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CONSELL DE LA ZONA 10  (barri de Cappont)           

Plenari celebrat el dijous, 17 de desembre de 2015, a les 20.00h, al Centre Cívic de Cappont 
                

Assisteixen a la reunió:  
 
ENTITATS: 
AVV. Cappont; C. Cultural Cappont; Àrea de la Dona; Club Atlètic Segre; Fibrolleida; AVV. 
Marge Esquerre Riu Segre; Escola Frederic Godàs; Parròquia Sagrada Família; Centre 
Ocupacional “Ciutat Campus” (ASPROS); Ass. de Jubilats; Coordinadora de Gegants i Grallers; 
Associació per al Parkinson de les Terres de Lleida; ACNUR; FAV Lleida; AFANOC; Escola 
Municipal Francesco Tonucci; Escola Camps Elisis; Grup Municipal CIU; Grup Municipal PP; 
Grup Municipal Ciutadans; Grup Municipal COMÚ de Lleida; Grup Municipal ERC-AVANCEM. 
 
PERSONES: 
José A. Melgar; Mati Díaz; Ramon Salla; Josep Torres; Laura Vilanova; Roser Degracia; Irene 
Sales; Veni Ros; Isabel Villart; Manuela Aldabó; Alejandro Roselló; Carme Culleré; Dolors López; 
Jordi Moncusí; Josep Ma. Córdoba; Albert Serrano; Raquel Almazán; Josep Ma. Baiget; Juli 
Otal; Ma. Mercè Jornet; Francesc Guillem; Marta Salla; Alexandra Descarrega; Maite 
Montañés; Ma. Pilar Vilella; Isaac Sánchez; Esther Salillas; Lucia Balagué; Lidia Vicen; Jordi 
Porta; Meritxell Feliu. 
 
PER L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL:  
El regidor de Participació Ciutadana i vicepresident del CdZ10, Joan Gómez; les tècniques de la 
regidoria de Participació Ciutadana, Carme Sabaté i Esther Marcos; i el coordinador tècnic dels 
Consells de Zona, Francesc Mòdol. 
 
 
El regidor Joan Gómez agraeix als presents la seva assistència i excusa a la regidora de zona 
Montse Mínguez, que no ha pogut venir per raons personals. 
 
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 Gómez, 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, Joan Gómez diu que el govern municipal les 
gestionarà i en farà el retorn al Plenari. 
 
El vicepresident del Consell de la Zona 10, 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. 
 
Acabats els procediments administratius preceptius, es dóna per constituït -per al període de 
la legislatura 2015-2019- el Consell de la Zona 10 i s’inicia el torn de paraules: 
 
Veni Ros, AVV. de Cappont. Realitza les següents peticions: 1. que un cop dignificada 
l’escultura de la Dra. Castells s’incorpori a la mateixa un cartell en què s’ampliï la informació 
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curricular del personatge; 2. que “els cavallets” ubicats a la Pl. de Blas Infante, no rebin un 
tracte diferent -en matèria de sorolls- del que reben les atraccions firaires en altres places de la 
ciutat; 3. que l’any vinent també es tingui en compte l’opinió de l’AVV a l’hora de decidir on 
s’ha de situar l’arbre de llums de Nadal; 4. que la Guàrdia Urbana efectuï rondes continuades –
enlloc de puntuals- per controlar i dissuadir que es facin “botellons” (que fan soroll i generen 
brutícia) a la Pl. Ma Mercè Marçal, vora la discoteca “La Nuit”; 5. que si hi ha possibilitat 
d’utilitzar el pavelló “Antorxa” per fer activitats veïnals; 6. que es reforci la il·luminació a la 
zona de la Pl. Blas Infante més propera a la  canalització i a la passarel·la entre l’esmentada 
plaça i l’Av. de Blondel, atès que a primera hora del matí i cap al tard la sensació d’inseguretat 
és molt elevada, sobretot en temps de boira; 7. que es resolgui el problema de sobreocupació 
–a primera hora del matí- dels busos que van des de Dra. Castells fins als instituts; 8. que 
s’estudiï la possibilitat que també hi hagi recorregut de bus per la zona de l’església de la 
Sagrada Família (zona nova entre la fira i el Camí de Picos, direcció Bordeta); 9. que les 
actuacions corresponents a “Fem Dissabte” es facin amb una major freqüència; 10. que hi hagi 
una major presència d’Agents Cívics al barri per controlar l’acció de les persones incíviques que 
embruten els carrers. 
 
