòria Kent, Val d’Aran, i Av. Germanies;
2. projecte de les mitjanes florides a l’Av. Onze de Setembre.
3. implementació de nous passos elevats a l’Av. 11 de setembre;
4. separadors del carrer bici al carrer del Joc de la Bola;
5. implementació del projecte dels Pressupostos Participatius de 2017 (parc per a gossos
als jardins de Jaume Magre);
6. actuacions relacionades amb la reposició de punts de llum i/o equipaments elèctrics
als carrers Arquitecte Morera i Gatell; Salze; Eucaliptus; Avet; Serra de Montsec;
Alcalde Pujol; Cristòfol de Boleda; Bisbe Irurita; a la plaça d’Enric Roca; i a l’avinguda
Alcalde Rovira Roure; i
Quant a l’esmentat projecte, s’informa que inclourà millores en la xarxa d’aigua potable, clavegueram,
embornals, i plantació de 80 arbres i 5 jardineres de planta arbustiva; així com també mesures per a la
reordenació del trànsit.
1
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7. valoració positiva del sistema de recollida selectiva porta a porta que s’està fent a
Ciutat Jardí, Vila Montcada i un sector de Camp d’Esports, gràcies al qual gairebé s’han
triplicat resultats: d’un 30% a un 86%.
Relatiu a actuacions municipals per a 2019, Fèlix Larrosa fa referència a:
1. la propera execució del projecte guanyador als Pressupostos Participatius de 2018:
“adequar carril bici a Ciutat Jardí”;
2. la finalització de la connexió de carril bici entre el carrer Dr. Fleming i la plaça de Ricard
Viñes;
3. el projecte per a la instal·lació de dos estacions de recàrrega ràpida per a vehicles
elèctrics a l’avinguda de Pinyana;
4. el projecte per a la realització del Parc de Joc de la Bola;
5. un procés participatiu per a decidir els usos del solar de l’antic camp de futbol, a la
zona entre els carrers Victòria Kent i Val d’Aran;
6. l’estudi d’una possible zona d’emplaçament per al projecte de diversos camps de
futbol a Ciutat Jardí;
7. el projecte de realitzar una pantalla d’arbrat -acústica i visual- a la zona dels blocs Roca
Peralta;
8. la millora de l’enllumenat del parc de gossos i de la passarel·la sobre la via; i
9. el manteniment i millora de diferents punts de Ciutat Jardí i Joc de la Bola.
En un altre ordre de coses, Fèlix Larrosa fa esment al bon funcionament de l’aplicatiu
municipal APPUNTA, gràcies al qual darrerament s’han atès 28 incidències a Ciutat Jardí, 35 a
Joc de la Bola, i 56 a Camp d’Esports.
Vers el projecte de posar camps de futbol a la zona, en Fèlix Larrosa suggereix com a
possibilitat l’espai entre l’Escola de Jardineria i l’Av. de Ciutat Jardí, on hi ha el pont que
connecta la citada avinguda amb el carrer del Joc de la Bola. Larrosa explica que aquell
emplaçament té totes les condicions perquè s’hi construeixi un complex esportiu, amb serveis
complementaris tals com: vestidors, oficines, sales de reunions, etcètera.
Quant a la licitació i futura gestió de l’esmentat complex esportiu, l’alcalde anuncia que hi
haurà un canvi de paradigma, en la mesura que “no es farà un projecte d’equipament pensant
en cap club en concret”; en aquest darrer sentit, Larrosa anuncia que la proposta de l’equip de
govern de la Paeria posarà com a requisit als clubs que licitin, que presentin a concurs públic
un projecte esportiu de caràcter inclusiu, i que explicitin clarament com es realitzarà la gestió
del nou complex esportiu.

