CONSELL DE LA ZONA 07 (Barris Escorxador-Templers; Instituts-St. Ignasi; i entorns)
Sessió plenària realitzada el 29 d’octubre de 2015, a les 19.30h, al Centre Cívic Centre
Històric.
Assisteixen a la reunió:
Entitats:
AVV Instituts-St.Ignasi; Assoc. Catalana de Desenvolupament i Cooperació; Grup
Cultural Garrigues; Patronat Corpus Lleida; Assoc. Flama del Canigó; AVV.
Escorxador-Templers; Amics Castell dels Templers de Gardeny; Club Spainrocketry;
Grup Municipal Ciutadans; Associació de Volei-Fistball; Associació d’Immigrants
Senegalesos; Grup Municipal CiU.
Persones:
Maria Pera; Ramon Corbella; Daniel Rubio; Pilar Pérez; Idrissa Diallo; Carles García
Delgado; Alejandro Segala; Juan Josep Mas Picatoste; Ma. Carme Culleré; Ibrahima
Bao; Dolors López; Victoriano Romero; Francesc Caballero; Emiliano Pardo; Javier
Giménez; Cristina García; Núria Marin.
Per l’administració municipal:
La regidora de Zona i presidenta del CdZ 07, Sara Mestres; el regidor de Participació
Ciutadana, Drets Civils i Cooperació, Joan Gómez; les tècniques de la Paeria: Carme
Sabaté i Esther Marcos; i el coordinador tècnic dels Consells de Zona, Francesc
Mòdol.
Excusa l’assistència l’Associació Veïnal d’Escorxador-Templers.

Obre la reunió plenària la regidora Sara Mestres, qui es presenta com a nova regidora
delegada de la zona dels barris Escorxador-Templers; Instituts-St. Ignasi; i entorns.
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 i/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 Gómez diu que el govern municipal les gestionarà i en
farà el retorn al Plenari.
Gómez, finalitza la seva intervenció proposant que la persona que s’encarregui de
supervisar i validar els procediments administratius del Consell, assumint la funció de
secretari, sigui el tècnic municipal Francesc Mòdol. No hi ha cap objecció en contra:
s’aprova la proposta.
Acabada la intervenció del regidor de Participació Ciutadana, la regidora Mestres dóna
per constituït -per al període de la legislatura 2015-2019- el Consell de la Zona 07 i es
posa a disposició de les persones i entitats que el conformen.
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Torn de paraules:
Ramon Corbella. Associació Veïnal Instituts-St. Ignasi. Planteja les següents
qüestions: 1. Que el Local Social del barri és insuficient per a acollir la demanda
d’activitats que hi ha, raó per la qual proposa que se’ls en habiliti un altre de més gran;
2. que darrerament ha baixat força la qualitat de la neteja dels carrers. En concret fa
esment que hi ha molt problema a Alcalde Costa i adjacents; 3. que el carrer Alcalde
Costa té una intensitat lumínica baixa (un 75% inferior a la d’abans), problema que es
veu agreujat perquè gairebé la meitat dels locals comercials no tenen activitat i, per
tant, no aporten llum a la via pública. Demana que s’equipari la llum d’aquest carrer a
la del carrer Major, atès que és una zona de vianants en què hi ha molta vida nocturna;
4. que s’haurien de repintar els passos de vianants de l’Av. de Madrid (entre el carrer
Paraguai i els instituts) i que hi ha punts d’aquell carrer en els quals –a la calçada i a
les voreres- hi ha solcs; 5. que hi ha unes tanques publicitàries -vora la passarel·la
dels instituts- que perjudiquen el paisatge urbà i obstrueixen la visió del riu, per part
dels veïns.
Corbella es compromet a lliurar a la regidora un informe -amb les imatges- dels
diversos temes que ha denunciat.
Finalment, el representant de l’AVV d’Instituts-St.Ignasi pregunta si hi ha la possibilitat
d’eixamplar els límits d’influència del seu barri cap a carrers de l’altra banda de l’Av. de
Catalunya, atès que no li consta que en aquella part de la ciutat hi hagi cap associació
de veïns.
Sobre els diversos temes a millorar, Sara Mestres es compromet a derivar cadascuna
de les peticions a la regidoria que correspongui.
Referent a la durada de la pintura amb la qual es senyalitzen els passos de vianants,
la regidora explica que la que es posa actualment és antilliscant i que per això es
degrada abans.
Quant a la probabilitat de variar els límits perimetrals d’un barri, el regidor de
Participació Ciutadana, Joan Gómez, explica que aquesta és una qüestió que caldria
que hom negociés amb la Federació d’Associacions de Veïns, atès que el dibuix actual
dels barris és el resultat d’un consens assolit ja fa vàries dècades.
Maria Pera. Club Esportiu Spainrocketry de Modelisme Espacial. Com a presidenta
d’una comunitat de veïns dels blocs de l’Av. de Madrid, es queixa que al carrer Alcalde
Costa hi ha bandes ondulades -al terra- que no es veuen bé i que han provocat la
caiguda de vàries persones. Maria Pera demana que s’anivellin les zones perilloses
per tal d’evitar accidents.
