CONSELL DE LA ZONA 11 (la Bordeta i entorns)
Plenari realitzat el dijous, 3 de març de 2016, al Centre Cívic de la Bordeta.
Assisteixen a la reunió:
Entitats:
AVV la Bordeta; Ass. Comerciants la Bordeta; Col·lectiu Bordeta.net; Parròquia St.
Agustí; Esplai la Bordeta; Anticoagulats Lleida; Assoc. Ocellera el Ram; Salesians Sant
Jordi; Escola Educació Especial Esperança; Serveis Socials; Fundació Privada Casa
Casero; Grup Municipal CiU; Grup Municipal Comú de Lleida; Grup Municipal PP; i Grup
Municipal Ciutadans.
Persones:
Rosa Adell; Mª Carmen Guerrero; Isabel Prats; Ica García; José Luis Calvo; Joan Nos;
Antonio Chacón; Estefania Revés; Lupe Pavón; Montse Segura; Victòria Pacheco;
Carme Culleré; Jordi Clot; Jordi Vilella; José Luís Osorio; i Rafael Sopena.
Per l’administració local:
La regidora de Zona i presidenta del CTZ11, Montse Parra; el regidor de Participació
Ciutadana i vicepresident del CdZ11, Joan Gómez; la tècnica de la Paeria, Esther
Marcos; i el coordinador tècnic dels Consells de Zona, Francesc Mòdol.
Excusen la seva assistència: grup municipal ERC i Col·legi el Carme.
La regidora de zona, Montserrat Parra, inicia la sessió plenari del Consell de la zona 11 i dóna la
benvinguda als assistents. A continuació, en compliment del segon punt de l’ordre del dia,
informa sobre el funcionament dels Consells de Zona o de Barris: què són i per a què
serveixen; qui en forma part; etcètera.
La regidora 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 municipals de l’oposició.
Acte seguit, la presidenta del Consell proposa 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.
Acabat el procediment preceptiu, es dóna per constituït -per al període de la legislatura
2015/2019- el Consell de la Zona 11.
Tancats els anteriors punts de l’ordre del dia, s’inicia el torn ordinari de paraules:

Mª Carmen Guerrero, A.VV Bordeta. Planteja les següents peticions: 1. que es soterrin
les torres d’alta tensió dels carrers que hi ha al voltant del camp de futbol; 2. que es
retirin els pals de l’enllumenat dels carrer Isona i Mollerussa; 3. que es millori la pista
esportiva del Centre Cívic i el seu sistema d’enllumenat, i que s’estudiï la conveniència
de fer-li una coberta; 4. que s’arregli l’asfaltat de la zona de l’Av. de Fontanet i de la
confluència de l’esmentada avinguda amb els carrers de les Roses i Bellavista; 5. que es
faci efectiu l’acord d’ampliar i millorar les voreres dels carrers de les Roses i Bellavista,
corregint els problemes d’inclinació que hi ha ara, i que s’estudiï la viabilitat de
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reformular el sentit de circulació dels esmentats carrers; 6. que s’hauria de fer una
zona d’aparcaments al costat del vell Molí, tant per facilitar les visites a l’esmentat
edifici històric, com per a beneficiar al sector comercial de la zona, i que a la plaça
situada en aquell mateix indret s’hi implementi una tanca de protecció que impedeixi
que la canalla pugui acostar-se a la carretera; 7. que s’arrangi l’asfaltat del carrer
Astúries i que s’hi facin voreres; 8. que es facin millores al sistema de clavegueram del
carrer Col·legi, ja que hi ha sectors en què ha quedat obsolet fins el punt que quan
plou s’inunden magatzems i les aigües fecals arriben a vessar pels sanitaris de les
primeres plantes dels pisos; 9. que volen confirmació de si es farà una plaça a la
confluència entre els carrers de Sant Agustí i Solsona; i 10. que es tingui en compte la
petició –feta fa molt temps- que es faci una pista d’activitats esportives a l’aire lliure,
per al jovent. Sobre la darrera proposta, s’esmenta que l’AMPA de l’Institut M. Rúbies
ha fet un sondeig que ha confirmat que (un cop descartada l’opció de la zona de
l’Institut, per la proximitat de línies d’alta tensió) la ubicació preferida seria en una
finca entre el carrer d’Extremadura i el camp de futbol.