El regidor Joan Gómez respon que traslladarà al regidor Rafael Peris el punt de vista de l’AVV 
respecte al permís atorgat a l’atracció de fira de la Pl. Blas Infante i respecte a quina ha de ser 
la ubicació de l’arbre de llums de Nadal. 
Sobre el tipus d’activitats que es poden realitzar al pavelló “Antorxa”, el regidor diu que 
aquestes solament poden ser de caràcter esportiu (ja que el terra és de parquet) i que per a 
demanar-ne l’ús cal adreçar-se a la regidoria d’esports. 
En referència a les peticions relacionades amb el servei de bus, el regidor de Participació 
Ciutadana informa que la comissió municipal de seguiment està estudiant la manera com pot 
donar-se resposta a les demandes del barri. 
Quant a les peticions de millores en la neteja i l’enllumenat, el regidor Gómez es compromet a 
fer arribar les queixes als serveis tècnics corresponents perquè valorin les accions a fer. 
 
Laura Vilanova, Centre Ocupacional Aspros; Mati Díaz, Àrea de la Dona; Josep Torres, 
Col·lectiu Cultural Cappont; i Jordi Porta, Escola Camps Elisis. Corroboren que el pavelló 
“Antorxa” s’està utilitzant per a fer activitats esportives (la qual cosa comporta la prohibició 
d’anar amb sabates normals, menjar, beure, etcètera) i fan saber que les seves institucions en 
són usuàries. En el cas concret de l’Escola Camps Elisis, puntualitzen que tenen autorització per 
usar les instal·lacions durant l’horari escolar –per a fer l’educació física- i demanen que se’ls 
continuï respectant l’esmentat horari. 
 
Mati Díaz, Àrea de la Dona. Informa que al núm. 30 de l’Av. Dra. Castells hi ha un comerç de 
venda de beguda i d’aperitius. Demana que en aquell punt s’implementi alguna paperera 
perquè la gent llença bosses i llaunes al terra. 
 
Mercè Jornet, AVV de Cappont. Es presenta com “una afectada per la manca de llum a l’accés 
de la passarel·la de vora la plaça de Blas Infante”. Jornet confirma que “a les 7.30h no s’hi veu 
en aquell lloc” (pocs punts de llum i bona part dels que hi ha estan al nivell del terra o tapats 
per la vegetació) per la qual cosa demana una solució, atès que el ferm d’aquell espai té 
diferents nivells i és fàcil entrepussar i fer-se mal. 
 
El regidor Gómez creu adient fer esment que la reducció lumínica s’ha hagut de fer en 
compliment d’una directiva europea i d’una normativa de la Generalitat que obliga els 
municipis a reduir un 40% la intensitat de la llum. Tanmateix, en la línia del que ja estan fent 
bona part dels països del centre i nord d’Europa, el regidor creu que –en els propers anys- la 
tendència ens porta a abaixar –i fins i tot apagar- les lluminàries durant les hores de la nit. Tot i 
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l’anterior observació, el regidor afirma que es considerarà la pertinència de la reclamació que 
s’ha formulat. 
 
Josep Torres, Cultural de Cappont. Expressa la seva preocupació per la degradació de la zona 
vegetal dels parterres de la Pl. St. Joan de Mata i, en conseqüència, demana que es repoblin de 
plantes arbustives. Altrament, Torres informa que ha desaparegut la placa commemorativa de 
la inauguració de la reforma de la plaça i demana la seva reposició. 
 
Xesco Guillem, ACNUR. Sobre la intensitat de la llum a la ciutat, argumenta que és compatible 
una reducció en KW i conservar un nivell de Lux satisfactori, sempre i quant les lluminàries dels 
fanals siguin les adequades. 
En referència a com l’ajuntament -en funció de les possibilitats econòmiques- hauria de 
determinar les seves prioritats d’actuació, Guillem explicita la seva opinió. 
 