A continuació, s’inicia el torn de preguntes i/o propostes:
Román Puig, veí de Vila Montcada. Observa que durant l’exposició feta per l’alcalde no s’ha fet
referència a temes de Vila Montcada i de l’entorn del Tennis Lleida. Puig es queixa que la plaça
Elisenda de Montcada i el seu entorn està molt malament, i que el terra del carrer Morera i
Gatell està tot aixecat, pels arbres.
L’alcalde respon que farà arribar la queixa als serveis tècnics d’urbanisme.
Jordi Pou, veí. Afirma que hi ha “una barrera d’equipaments” públics (presó; bombers;
arborètum; agrònoms) que dificulta la interconnexió -a peu- entre espais d’una i altra banda
del barri; en conseqüència, demana que s’estudiï com millorar la mobilitat còmoda i segura de
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les persones afectades, atès que aquestes han de passar per llocs: on el ferm està en males
condicions; on no hi ha voreres (o si en hi ha no estan en condicions, diu); on l’enllumenat és
deficient; i on no hi ha passos de zebra. Al respecte, J. Pou constata que són especialment
problemàtics els encreuaments dels carrers Baldomer Gili i Roig (vora Agrònoms); Periodista
Trapa; i la zona de confluència de Til·lers, Bombers, i Camí de Vallcalent.
Sobre el projecte dels camps de futbol, J. Pou afirma que la zona on s’ha suggerit de posar-los
és residencial i que –des d’un punt de vista de mobilitat- la mateixa no està preparada perquè
l’ocupin intensivament els vehicles dels usuaris i/o dels seus familiars. Pou tem que en hores
punta es produeixin col·lapses que perjudiquin l’accessibilitat i l’estacionament de les persones
que resideixen al barri, i posa en qüestió si la ubicació proposada és adient.
Quant a la realització d’un concurs públic i obert per a la licitació de l’associació esportiva que
haurà de gestionar el complex dels camps de futbol, J. Pou manifesta la seva perplexitat
davant els comentaris d’una associació que ja dóna per fet que serà ella l’escollida per
l’ajuntament.
L’alcalde puntualitza que el projecte de fer una nova zona esportiva respon a la demanda
d’aquest tipus d’equipaments, i afegeix que fent-la a l’espai urbà on s’ha indicat, es milloraria
molt el paisatge d’aquell indret, en la mesura que es donaria una transició visual més amable
entre el traçat de les vies del tren i la part central de la trama urbana de Ciutat Jardí.
Quant a la mobilitat, Larrosa recorda que –a la vora d’on es preveu fer els camps esportius- ja
existeix una zona d’aparcament habilitada i molt accessible tant des del carrer del Joc de la
Bola (centre de la ciutat), com des de l’avinguda de Ciutat Jardí. Tanmateix, Larrosa adverteix
que l’ajuntament no gastarà diners en fer un projecte de detall, fins que no hi hagi consens
amb tots els agents socials afectats.
En referència a un comentari anterior, que posava en dubte si el concurs2 per a seleccionar
l’associació encarregada de dirigir i gestionar el projecte dels camps esportius seria
veritablement obert i transparent, Fèlix Larrosa nega categòricament la possibilitat que hom
faci tracte de favor en benefici de cap associació en concret.
Mònica Agustí, Escola Ciutat Jardí. Demana resposta a un escrit en què la seva escola va
demanar: 1. la pacificació del carrer Carmel Fenech; i 2. que s’implementés una zona
d’aparcament pròxima a l’escola, per a evitar que a les hores d’entrada i sortida del centre els
vehicles que traslladen els escolars col·lapsin la mobilitat d’aquell entorn.
Sobre l’accessibilitat a l’escola des de la rotonda de la confluència 11 de setembre/Doctor
Fleming, Agustí afirma que és molt perillosa, especialment per als menors.
Altrament, la directora de l’Escola Ciutat Jardí manifesta el malestar del Consell Escolar al que
pertany, atès que el regidor de barri -ni cap altra persona en delegació d’ell- no sol assistir a les
reunions de l’esmentat ens de coordinació, la qual cosa, afirma, és especialment problemàtica
en el moment actual en què el seu centre educatiu, que s’ha constituït en Comunitat
d’Aprenentatge, necessita tota la cooperació de l’ajuntament per a poder assolir l’objectiu
d’obrir-se al barri.
En referència als espais tancats per a gossos, Agustí opina que no són adequats per als de mida
gran, els quals necessiten més terreny per on córrer.
Relatiu a la temàtica del lleure dels animals de companyia, l’alcalde constata que no és un
tema menor, en la mesura que actualment un 30% de les famílies en tenen. Quant a les
característiques dels espais per a gossos, Larrosa palesa la inconveniència que hi hagin espais
Entre els condicionants del concurs del projecte esportiu, s’informa que es preveuran clàusules
d’inclusió social que afavoreixin la incorporació al projecte de persones en situació de risc; i que s’haurà
d’acreditar que el club atendrà necessitats existents a Ciutat jardí i el seu entorn.
2
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no tancats a llocs centrals de la ciutat, ja que els gossos sense lligar generen conflicte amb
persones que passegen, corren o van en bici. Respecte a la superfície dels espais, concreta que
els tancats existents oscil·len entre els 450 i els 600 metres, que aquest format està tenint
molta acceptació de part de les persones usuàries, i, altrament, que per un problema de
disposició d’espai públic no veu factible que se’n puguin fer de més grans.
Sobre l’assistència dels regidors de zona o barri als consells escolars, l’alcalde avança que
caldrà repensar el model de convocatòria3 per a la pròxima legislatura municipal, a l’objecte de
preveure que sempre sigui possible la presència de la representació municipal a les reunions.
Vers el futur de la mobilitat a Ciutat Jardí, Larrosa explica que hi ha la previsió que tot el barri
sigui zona 30, amb la qual cosa es potenciarà que les persones puguin moure’s millor a peu, o
amb mitjans alternatius com bici o patinet, en detriment de vehicles a motor alimentats per
combustible fòssil.
En justificació de la tardança per ordenar urbanísticament alguns punts del barri on hi ha
mancances de mobilitat (entre els quals l’àrea de carrers entre la rotonda de la confluència 11
de setembre/Doctor Fleming i el carrer Victòria Kent), l’alcalde diu que es fa difícil actuar en
situacions en què la resolució de conflictes fa necessari arribar a molt amplis consensos
ciutadans, i, encara més, en aquells casos en els quals els projectes d’actuació poden arribar a
ser quantitativament molt costosos. Tanmateix, Larrosa admet tant la necessitat de trobar
solucions a mig termini, com de projectar quin ha de ser el futur de la zona Ciutat Jardí a 15/20
anys vista.
Francesc Moix, AVV Joc de la Bola. Manifesta l’interès de la junta de la seva associació per
reunir-se tan aviat com sigui possible amb l’alcalde. I, en un altre orde de coses, informa que es
van reunir amb el regidor de Participació Ciutadana, Joan Gómez, per a demanar-li la
realització de millores al seu Local Social.
José Terceiro, Centro Galego. Recorda que hi ha manca de manteniment a l’entorn urbà del
Camp d’Esports: senyalització; escocells d’arbres; i bardisses arbustives de separació de les
finques (que no estan alineades i que en alguns casos envaeixen més d’un metre la vorera).
Respecte la recollida selectiva, afirma estar molt satisfet del procediment que s’està seguint
per a la retirada de deixalles i andròmines diverses.
Terceiro finalitza la seva al·locució queixant-se de l’incivisme de la gent que deixa els gossos
deslligats i sense controlar on fan les seves necessitats.
Ramir Bonet Farran, AVV Ciutat Jardí. Sol·licita una resposta a la llista de demandes que en el
seu dia va presentar –a alcaldia- la seva associació, i també demana informació per alguns dels
aspectes de la realització del Taller Participatiu que hom preveu de fer a Ciutat Jardí.
Altrament, demana aclariment sobre si mitjançant el nou POUM, o algun altre procediment, es
reglamentarà el canvi d’usos d’alguna de les actuals zones verdes del barri.
Bonet finalitza la seva intervenció afirmant: 1. que a la ciutat, i al barri, manca molta cultura
cívica quant a la neteja, i reivindica el paper educatiu de les famílies; i 2. que veu massa
desproporció entre l’aportació que fa el barri a la ciutat (acollint instal·lacions
sociocomunitàries com el parc de bombers i el Centre Penitenciari de Ponent), i el que rep en
infraestructures i/o serveis per al gaudi específic de la gent resident.
L’alcalde confirma que els serveis tècnics municipals aviat donaran resposta a les preguntes del
document que l’AVV de Ciutat Jardí els ha fet arribar; i, sobre la demanda d’equipaments i
serveis sociocomunitaris a Ciutat Jardí, afirma ser conscient que, com a conseqüència que el
3