Emiliano Pardo. Grup Municipal El Comú i veí de l’Escorxador. Demana: 1. que es
faci arribar a les entitats i persones del Consell el Reglament de Participació
Ciutadana; 2. Que s’implementin més contenidors de reciclatge als carrers Alcalde
Costa i Ramon Soldevila, ja que hi ha llocs on s’hi acumulen moltes deixalles (cartró,
vidre, orgànica...) que sovint dificulten el pas per les voreres; 3. que es netegi –més
sovint- el terra amb mànegues d’aigua; 4. que es prenguin mesures socials perquè no
hi hagi persones que remenin els contenidors o, si aquesta opció no és viable, que es
vegi la possibilitat d’implementar contenidors soterrats; 5.que es millori la il·luminació
al parc infantil de la Plaça Ernest Lluc; 6. que es negociï un conveni per a la utilització
de la zona esportiva dels instituts, atès que el barri està mancat d’instal·lacions
esportives a l’aire lliure
Referent a la petició de disposar el Reglament de Participació Ciutadana, el regidor
Joan Gómez informa que en el seu moment ja es va fer una àmplia difusió del
document en versió
impresa, però que per consultar-lo ara cal fer-ho des de l’espai web de la Paeria.
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Respecte a la brutícia que s’acumula al carrer Ramon Soldevila, el regidor Gómez
critica la manca de civisme de les persones que dipositen deixalles fora dels llocs
autoritzats, i es referma en el compromís de realitzar les accions que corresponguin
per resoldre el problema.
Maria Pera. Club Esportiu Spainrocketry de Modelisme Espacial. Afirma que part del
problema anterior pot ser degut al fet que -quan es van fer obres en aquella zona- es
varen retirar contenidors de reciclatge que encara no s’han retornat on eren.
Sobre la possibilitat d’habilitar els contenidors soterrats de què s’ha parlat, la regidora
Mestres explica que entre els anys 2008 i 2009 se’n van col·locar a diversos llocs de
Lleida, de forma experimental, i que el resultat no va ser el desitjat, car resulten difícils
de manejar i de netejar.
Redundant en el tema, Mestres explica que els tècnics de Medi Ambient no en són
partidaris i que la col·locació a la via pública d’aquesta mena d’estructures s’està
deixant de fer a la majoria de ciutats.
Quant a la possibilitat que des dels Serveis Socials Municipals s’actuï per reeducar les
persones que tenen l’hàbit de remenar els contenidors, el regidor Gómez manifesta el
seu escepticisme i recorda que bona part de les persones que fan vida al carrer
rebutgen el suport institucional que se’ls ofereix, per la qual cosa es fa molt difícil
poder influir en el comportament d’aquest col·lectiu de persones en situació de risc
social.
Relatiu a la implementació d’equipaments esportius municipals al barri, la regidora
Mestres diu que no és possible per manca d’espai urbà. Respecte a la hipotètica
utilització que el veïnat pugui fer de les instal·lacions esportives dels instituts, afirma
que és quelcom que caldria que negociessin amb la institució competent, la
Generalitat.
Victoriano Romero. Representant de la comunitat de veïns de Lluís Companys 4 i 6.
Realitza les següents propostes: 1. fer unidireccionals els carrers Lluís Companys i
Acadèmia (anada i tornada), per tal de millorar el trànsit de vehicles a la zona.
S’ofereix a lliurar una còpia del projecte a l’ajuntament; 2. que s’arribi a un acord amb
la propietat del solar de vora del Passatge de Santa Anna, per tal de garantir que
aquell espai estigui permanentment net i endreçat, cosa que no s’ha aconseguit en els
darrers 20 anys. Romero subratlla que es tracta d’un espai freqüentat per indigents i
ple de deixalles i excrements d’animals; 3. que es sancioni a les persones propietàries
de gossos que tinguin comportaments incívics.
La regidora Mestres respon que derivarà la proposta de mobilitat dels carrers Lluís
Companys i Acadèmia als serveis tècnics municipals i a la Guàrdia Urbana per al seu
estudi. Sobre el problema de la neteja del solar que hi ha al Passatge Santa Anna, diu
que es de difícil solució, atès que si no hi ha una predisposició a col·laborar per part de
la propietat, per tant, el departament de Disciplina Urbanística de la Paeria es veu en
la necessitat d’obrir –una vegada i una altra- requeriments administratius que tenen
una temporització d’execució lenta. La regidora afirma que serà difícil una solució
definitiva al contenciós, a no ser que la Paeria pugui arribar a un acord amb la
propietat, per a l’adquisició de la finca.
Respecte al procediment de com sancionar els propietaris de gossos, per incivisme, el
regidor Gómez diu que no hi ha altra alternativa que no sigui la de sorprendre in
fraganti a la persona infractora, la qual cosa, malauradament, no sempre és fàcil. La
millor solució de futur, diu el regidor, és continuar educant en els valors del civisme i la
convivència.