El regidor Joan Gómez respon que les prioritats d’actuació del govern municipal són aquelles 
que han quedat reflectides en els pressupostos de la Paeria, i que les mateixes arriben més 
enllà del que la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local considera com a 
competències pròpies dels ajuntaments, atès que, per responsabilitat, la Paeria no ha volgut 
deixar d’atendre necessitats socials bàsiques de les persones que viuen a Lleida. 
En allò que fa referència a la reforma del sistema de l’enllumenat, el regidor explica que es va 
preveure fer una inversió de 14 milions d’euros, per a poder garantir una xarxa elèctrica més 
eficient i sostenible tant des d’un punt de vista de consum, com de respecte al medi ambient. 
Sobre les característiques tècniques de la nova xarxa, el regidor va informar que la normativa 
fixa els nivells de llum mínims i màxims corresponents a cada carrer i que, malauradament, el 
criteri segons el qual s’ha de determinar quina ha de ser la intensitat de la llum té a veure més 
amb el nombre de vehicles que hi circulen que no pas amb el de les persones. 
Referent a com es va implementar el sistema d’enllumenat a Cappont, el regidor Gómez 
explica que va ser el resultat d’un acurat treball de camp, en què els serveis tècnics de la Paeria 
i una representació del teixit veïnal del barri, varen recórrer els carrers principals de la zona 
per a determinar quines eren les necessitats específiques per a cada indret urbà.  
No obstant això, proposa el regidor, si encara han quedat llocs del barri susceptibles de ser 
millorats (bé sigui per la distància entre fanals, per la presència d’arbres, per la tipologia o 
disposició de les lluminàries, etcètera), cal que se’n faci arribar la relació a la concessionària 
que gestiona la xarxa local de l’enllumenat. 
 
Meritxell Feliu, Veïna de Cappont. Demana que s’incrementi la vigilància i la neteja a la 
canalització del riu, atès que els gossos que van sense lligar molesten a les persones que 
corren, passegen, o van en bici, i fan defecacions que queden escampades per la zona d’herba. 
Referent a la il·luminació de la zona entre Blondel i la Pl. Blas Infante (inclosa la passarel·la) diu 
que no té prou llum a primera hora del matí, i que cap al tard (després del tancament dels 
comerços) caldria que la Guàrdia Urbana vigilés els dos extrems de la passarel·la per a 
augmentar la seguretat de les persones que transiten d’una banda a l’altra. 
Respecte a facilitar el transbordament entre els busos que circulen per la Rambla de Ferran i 
les línies 2 i 5 que donen servei a Cappont, sol·licita que s’ajusti millor la temporització entre 
les unitats mòbils de les diferents línies afectades. 
 
Roser de Gràcia, Centre de Formació Adults Segrià. Denuncia que el manteniment de la 
pintura del seu centre educatiu (per dins i per fora) no es fa en consonància amb el valor 
“singular” de l’esmentat edifici. Segons explica, les reparacions són sempre de caràcter parcial 
i consisteixen en anar sobreposant pedaços de diferents tonalitats de pintura, la qual cosa fa 
que hom visualitzi una imatge de deixadesa que considera inadmissible. 
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Josep Ma Baiget, Veí i representant del grup municipal ERC-AVANCEM. Opina que per vèncer 
la sensació d’inseguretat que provoca passar per la passarel·la, quan hi ha poca llum, caldria 
afegir alguna lluminària de reforç. 
 
Relatiu a altres qüestions, comenta: 1. que les peticions que s’han formulat per a la millora del 
servei de bus al barri estan sent estudiades per l’empresa concessionària del servei; 2. que s’ha 
de millorar la disposició de la parada de bus que hi ha a Dra Castells /Av. Estudi Gral, atès que 
en aquell punt la maniobra d’estacionament del bus condiciona la mobilitat general de 
vehicles, amb les conseqüents pèrdues de temps que això provoca per a tothom; 3. que els 
pressupostos municipals per a 2016 preveuen: donar continuïtat a l’Av. Dra. Castells (de 
manera que –on hi ha la font- vianants i ciclistes no hagin de fer una gran volta cap als 
laterals), millorar l’acústica del pavelló municipal, i crear espais verds a l’entrada i a la part 
posterior de l’Escola Frederic Godàs ; 4. que s’hauria de fer un procés participatiu per a decidir 
el futur del Pavelló de Vidre; 5. que s’hauria de negociar perquè els patis interiors dels “edificis 
Zafer”1 passin a ser un espai per al gaudi de la ciutat i no una zona d’aparcament sense regular, 
com és ara. 
 