Lupe Pavón, Col·lectiu Bordeta.net. Subscriu la necessitat que cal arreglar el carrer de
les Roses, “perquè és un perill”. Altrament, exposa: 1. que des de fa quatre anys els
arbres de l’avinguda Canadiense estan malalts i que deixen anar una resina que
embruta el terra i el mobiliari urbà, en conseqüència, demana que si no es troba la
manera de resoldre el problema els esmentats arbres siguin substituïts pels d’una altra
espècie; 2. que es tingui present que la bassa decorativa que hi ha al parc de l’aigua
(vora el magatzem d’estris de jardineria) és utilitzada per la canalla, que s’hi banya a
l’estiu; i 3. que es prenguin mesures per evitar que s’embussi la reixa de la sèquia de
sortida de l’aigua del molí.
La regidora de zona explica que la causa per la qual els arbres estan malalts té a veure
amb la humitat derivada de la proximitat del canal, que facilita la proliferació de fongs.
Parra diu que traslladarà la queixa als serveis tècnics de medi ambient.
En referència a la reixa de la sèquia de desguàs del molí, la regidora afirma que se’n fa
regularment la neteja, però puntualitza que l’embussament es produeix més per les
bosses de plàstic que llença la gent, que no pas per l’acumulació de rames i fulles.
Antoni Chacón, Col·lectiu Bordeta.net. fa esment a les següents qüestions: 1. Que
també subscriu que cal arreglar el carrer de les Roses; 2. que fa molts anys que es
demana la eliminació de les torres d’alta tensió que passen vora les cases d’alguns dels
carrers de darrera del camp de futbol, i que encara no s’ha resolt el problema; 3. que
quan plou molt el clavegueram del carrer Agramunt és insuficient, raó per la qual
s’inunden els pàrquings; i 4. que reclama que sigui atesa la petició de construir una
pista destinada a l’esport i el lleure per a la joventut.
La regidora Parra es compromet a fer arribar a les companyies elèctriques la petició
veïnal d’eliminar les torres d’alta tensió de la zona de darrera del camp de futbol.
Quant al tema d’una pista per a les activitats juvenils, la regidora informa que s’hi està
treballant i que pròximament és decidirà la ubicació urbana de l’esmentat espai lúdic.
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José Luis Calvo, Anticoagulats Lleida. Denúncia que a la placeta que hi ha al carrer Àger
(entre els carrers Ignasi Bastús i Sant Isidre, davant de la farmàcia) s’hi fa tràfic de
drogues i, a més, que en aquell lloc del barri els vehicles circulen a molta velocitat i
amb la música molt forta; en conseqüència, demana que es realitzin controls
dissuasius de la Guàrdia Urbana en consideració que aquell lloc es troba a escassos
metres de l’Institut M. Rúbies i de l’Escola Joan Maragall.
La regidora diu que traslladarà la denúncia a la Guàrdia Urbana perquè prengui les
mesures pertinents.
Mª Carmen Guerrero, A.VV Bordeta. Realitza els següents comentaris: 1. que les
campanyes de conscienciació cívica de l’AVV no han aconseguit resultats, per la qual
cosa afirma que no hi ha altra solució que aplicar de manera rigorosa l’Ordenança
Municipal de Civisme, aplicant multes i/o treballs a favor de la comunitat a les
persones incíviques, per a la qual cosa proposa que s’intensifiquin les actuacions de la
Guàrdia Urbana de paisà; 2. que demana mesures per evitar que algunes persones que
remenen els contenidors en deixin el contingut abocat pel terra, amb els problemes de
mobilitat i de salubritat que això comporta; 3. que cal que la poda dels arbres es faci
tenint en compte la necessitat que les branques no impedeixin la difusió de la llum dels
fanals públics; 4. que cal actuar amb diligència quan es detectin situacions en què hi
hagi arbres que deixen anar substàncies que embruten el carrer i el mobiliari urbà; i 5.