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Sobre una hipotètica remodelació de la mobilitat dels carrers de la zona entre Lluís
Companys i Alcalde Costa, el regidor comenta que és un tema molt complex que, de
no fer-se bé, podria suposar més inconvenients que avantatges, i que, en última
instància, han de ser els serveis d’enginyeria els que dictaminin si la solució és
factible, o no.
Cristina García. Associació Veïnal Instituts-St. Ignasi. S’afegeix a la demanda d’un
local més gran on poder desenvolupar activitats que ara no poden fer per manca
d’espai, i que estarien relacionades amb el foment del civisme i amb la integració dels
col·lectius de població migrada que viu al barri.
Altrament, García suggereix que es repensin la manera com s’implementen els
equipaments a les places, pensa que sovint s’opta per la solució fàcil de per posar jocs
per a nens i nenes, quan de vegades seria més necessari crear espais per al joc de
menors pre-adolescents i adolescents: bàsquet, futbol, etcètera. Al respecte, demana
que es consulti a veïns i veïnes abans de decidir els equipaments que es col·locaran
en futures places i espais públics.
El regidor Joan Gómez valora positivament els suggeriments fets per la representant
de l’associació veïnal, tanmateix recorda que s’està cercant solucions per a una zona
molt complicada, caracteritzada per una molt intensa edificació i per l’escassetat
d’espais públics.
Gómez insisteix en l’alternativa d’arribar a un acord amb la Generalitat per a la
utilització d’espais esportius a la zona dels instituts, la qual cosa comportaria un millor
aprofitament social dels esmentats equipaments públics.
Quant a poder disposar d’un Local Social amb major capacitat, el regidor de
Participació Ciutadana considera que en el moment actual no és una possibilitat viable,
raó per la qual suggereix que considerin l’opció de derivar les activitats de major
aforament al local més pròxim de la zona: l’Escorxador.
Acabat el torn d’intervencions i sense cap altre tema a tractar, la regidora de zona
agraeix als presents la seva assistència i dóna per finalitzat el plenari.
Lleida, 29 d’octubre de 2015

Cesc Mòdol
Coordinació dels Consells Territorials
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PROCÉS PARTICIPATIU PER A CONSULTAR A LA CIUTADANIA EL DESTÍ
D’1 MILIÓ D’EUROS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL.
Plenari informatiu amb entitats 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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CONSELL DE LA ZONA 07 (Barris Escorxador-Templers; Instituts-St. Ignasi; i
entorns)
Sessió plenària realitzada l’1 de febrer de 2018, al Local Social d’Instituts-St. Ignasi.
Assisteixen a la reunió:
Entitats:
AVV Instituts-St.Ignasi; AVV. Escorxador-Templers; Club Spainrocketry; Associació de VoleiFistball; Grup Municipal PP; i Grup Municipal PSC.
Persones:
Maria Pera; Ramon Corbella; Alejandro Segalà; Dolors López; Miquel Barniol; Josefa Pla; Marisa
Arias; Francisco Flores; José Mª Alonso; Susana Besagonill; Alejandro Dibasson; Domènech
Merchan; Júlia Bardají; i Rosa Ball.
Per l’administració municipal:
La regidora de Zona i presidenta del CdZ 07, Sara Mestres; el regidor de Participació Ciutadana,
Drets Civils i Cooperació, Joan Gómez; i el coordinador tècnic dels Consells de Zona, Francesc
Mòdol.

La regidora de zona, Sara Mestres, dona la benvinguda als assistents i, en compliment del punt
número dos de l’ordre del dia, informa que la proposta més votada als Pressupostos Participatius
de 2017 (plantació d’arbres a la mitjana de l’Av. de Madrid) ja ha estat adjudicada, i que es prevista
la seva implementació de forma imminent. Altrament, Mestres informa que s’estan estudiant
canvis en la mobilitat de la zona de Lluís Companys, perquè -segons dades de la Guàrdia Urbana- la
mateixa és de les que té més densitat de trànsit de la ciutat. Entre les possibles actuacions, es
contempla que els carrers Acadèmia i Lluís Companys esdevinguin de sentit únic, per a la qual cosa
caldria fer intervencions com: fer un gir a l’esquerra des de l’Av. Madrid per accedir cap a la
República de Paraguai; incorporar un pas de vianants a la confluència de l’Av. de Madrid amb el
carrer Ramon Soldevila; reprogramar els tempos de les fases semafòriques dels llocs afectats;
facilitar sortides als carrers Manuel del Palacio i Roca Labrador; preveure si cal canviar el sentit de
circulació del carrer dels Templers; ampliar la vorera de davant de l’edifici Eurofòrum; millorar el
pas de vianants de la cantonada Lluís Companys amb Rambla d’Aragó; reformar la plaça España; i
unir per l’avinguda de Catalunya els carrils bici de Rambla d’Aragó i Cappont-.