Albert Serrano, Veí i representant del grup municipal del Comú. Reivindica que s’incrementin 
les places de l’Escola Bressol de Cappont, atès que enguany la majoria de les preinscripcions no 
han estat ateses. 
 
El regidor Joan Gómez respon que en el moment actual es fa difícil poder ampliar places, ja 
que la Generalitat ha passat d’aportar 1800 euros per alumne a zero. No obstant això, el 
regidor posa en valor que la ciutat de Lleida –en el seu conjunt- té una ràtio de places de 
bressol de les més altes de tot l’estat, i un nivell de qualitat educativa molt elevat, per tant, 
demana que no es focalitzi tant el problema en un barri específic, perquè places a Lleida en hi 
ha. 
 
Raquel Almazán, representant del grup municipal del Comú. Demana si hi ha previsió per al 
projecte de fer un Centre de Dia a la planta superior del Mercat de Cappont. 
El regidor respon que la construcció i la gestió del projecte a què s’ha fet referència havia 
d’anar a càrrec de la Generalitat i que en el moment actual no hi ha notícies per part de 
l’esmentada institució. 
 
Veni Ros, Assoc. Veïnal de Cappont. Demana si seria possible marcar –amb pintura- el terra del 
solar privat que s’ha habilitat com aparcament de vehicles.  
Es comenta que, al tractar-se d’un estacionament temporal (fins que la propietat edifiqui), la 
pavimentació emprada és molt superficial i està feta solament d’aglomerat asfàltic, per la qual 
cosa la pintura no quedaria ben fixada. 
 
Acabat el torn de paraules, el vicepresident del Consell de la Zona 10, Joan Gómez, clou la 
reunió agraint als presents la seva assistència i participació. 

Lleida, 17 de desembre de 2015 
 
 
 
 
Cesc Mòdol    
Coordinació dels Consells Territorials 

                                                 
1 Illa d’edificis conformada entre els carrers Francolí, Ebre, Zamenhof  i Av. València. 
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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 10; 11; i 12, en sessió 

conjunta, realitzat el 4 de maig de 2017, al Centre Cívic de la Bordeta. 

 

Assisteixen a la reunió:  

 

Entitats: 

AFANOC; Escola el Carme; AVV Magraners; Assoc. Comerciants Bordeta; Grup 
Motorista Àngels Verds; AVV Bordeta; Societat Ocellaire” El Ram”; Col·lectiu  
Bordeta.net; AVV Cappont; AMPA Escola Frederic Godàs; Club Basquet Cappont; AMPA 
Escola Camps Elisis; Fundació Privada Casa Casero; Grup Municipal Comú de Lleida; 
Grup Municipal ERC-Avancem; i Grup Municipal Ciutadans. 
 

Persones: 

Victòria Cano; Joan Espinosa; Ángel Pérez; Paqui Tena; Isabel Prat; Maite Falcón; 
Antoni Lucero; Mª Carme Guerrero; Joan Nos; Antoni Chacón; Mercè Jornet; Carles 
Vega; Veni Ros; Lupe Pavón; Juan Gallardo; Josep Bernaus; Margarida Almirall; 
Houssna Zemzoum; J. Kizielwicz; Rafael Sopena; Josep Pons; José Mª Córdoba; Ángeles 
Ribes; i Carlos González. 
 
Per l’administració municipal: 
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 les regidores Montse Parra i Montse Mínguez; i el regidor Fèlix 

Larrosa. 

 

Sota la presidència del regidor de Participació Ciutadana, 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 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 

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.  
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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: Mari Carmen Guerrero; Margarida Miralles; 

Guadalupe Pavón; Antonio Chacón; Juan Gallardo; i Mercè Jornet. 

 

Un cop el representant de l’equip de govern de la Paeria, Joan Gómez i la representant 

del grup municipal de Ciutadans, Ángeles Ribes, 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 de setembre. 

  

Sense cap altre tema a parlar, es clou el plenari conjunt dels Consells de les zones 10; 

11; i 12. 

 

Lleida, 4 de maig de 2017. 
 