El model actual de convocatòria pot comportar que el regidor de zona sigui convocat - en un interval de
pocs dies- a múltiples reunions de Consell Escolar, la qual cosa fa inviable que ho pugui quadrar tot en la
seva agenda institucional.
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barri està en plena eclosió demogràfica, caldrà que el municipi atengui les necessitats que
aniran sorgint.
Sobre la requalificació urbanística dels terrenys on s’ha parlat de ubicar-hi els camps esportius,
Fèlix Larrosa diu que la que correspondria és “jardí verd esportiu” i que el nou POUM ja preveu
introduir aquest canvi.
Ricard López, veí i AMPA Ciutat Jardí. Remarca la importància de millorar els accessos a
l’Escola Ciutat Jardí, i reitera el perill existent per a les persones adultes -i sobretot pels
menors- que arriben caminant per alguna de les rutes existents. López demana també que es
corregeixi la mobilitat a la confluència entre dels carrers Victòria Kent i Germanies4.
Héctor Garvín, AVV Ciutat Jardí. Expressa els seus dubtes vers la idea que portar un club de
futbol al barri respongui a una necessitat de Ciutat Jardí i més, diu, tenint en consideració que
ja hi ha altres clubs a la zona que podrien ampliar serveis, entre ells el Lleida Esportiu. Garvín
pensa que tal vegada seria millor invertir els diners de la infraestructura municipal que es vol
fer en altres projectes.
Redundant en el tema de la mobilitat, i tot que subscriu les peticions realitzades per la
directora de l’escola Ciutat Jardí, Garvín vaticina que els problemes persistiran -o
empitjoraran- mentre pares i mares mantinguin “la mala costum” de portar els fills amb cotxe
fins a la mateixa porta de l’escola.
Francesc Moix, AVV Joc de la Bola. Pregunta si hi ha alguna ordenança municipal que
especifiqui els horaris en què es pot treure a passejar els gossos per un parc públic.
Fèlix Larrosa respon que més que restringir els horaris de passejar els gossos als espais públics,
allò que cal és conscienciar la gent perquè ho faci de manera cívica; a tal efecte, l’alcalde
avança que en les properes setmanes es farà públic el “pacte pel civisme”, un projecte adreçat
a fer de Lleida una ciutat més cívica.
Mª Pilar Nadal, veïna. Suggereix la possibilitat que el projecte de camps de futbol es faci al
parc de les Basses, en lloc de a Ciutat Jardí.
Felix Larrosa descarta el parc de les Basses com a lloc on realitzar-hi el projecte dels camps de
futbol. Com a raó, addueix que les Basses està cridat a ser un gran parc urbà de gaudi familiar i
un pulmó medi ambiental que cal protegir, i que, a més, l’esmentat lloc ja disposa d’una
instal·lació esportiva: la pista d’atletisme.
Imma Biosca, veïna de la zona d’agrònoms. Es queixa que els serveis de neteja no passen de
manera regular a fer el carrer Arborètum; en concret diu que solen fer-lo un parell de vegades
a l’any, i afegeix que tot i que reclamen una solució des de fa sis anys, el tema encara no s’ha
resolt. Redundant en la neteja, fa esment que hi ha arbres5 que embruten molt el carrer de
resina, fullaraca, i branquillons, per la qual cosa s’acaben embossant les clavegueres.
Sobre el procediment de la recollida de deixalles porta a porta, Biosca afirma que els veïns s’hi
han anat acostumant, tanmateix, demana: 1. que s’incrementi la freqüència de la recollida