Sobre l’anterior actuació urbana, que considera molt important, la regidora recorda que s’està
administrant una enquesta al veïnat i comerç de la zona, per tal de saber-ne l’opinió.
En un altre ordre de coses, la regidora Mestres informa que el Casal de la Dona impulsa el projecte
“Anònimes”, del qual en dóna detalls.
A continuació, pren la paraula el regidor de participació Ciutadana, Joan Gómez, qui explica que -a
partir de febrer- es podran presentar les propostes per a participar en els Pressupostos
Participatius (PP.PP) 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.
Finalitzades les intervencions dels representants municipals, s’inicia un torn de paraules:
Varies persones demanen aclariments sobre alguns aspectes concrets de la realització dels
Pressupostos Participatius; i comenten la possibilitat que les AAVV promocionin punts de suport a
la votació electrònica –als seus locals Socials- a fi de facilitar la participació dels veïns
Josefa Pla, Associació Veïnal Instituts-St. Ignasi. Reivindica la construcció de rampes d’accés fàcil
al marge dret de la canalització del Segre, des del seu barri.
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Júlia Bardají, Veïna. Proposa la instal·lació de bandes a l’Av de Madrid, ja que -a l’alçada de la
República de Paraguai- hi ha hagut accidents per excés de velocitat,
Domènec Merchan, Associació Veïnal Instituts-St. Ignasi. Com a usuari de la bicicleta, pregunta si
s’ha previst utilitzar el mateix sistema de protecció del carril bici que s’ha emprat des de l’Av. estudi
General (Cappont) fins a la Bordeta, al tram entre Rambla d’Aragó i Plaça España.
Marisa Arias, AVV Escorxador-Templers. Es queixa que a ells ningú els ha comunicat que s’estava
fent una enquesta sobre la mobilitat a la zona 07 i demana que en una altra ocasió es tingui en
compte la seva associació.
Ramon Corbella, Associació Veïnal Instituts-St. Ignasi. Sobre canviar l’accés al pàrquing d’Alcalde
Costa, pregunta quan s’habilitarà el nou accés previst de fer a República de Paraguai. Quant a la
il·luminació del carrer Alcalde Costa, Corbella afirma que és insuficient i que genera sensació
d’inseguretat a les persones usuàries d’aquell indret urbà.
Miquel Barniol, Associació de Volei-Fistball. Planteja la possibilitat que des de l’AVV d’Instituts
es promocioni un “telèfon solidari de barri” gratuït, adreçat a persones amb mobilitat reduïda que –
per manca de suport familiar- necessitin algun tipus d’ajuda que –en situació d’urgència- els faciliti
accedir a serveis sociocomunitaris.
Rosa Ball, grup municipal PSC. Sobre l’atenció d’urgències de persones amb mobilitat reduïda, fa
esment a l’existència del servei privat d’una empresa de taxis que, per 20 euros, pot gestionar
encàrrecs a qualsevol hora del dia.
El regidor Joan Gómez i la regidora Sara Mestres, comenten que, en bona mesura, ja existeixen
serveis adreçats a pal·liar necessitats específiques de persones que –per raons d’alguna discapacitatnecessiten suport; entre les opcions municipals existents, fan esment a la “Teleassistència” i al
protocol d’”assistència domiciliària” que s’ofereix des de “Serveis Socials”.
Júlia Bardají, Veïna. Fa esment que la Parròquia de Sant Ignasi també disposa d’un servei de
voluntariat que atén persones en situació social de precarietat.
Acabat el torn d’intervencions i sense cap altre tema a tractar, la regidora de zona agraeix als
presents la seva assistència i dona per finalitzat el plenari.
Lleida, 1 de febrer de 2018

Cesc Mòdol
Coordinació dels Consells Territorials
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CONSELL DE LA ZONA 07

(Barris Escorxador-Templers; Instituts-St. Ignasi; i entorns)
Sessió plenària realitzada el 27 de setembre de 2018, al Local Social de l’Escorxador.

Persones i entitats inscrites a la reunió:
Entitats:
AVV Instituts-St.Ignasi; AVV. Escorxador-Templers; Associació de Volei-Fistball; Institut Màrius
Torres; PDC Mariola-Escorxador-Pius XII; i Grup Municipal PSC.
Persones:
Jordi de la Fuente; Miquel J. Montel; Fina Pardo; Melcior Marcó; Josep Costa; Pilar Ribes; Laia
Morros; Xavier Bañeres; Carmen Tresanchez; Mònica de la Fuente; Fermin Español; Manuel
Álvarez; David Cosialls; Òscar Ramos; Juan Sánchez; Rosa Sendra; Francisco Javier Vivo; Mari
Carmen Guerra; Maria Rosa Ball; Victoriano Romero; Ramon Corbella; Miquel Barniol; Marisa Arias;
Carles Buide; Josep M. Perifé; Andrés Agustín; i Francisco Flores.
Per l’administració municipal:
La regidora de Zona i presidenta del CdZ07, Sara Mestres; i el coordinador tècnic dels Consells de
Zona, Francesc Mòdol.