que demanen que es vigili el comportament d’un grupet de persones que s’ajunten per
a consumir begudes alcohòliques (a la plaça de davant de “el Mercat”) i que tenen
l’hàbit d’ocultar botelles de vidre –amb beguda- entre les tanques arbustives que hi ha
en aquell indret.
Sobre sancionar a les persones incíviques, la regidora palesa la dificultat de sorprendre
“in fraganti” a les persones que estiguin cometent una infracció. En referència a
fomentar els valors cívics, anuncia que hi ha previst de fer una campanya per tots els
barris de la ciutat.
Antoni Chacón, Col·lectiu Bordeta.net. Es queixa que al carrer Pla d’ Urgell hi un solar
amb un tancat de malla de filferro, per la qual cosa, quan fa vent, s’hi enreden tota
mena d’objectes, fet aquest que comporta que doni una molt mala imatge del lloc (per
la brutícia que acumula) i, a més a més, que aquest resulti perillós per als menors que
hi juguen, ja que hi ha forats per on és pot accedir a la finca. En conseqüència, demana
que s’obligui al propietari a substituir la tanca actual per una de xapa de metall.
Sobre el tancament d’una finca urbana, la regidora puntualitza que no es pot obligar a
la propietat a posar un tipus de tanca en concret, però que es vetllarà perquè la
mateixa estigui en bones condicions de seguretat i de neteja.
Lupe Pavón, Col·lectiu Bordeta.net. Valora positivament la presència de representants de tots
els grups polítics municipals a la reunió de Consell i, a continuació, passa a exposar les
següents qüestions: 1. que si bé durant la setmana hi ha un excel·lent servei de bus, no

passa el mateix els caps de setmana, atès que disminueix molt la freqüència de pas
durant les hores puntes, sense tenir en consideració que hi ha gent que treballa els
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dissabtes i diumenges; 2. que li preocupa la seguretat de l’autobús articulat que fa la
línia 6, ja que ha de fer girs per llocs molt estrets; i 3. que caldria resoldre la manca de
visibilitat que tenen els vehicles que accedeixen al carrer Palauet des del carrer del
Centre i altres paral·lels. Pavón suggereix la possibilitat d’incorporar un semàfor en
aquella intersecció urbana.
Respecte a la freqüència del Bus els dissabtes i diumenges, la regidora Parra justifica
que aquesta es fa tenint en compte la disminució del flux de passatgers durant el cap
de setmana, tanmateix, diu que es pot estudiar la viabilitat de reforçar el servei durant
les hores puntes, i sobre la maniobrabilitat del bus articulat de la línia 6, diu que no s’hi
pot fer res, car no hi ha cap ruta alternativa possible, sense que les línies 6 i 7 solapin
els seus recorreguts.
En referència a la visibilitat del carrer Palauet, Parra diu que s’està intentant eliminar
aparcaments i contenidors de les cantonades, per tal d’afavorir-la.
José Luís Osorio, grup municipal Ciutadans. Transmet la seva experiència com a
conductor d’autobús, i fa una crida a confiar en la professionalitat dels conductor/es.
Explica que en el barri de la Bordeta els autobusos circulen per carrers molt estrets,
donat que no hi ha grans avingudes. Com a solució per facilitar la maniobra dels busos
demana que no s’aparquin vehicles a les cantonades.
José Luis Calvo, Anticoagulats Lleida. Corrobora que hi ha la mala costum d’estacionar
vehicles a les cruïlles de molts carrers del barri, la qual cosa limita molt la visibilitat i la
capacitat de maniobra de les persones que condueixen.