Ara, després d’haver implementat doble carril de circulació en aquells carrers, els vehicles que circulen
per Victòria Kent troben que hi ha prioritat per a girar direcció a Germanies, quan –segons Ricard Lópezel més lògic seria donar preferència de circulació a la gent que ve recte, amb la qual cosa es resoldria el
conflicte de prioritat de pas que hi ha actualment.
4

5

Tamarius.
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multiproducte, ja que dos dies a la setmana considera que és poc; i 2. que es prenguin mesures
a fi que la recollida no sigui tan sorollosa.
Quant a la presència dels gossos sense lligar, Biosca denuncia que és especialment una
molèstia6 a la zona de darrera d’Arborètum (c/ Baldomer Gili i Roig), indret en el qual els
animals arriben a entrar als patis de les cases, i on -fins i tot- alguna veïna ha estat mossegada.
Biosca lamenta que la Guàrdia Urbana no tingui disponibilitat per anar a fer patrulles i
sancionar les persones infractores.
Fèlix Larrosa fa esment que hom parlarà amb l’empresa de serveis a fi de preveure canvis en la
millora de la neteja; i respecte a la recollida, informa: 1. que s’està estudiant de fer una nova
recollida d’orgànica la nit dels diumenges; i 2. que es preveu afegir un nou dia per a la recollida
de multiproducte.

Finalitzat el torn de paraules, el regidor de zona, Xavier Rodamilans, agraeix als
assistents la seva presència i dóna per acabat el plenari del Consell Territorial de la
zona 06.
El coordinador tècnic dels Consells de Zona
Francesc Mòdol

Lleida, 14 de febrer de 2019

6

A certes hores els nens no poden sortir a jugar.
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