S’excusa el regidor de Participació Ciutadana, Drets Civils i Cooperació, Joan Gómez.
La regidora de zona, Sara Mestres, dóna la benvinguda als assistents i, a continuació, informa sobre
diversos aspectes de la gestió municipal a la zona, entre els quals, fa esment a la propera
implementació de la proposta guanyadora als Pressupostos Participatius de 2018 (PP.PP 2018):
“carrils bici per a accedir a la zona dels instituts Joan Oró, Màrius Torres, i Gili i Gaya”.
Finalitzada la intervenció de la representant municipal, s’inicia un torn de paraules:
Carme Tresanchez, veïna i propietària d’un comerç. Qüestiona com s’ha pogut aprovar -als PP.PP
2018- una proposta que solament ha rebut 376 vots, i constata que ella no se’n va assabentar de la
realització dels esmentats Pressupostos Participatius.
Josep M. Perifé, veí. Afirma no entendre com –en una zona on hi viuen 8.000 persones- és pot
escollir com a projecte guanyador dels PP.PP una proposta amb 376 vots.
La regidora Sara Mestres i el tècnic de la regidoria de participació, Francesc Mòdol, expliquen la
filosofia i base normativa del concurs dels PP.PP 2018, així com el procediment de publicitat i
informació que s’ha realitzat prèviament a les jornades de votació electrònica i presencial del
passat mes de juny. Quant al nombre de persones votants (percentualment un 2,7% del cens), es
deixa clar que, tot i ser interpretable, correspon als estàndards participatius de moltes altres ciutats
en consultes d’aquestes característiques. Mòdol també apunta que hi ha moltes variables que
influeixen en una participació més o menys elevada, entre les quals assenyala l’interès
sociocomunitari que mereix cadascuna de les propostes presentades, i la capacitat comunicativa de
la persona i/o entitat a l’hora de promocionar-ne el vot.
Quant a què es va poder votar, Mòdol va subratllar que les propostes van ser realitzades
individualment per persones i/o associacions (no per l’administració municipal) en funció del centre
d’interès de cadascuna d’elles.
Carme Tresanchez, veïna i propietària d’un comerç. Critica que els canvis de mobilitat a la zona
estan perjudicant l’activitat comercial dels negocis, per problemes d’accessibilitat a tot el barri de
l’Escorxador i carrers adjacents, ja que –segons ella- ara hi accedeixen menys vehicles. Com a
indicador del malestar de bona part del veïnat, fa esment a les 800 signatures que han recollit en
contra del sentit únic d’alguns carrers.
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Victoriano Romero, AVV. Templers-Escorxador. Afirma que des que funcionen els carrers en una
sola direcció s’ha pacificat molt el trànsit en aquell barri, la qual cosa -diu- és molt bona pels veïns, i
opina que -tot i les reticències del comerç de la zona- a mig termini també serà bo per al comerç,
en la mesura que s’incrementarà la mobilitat a peu per aquells carrers.
Quant a la informació prèvia a la implantació dels carrers de sentit únic, Romero constata que ell sí
va rebre informació d’allò que preveia fer l’ajuntament.
En referència a problemes pendents de resoldre a la zona, fa esment a la necessitat de trobar una
solució urbanística al Passatge de Santa Anna (espai privat) i a les finques que conformen l’illa
interior (públiques) a què s’accedeix des de l’esmentat passatge. Romero es lamenta que s’han
adreçat queixes a l’ajuntament des de fa més de 15 anys i que –fins i tot- a 2015 és va lliurar un
“projecte de reparcel·lació urbana de l’espai” a l’aleshores regidora de zona, M.Rosa Ball, del qual
no han rebut resposta de la Paeria1. Finalment, quant a l’illa interior entre Lluís Companys,
Escorxador, Rambla d’Aragó i Canonge Brugulat, el representant de l’AVV de l’Escorxador denuncia
que els espais no disposen dels tancaments reglamentaris i que no es netegen.
La regidora Sara Mestres es compromet a parlar aquest tema amb els serveis tècnics d’urbanisme,
tanmateix, pensa que serà difícil resoldre la urbanització de la illa interior del passatge de Santa
Anna, fins que sigui municipal la totalitat de l’espai sobre el qual es vol actuar.
Xavier Bañeres, Veí i tècnic. Referent a la seguretat pública del Passatge de Santa Anna, afirma que
la situació li sembla de molta gravetat i ho argumenta en el fet que han aparegut “bades”2 i que hi
ha pilars que s’han desplaçat “uns quatre dits”, a causa d’estar suportant un pes superior al que
toca, per la qual cosa adverteix que hi ha risc que pugui produir-se un ensorrament de
conseqüències imprevisibles i que la Paeria ha d’actuar d’urgència abans no hi hagi una desgràcia.
Andrés Agustín, veí. Manifesta la seva percepció que amb els carrers de sentit únic hi circulen un
nombre major de vehicles, raó per la qual –diu- ara hi ha un major risc per a la seguretat de les
persones vianants.