La regidora explica que cada vegada més s’opta per eliminar contenidors i places
d’aparcament de cotxes prop de les cantonades a fi de millorar la mobilitat segura de
vehicles i persones.
Jordi Clot, Esplai la Bordeta; Salesians Sant Jordi; parròquia de Sant Agustí. Exposa que
en determinats carrers on la gent aparca malament -ocasionant problemes de
mobilitat i de visibilitat- la millor opció seria incorporar obstacles que impedeixin
estacionar.
Montse Segura, grup municipal de CiU. Explica que el semàfor que hi ha al pas de
vianants situat a la vora del Bowling (a la sortida de la rotonda de l’Av. de les
Garrigues, en direcció a la Bordeta) és molt perillós, atès que els vehicles que volen
sortir de la rotonda no tenen prou visibilitat i es veuen obligats a frenar de manera
sobtada. A fi d’evitar riscos, es suggereix desplaçar el pas de vianants fins a la zona
pròxima al pont de la carretera LL11.
Mª Carmen Guerrero, A.VV Bordeta. Demana posar un mural/grafit a la plaça de vora el

Molí, amb la finalitat de donar vida a aquest espai.
La regidora informa que hi ha un projecte d’actuació previst a l’espai de vora el Molí.
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Rafael Sopena, Fundació Privada Casa Casero. Quant a la plaça de vora el Molí, opina
que caldria fer una intervenció a fons que, al seu entendre, comportaria fer permutes
amb els propietaris dels solars adjacents la plaça. A banda, pregunta a la regidora
sobre la previsió de vianalització del carrer Francesc Sales.
La regidora respon que el tema plantejat per Sopena haurà de ser posat en
coneixement del regidor d’ Urbanisme, que ha anotat les diverses peticions que s’han
efectuat a fi de donar-les hi tràmit, i manifesta el seu interès que durant el que resta
de legislatura municipal és puguin anar materialitzant les demandes realitzades.
Finalitzat el torn de paraules, la regidora de zona agraeix als presents l’assistència i
dóna per acabat el plenari del Consell del dia d’avui.
Lleida, 3 de març 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 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.
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
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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
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CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL DE LA ZONA 11
(Bordeta i entorns)
2a fase del Procés Participatiu per a consultar a la ciutadania el destí d’una part dels
pressupostos del municipi.
20 de juny de 2017.
Sala d’Actes del Centre Cívic de la Bordeta.

Assisteixen a la reunió:
Col·lectius i associacions:
Associació d’Anticoagulats de Lleida; Associació de Comerciants de la Bordeta; Col·lectiu
Bordeta.net; Unió Esportiva de La Bordeta; AMPA Enric Farreny; Club Petanca La Bordeta; Lo
Somriure Solidari; Fundació Privada Casa Casero; Associació de Veïns de la Bordeta; Grup
municipal PP; Grup municipal Ciutadans; i Sícoris Club
Persones:
Jose Luís Calvo; Mayte Falcón Soriano; Antonieta Fita Huguet; Alfredi Piñol; Miquel Vidal; Alícia
fernández; Celina Guillén; Víctor Alaín Platon; Antonio Chacón; Lupe Pavón; Jordi Baiget; Rafael
Sopena; Paqui Tena; Pilar Gaisaque; M. Carmen Guerrero; Joan Vilella; José Mª Córdoba; Josep
Pons; i Eduard Abella.
Per l’administració municipal:

La regidora de zona i presidenta del CdZ 11, Montse Parra; el regidor de Participació,
Joan Gómez; la tècnica de l’àmbit de l’hàbitat urbà i rural i la sostenibilitat de la Paeria,
Ivette Sopena; i la tècnica de la regidoria de Cultura, Camil·la Minguell.
Inici de la reunió:
La regidora, Montse Parra, s’adreça a les persones presents per agrair l’assistència en aquesta
convocatòria del Consell Territorial de la Zona 11. Saluda i presenta a la resta d’equip i
representants polítics, i, situa el punt de partida de la reunió presentant l’objecte d’aquesta: la
presentació de les propostes registrades i formulades corresponents a la Zona 11 de la Bordeta
en el marc dels pressupostos participatius.