 
 
 
Cesc Mòdol    
Coordinació dels Consells Territorials 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

CONSELL DE LA ZONA 10  (barri de Cappont)           

Plenari celebrat el 19 de març de 2018, al Centre Cívic de Cappont. 
                 

Assisteixen a la reunió:  
 
ENTITATS: 
AVV. Cappont; Àrea de la Dona; Escola Frederic Godàs; AMPA Escola Frederic Godàs; Parròquia 
Sagrada Família; Grup Municipal Ciutadans; i Grup Municipal ERC-AVANCEM. 
 
PERSONES: 
José A. Melgar; Mati Díaz; Irene Sales; Veni Ros; José L. Osorio; Juli Otal; Alexandra Descarrega; 
Rosa Piñeiro; Begoña Piedra; Marga Almirall; Elena Cordera; Julia Acidre; i Maria Ll. Pallejà. 
 
PER L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL:  
El regidor de Participació Ciutadana i vicepresident del CdZ10, Joan Gómez; la tècnica de la 
regidoria de Participació Ciutadana, Esther Marcos; i el coordinador tècnic dels Consells de 
Zona, Francesc Mòdol. 
 
S’excusa la regidora Montse Mínguez. 
 
S’inicia el plenari del Consell de la zona 10 amb la salutació del regidor Joan Gómez, qui 
dona la benvinguda als assistents i, en referència al projecte més votat als pressupostos 
participatius de 2017 (para-sols a la passarel·la del liceu escolar de Cappont), explica en 
quina situació es troba el procés de disseny, licitació, i implementació de l'esmentat 
projecte. 
Quant a la convocatòria dels Pressupostos Participatius (PP.PP) de 2018, Gómez explica 
que fins el 29 de març 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, després d’atendre els aclariments que es sol·liciten sobre diferents aspectes 

dels PP.PP de 2018, s’obre formalment el torn de paraules: 
 
Veni Ros, AVV. de Cappont. Respecte el projecte més votat a la zona 10, dels PP.PP de 2017, 
manifesta la seva estranyesa pel fet que –tècnicament- s’hagi acceptat fer l’esmentada 
intervenció, quan amb anterioritat s’havia informat negativament sobre la possibilitat de 
millores del mobiliari de l’enllumenat de la passarel·la del Liceu escolar, adduint raons 
estètiques. 
D’altra banda, sobre la participació als PP.PP, afirma: “costa molt que la gent vagi a votar”. 
 
El regidor de Participació Ciutadana respon que, just per a evitar la possibilitat que hi hagi un 
trencament estètic entre la Passarel·la del Liceu Escolar i la seva confluència amb el barri de 
Cappont, s’ha encarregat el disseny de la coberta de l’esmentada passarel·la a la mateixa 
tècnica que va dissenyar la coberta vegetal de la plaça Blas Infante. 
Quant a la tria de les propostes que concursen als PP.PP, Gómez puntualitza que es realitza 
responent de forma estricta a les normes preestablertes. I, relatiu a la manera de promocionar 
el vot als PP.PP, el regidor fa esment d’estratègies per a incentivar el vot del veïnat de 
Cappont. 
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Vàries persones realitzen queixes relacionades amb:  petits desperfectes que han observat a la 
via pública; i de conductes incíviques a les proximitats de l’escola Francesco Tonucci. Es 
demana un major vigilància de la Guàrdia Urbana, especialment en horari de sortida de 
l’escola. 
 
El regidor Joan Gómez es refereix a la necessitat d’incrementar la consciència ciutadana 
respecte que cal no embrutar i, en relació a petites queixes que la ciutadania vulgui realitzar, 
recorda l’existència de l’aplicatiu APPUNTA, per a telèfons mòbils. 
 
Mati Díaz, Àrea de la Dona. Demana concreció respecte a les dates en què es preveu 
implementar el projecte guanyador de l’any passat. 
 
Joan Gómez respon que tan aviat com s’aprovi i és liciti el projecte, l’execució del mateix es 
farà amb immediatesa, aquest mateix 2018. 
 
Acabat el torn de paraules, el vicepresident del Consell de la Zona 10, Joan Gómez, clou la 
reunió agraint als presents la seva assistència i participació. 
     
 

Lleida, 19 de març de 2018 
 
 
 
 
 
 
Cesc Mòdol    
Coordinació dels Consells Territorials 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