Sobre el canvi d’ubicació dels contenidors -a raó dels canvis de la mobilitat d’aquells carrers- diu
que hi ha gent a la que li queden molt lluny, la qual cosa afavoreix l’incivisme d’aquelles persones
que per a no caminar tant i acaben dipositant les bosses de deixalla fora dels llocs on toca.
Relatiu a la realització del carril bici de la zona Escorxador i carrers de l’entorn, critica que s’estigui
fent amb massa qualitat d’obra, segons ell no calia aixecar el terra: “en hi havia prou amb pintar les
línies i posar les pilones de goma per a limitar l’espai”.
Respecte l’estat del passatge de Santa Anna, diu que és vergonyós, que fa massa anys que
s’arrossega; i que mai no han rebut cap resposta de part del municipi, malgrat que en el seu dia van
lliurar a l’ajuntament una maqueta de com condicionar l’illa interior d’aquell passatge.
Carles Buide, Institut Màrius Torres. Informa que les voreres i el ferm asfaltat del carrer Narcís
Monturiol -i altres de l’entorn- es troben en molt mal estat, i que en aquell indret hi ha manca
d’arbres. Buida diu que aquesta queixa ja la van adreçar a l’ajuntament l’any 2012, i justifica la
petició raonant que per aquells carrers s’hi mouen cada dia uns 2.000 alumnes fent trajectes
d’anada i tornada, entre els quals els que pateixen diversitat funcional i han de desplaçar-se en
crosses o en cadira de rodes, són els més perjudicats.
Com actuació urgent, el representant del Marius Torres demana que hom repari un fanal de la llum
a la zona d’accés d’aquell institut, atès que el cablejat interior de l’esmentat fanal es accessible
amb la mà i hi ha risc que algun menor prengui mal.
Ramon Corbella, Associació Veïnal Instituts-St. Ignasi. Referent a les actuacions que calen a l’entorn
del carrer Narcís Monturiol (voreres, arbres , mobiliari urbà...), recorda que la seva associació ja va
cursar una petició a la Paeria i que se’ls va respondre que l’atenció de la mateixa estava
1
2

Es lliura a la regidora de zona una còpia dels documents a què s’ha fet esment.
Esquerdes.
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condicionada a una intervenció global de la zona (vinculada amb el projecte comercial de Vall
Rufea) que no s’ha produït; en conseqüència Corbella manifesta de manera categòrica: “ja no
podem esperar més”.
Mònica de la Fuente, veïna. Sobre la implementació de la proposta guanyadora als PP.PP 2018,
opina que no s’haurien d’executar projectes si aquests no obtenen un percentatge mínim de vots
de la població; i parla que caldria informar més per eixamplar la participació ciutadana als PP.PP.
Quant a les propostes que s’han posat a votació, la Fuente constata que hi ha moltes necessitats
reals que no han estat registrades per a ser votades.
Després dels canvis de direccionalitat de circulació, avisa: 1. que ja no té sentit el mirall que hi ha
situat a la confluència de Lluís Companys amb Roca Labrador; 2. que cal repensar la situació dels
contenidors de recollida d’escombraries, i 3. que cal actuar contra l’estacionament en doble filera.
Paco Flores, AVV Escorxador-Templers. En tant que secretari de l’AVV, d’Escorxador, llegeix la
relació de queixes veïnals que han fet arribar a l’ajuntament...
Com a solució a la manca de places d’aparcament dissuasori a la zona, suggereix la possibilitat de
crear-ne de nous a la plaça de Castella i a la zona d’esplai de la Residència de Sant Anastasi.
Sobre la qüestió d’actuar per a la millora de la mobilitat a la zona, Flores recorda que a 2012 ja
circulava un estudi que advertia d’un excés de fum i soroll –per excés de vehicles- i que
recomanava canvis en la mobilitat i creació d’aparcament dissuasori com a part de la solució.
Quant a la problemàtica per la reubicació dels contenidors d’escombraries, demanen un solució
que sigui eficient tant per a veïns com a per a comerciants. I, finalment, denuncia: 1. manca de
rigor en el compliment de l’horari de càrrega i descàrrega comercial (amb les subsegüents
molèsties als veïns que dormen); 2. deixadesa de part de comerciants en el moment de llençar les
restes als contenidors groc i marró; 3. l’existència d’un excés de la colònia a felina a la zona de
l’Escorxador; i 4. la necessitat de major presència policial i/o d’Agents Cívics contra l’incivisme.
David Cosialls, veí i empresari. Es queixa que la informació de la convocatòria del Consell li ha
arribat de manera informal i que ell no tenia constància de la realització de reunions anteriors.
Respecte al percentatge de participació als PP.PP 2018 afirma que un 2,7% li sembla una xifra molt
baixa i que, al seu entendre, la promoció de les propostes no ha estat suficient.
El tècnic municipal, Cesc Mòdol, reivindica el valor de l’emponderament de la ciutadania a l’hora de
promocionar les propostes que han presentat per a ser votades, i constata que la funció de la
institució municipal ha de ser bàsicament la de facilitar els canals informatius i publicitaris, així com
garantir la logística de les votacions.
La regidora Sara Mestres es refereix a la probabilitat que, tret que solament s’han fet dues edicions
de PP.PP, els propers anys la gent conegui millor com concursar-hi i per tant, que s’incrementi la
participació ciutadana.
Mònica de la Fuente, veïna. Es referma en l’opinió que tot i que el 2,7% de participació encaixa en
els estendards de participació de ciutats mitjanes, al seu entendre hauria de ser més alta, a Lleida.
Sobre com triar les propostes a votar, de la Fuente es mostra partidària que sigui el propi
ajuntament qui les presenti i que la gent es limiti a votar aquelles que trobi més interessants.
El tècnic municipal, Cesc Mòdol, respon que en el seu dia hom va considerar la possibilitat que les
propostes a votar als PP.PP les fes el propi ajuntament, però que aquesta opció es va descartar al
considerar-la poc participativa, front l’opció actual que preveu que sigui la mateixa ciutadania qui
proposi els seus projectes i els promocioni.
Carmen Guerra, veïna. Pregunta el nombre total de persones de la zona que han votat als
pressupostos participatius, la qual cosa se li respon3.
3

818 persones de les quals 376 van donar Suport a la proposta guanyadora
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Reprenent els comentaris relacionats amb els canvis de la mobilitat a la zona, Guerra afirma que no
se’n va assabentar que s’estaven estudiant, i que ara, un cop fets, triga molt més per arribar a casa
seva (a Roca Labrador), ja que ha de donar molta més volta, fent un circuit per diferents carrers.
Marisa Arias, AVV Escorxador-Templers. Informa que –a febrer de 2018- la seva A.VV va tenir una
reunió amb l’ajuntament on van ser informats dels canvis de mobilitat previstos, però que fins el
més d’agost no han tingut accés al resultat de l’informe/estudi municipal de mobilitat, raó per la
qual no han pogut obrir una acció comunicativa amb els veïns.
Juan Sánchez, Veí. Manifesta estar a favor dels nous carrers de sentit únic i que solament és
qüestió de deixar passar temps perquè la gent s’hi acostumi.
Com a qüestions derivades del canvi a sentit únic de Lluís Companys, Sánchez demana mesures per
a pacificar el trànsit entre el carrer Unió i el semàfor de l’Av. de Catalunya; diu que tal vegada
posant una banda de goma al terra al mig d’aquell tram.
Sobre la realització del carril bici, opina que s’hagués hagut de fer per fases i no tot de cop, ateses
les molèsties que està comportant; i sobre els contenidors de les escombraries es queixa que, tot i
que s’han fet 3 reunions amb la Paeria, fins ara aquesta no ha atès una petició demanant que el
camió pugui fer la recollida indistintament a les dues bandes del carrer.
Quant a la possibilitat de guanyar places d’aparcament, Sánchez suggereix moure contenidors de
lloc de Roca Llaurador fins a Pl. Catalunya, car –al seu entendre- hi ha un excés d’àrees reservades
per a càrrega i descàrrega.
Sara Mestres fa esment a un estudi del 2012 i diu que la Guàrdia Urbana mostrava la seva
preocupació pel alt nombre de sinistres a la zona, raó per la qual es va fer un estudi de mobilitat
atenent la següent jerarquia de prioritats: 1r les persones, 2n transport públic, 3r ciclistes, 4t
empreses de subministraments bàsics de mercaderies, i 5e vehicles privats. En virtut dels criteris
anteriors, el projecte que s’ha fet té la validació del tècnics de mobilitat, i la resposta de les
persones vianants a qui s’ha consultat corroboren que el canvia ha resultat positiu per a elles, i que
respon a l’interès general.
Rosa Ball, grup municipal PSC. Admet que quan era regidora no es va poder fer tot allò que els
veïns havien demanat, que van quedar coses pendents.
Referent a rebre o no informació de l’estudi de mobilitat a la zona i dels PP.PP 2018, Ball corrobora
que al portal del seu edifici, al carrer de l’Acadèmia, hi va trobar el QR per a respondre l’enquesta
sobre la mobilitat a la zona, i que era coneixedora de la realització dels PP.PP perquè la informació
la va llegir en llocs diversos, fins i tot als OPIS de les parades d’autobús.
Respecte a la repercussió de les mesures de mobilitat, afirma que –“en contra del que pensava”- el
seu carrer ha millorat molt, que han disminuït els fums i el soroll, i que l’únic inconvenient derivat
del canvi de mobilitat rau en la insuficiència de contenidors als punts de recollida d’escombraries,
per la qual cosa sovint s’omplen a vessar i la gent deixa les bosses al terra.
Quant a la finalització de l’obra del carril bici de l’Av. de Catalunya, avisa que si no s’acaba abans de
les festes de Nadal, la circulació de vehicles serà molt conflictiva.
Jordi de la Fuente, Plataforma contra el canvi de sentit. Critica que la informació no ha arribat per
escrit a les persones censades a la zona 07 i que com a persona afectada no li valen les enquestes i
els QR’s per votar els canvis en la mobilitat. Referent al resultat dels canvis que s’ha realitzat,
afirma que els veïns no hi estan d’acord i que caldrà introduir mesures correctores.
De la Fuente demana un consens que tingui en compte de manera preferent l’interès de les
persones veïnes de la zona, no supeditant aquest a l’interès general de la ciutat, ja que argumenta
que amb els canvis de sentit i amb els carrers de direcció única, resulta molt difícil desplaçar-se en
vehicle per l’interior del barri de la zona de l’ Escorxador.
La regidora Mestres creu important deixar clar que el projecte de mobilitat a la zona s’ha realitzar
des de paràmetres estrictament tècnics (no polítics) en què han participat professionals de
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diferents especialitats entre els quals urbanistes, enginyers, i ambientòlegs. No obstant això, la
regidora admet la possibilitat que amb el temps resulti convenient anar introduint retocs que
millorin l’eficiència de la mobilitat a la zona.
Altrament, a efectes informatius, la regidora Mestres adquireix el compromís de lliurar a l’AVV de
l’Escorxador i a la plataforma contra els canvis de sentit dels carrers Acadèmia i Lluís Companys, la
documentació informativa corresponent al procés informatiu sobre la mobilitat a la zona i
l’argumentació tècnica que ha avalat les mesures adoptades.
Carme Tresanchez, veïna i propietària d’un comerç. Denuncia el mal estat del ferm i voreres de
l’entorn de l’Escorxador, i l’alta sinistralitat de persones vianants (especialment d’aquelles d’edat
avançada); en conseqüència reclama que es faci l’anivellament i manteniment adequat dels carrers
d’aquell entorn (rajoles, arrels d’arbres...), on és molt fàcil entrepussar.
Relatiu als desplaçaments en transport públic, Tresanchez constata que -tot i ser una zona de
serveis comercials, culturals, i sanitaris- ara hi ha menys línies de bus donant servei, i que la carrera
de taxi surt fins a 2€ més cara, a conseqüència d’haver de fer més recorregut fins a arribar a destí.
Miquel Barniol, Associació de Volei-Fistball. Atesa la gravetat del fet denunciat, exigeix a la Paeria
que avaluï immediatament si hi ha risc per a les persones que facin ús del passatge de Santa Anna.
I, altrament, demana que es consideri la idoneïtat d’aprofitar l’illa interior del passatge de Santa
Anna com a lloc on habilitar-hi una zona d’aparcament dissuasori i un pavelló poliesportiu.
Quant a rebre informació del projecte de mobilitat, confirma haver-ne estat receptor per diferents
conductes: al carrer, mitjançant enquestes, i a reunions anteriors de Consell de Zona.
Juan Sánchez, veí. Demana que, per raons de seguretat, la ruta obligatòria d’accés al Cafè del
Teatre –en cotxe- sigui pel carrer Roca Labrador, i no des de dintre de la plaça de l’Escorxador, en
conseqüència, demana que es bloquegin les pilones de pas que hi ha al fons de l’esmentada plaça.
Andrés Agustín, veí. Exigeix que s’atenguin les mancances cròniques d’aquella zona de ciutat.
Mónica Lafuente, veïna. Com a millora per a la seguretat de la zona, demana treure cotxes de la
cruïlla Roca Llaurador/Lluís Companys (ampliant aquell tram de vorera o posant-hi un aparcament
de motos), ja que d’aquesta manera es minimitzaria el risc d’accidentabilitat. Sense deixar de
banda la seguretat, Mónica Lafuente adverteix del risc d’atropellament que hi ha quan els vehicles
entren i surten dels pàrquing de la Pl. de l’Escorxador, a les hores en què hi solen jugar els nens.
En relació a disminuir molèsties als veïns de la plaça de l’Escorxador, Lafuente es queixa que el
camió de neteja fa molt soroll a les 7.00h del matí –quan passa la mànega d’aigua- i que, a més,
aquest gran vehicle dificulta la mobilitat dels cotxes que surten dels pàrquings de la plaça, a l’hora
d’anar a treballar.
Jordi de la Fuente, Plataforma contra el canvi de sentit. Proposa que s’habiliti una tanca de
separació, per a protegir els nens i nenes dels vehicles que entren i surten dels pàrquings, a la plaça
de l’escorxador.
Andrés Agustín, veí. Demana que s’intensifiqui la vigilància de la Guàrdia Urbana a la plaça de
l’escorxador, atès que s’observen molts comportaments incívics.
Oscar Ramos, portaveu d’una futura associació de comerciants. S’interessa per conèixer la manera
com canalitzar a la Paeria les propostes del seu col·lectiu.
Acabat el torn d’intervencions i sense cap altre tema a tractar, la regidora de zona agraeix als
presents la seva assistència i dóna per finalitzat el plenari.
Francesc Mòdol. Coordinació Tècnica dels Consells de Zona.
Lleida, 27 de setembre de 2018
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