Passa paraula a la Ivette Sopena qui exposa que es presenten 8 propostes corresponents la
Bordeta, de la Zona 11, i fa un resum de forma genèrica de les 7 propostes que s’han presentat
a nivell de ciutat i que ens afecten a tots. A través dels sistema de visualització que ofereix
“maps”, i, per ordre d’arribada dels projectes, s’expliquen cadascun dels 8 projectes referents a
la Bordeta-Zona 11 i els 7 globals de ciutat.
A banda dels continguts de cadascuna de les propostes, s’exposen aquestes dues observacions:
- en relació a les propostes de la Zona 11 es destaca que de les 8 propostes, dues són referents
al Molí de Sant Anastasi
- per altra banda, hi ha una coincidència en relació de propostes de la zona 11 amb les globals
de la ciutat: el parc per a gossos, que s’integrarà en el projecte global de Lleida
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A continuació, pren la paraula Jose Maria Córdoba de Ciutadans qui sol·licita que s’especifiqui el
repartiment concret de l’assignació pressupostària en els diferents projectes proposats del
procés dels pressupostos participatius a nivell de ciutat i barris.
Joan Gómez explica com es distribueix, a partir de les converses amb Ciutadans, el pressupost
assignat en relació als projectes globals/14 zones més Sucs i Raïmat, amb un total de 800.000€
pel que fa als projectes de barri ó zona.
També detalla el treball dels tècnics alhora de valorar-ho per a ser votats. Seguidament detalla
com es podrà procedir a les votacions en el que serà la tercera fase del procés, tant de projectes
de barri (menys de 50.000€) com de ciutat (més de 50.000€). Garanteix que en totes les zones
com a mínim es farà un projecte.
Alhora fa referència quina ha estat la totalitat de propostes presentades a la Bordeta.
Rafael Sopena fa una observació sobre el procés referent a que, tot i sent una molt bona idea,
les propostes que es podran escollir finalment son molt poques. Considera que es podrien
encabir totes al marge dels pressupostos participatius, donat que es tracta d’una ciutat de
150.000 habitants. Joan Gómez respon informant-lo que en els propers anys la iniciativa tindrà
continuïtat, la qual cosa significa més oportunitats per a aquelles propostes que aquest any no
podran veure la llum.
Joan Gómez valora com el conjunt de propostes que han presentat els ciutadans visibilitzen la
sensibilitat i filosofia de la ciutat. La mateixa ciutadania decideix quina és la ciutat que es vol.
Antonio Bravo Murillo, en relació a una problema que té al barri al marge del tema de la reunió
Montse Parra, li’n dóna resposta, recondueix de nou la reunió cap al tema en qüestió
Jordi Baiget, planteja una qüestió en relació a com funciona la selecció de propostes en relació a
les propostes de barri i les de ciutat.
Resposta de Montse Parra en relació a les propostes de cada barri i globals de ciutat.
Lupe Pavón, manifesta que es molt positiu que es compti amb els veïns i et donin oportunitat de
participar.
Intervenció de la Montse Parra i Joan Gómez fent referència a de nou a que amb la continuïtat
de la iniciativa, en els propers anys es podran presentar més propostes.
Intervè de nou Jordi Baiget, en aquest cas, demanant aclariment en relació al calendari de
funcionament.
Joan Gómez explica de nou el cronograma de tot el procés i el que en endavant, a partir de l’1
juliol, s’anirà realitzant.
Acabades totes les intervencions, i entenent que tothom ha pogut fer les seves aportacions, es
dóna per conclosa la reunió,
Camil·la Minguell Tècnica de la Regidoria de Regidoria de les polítiques a favor de la creativitat,
la Cultura, l’Educació i els Esports.
Lleida, 20 de Juny de 2017.
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CONSELL DE LA ZONA 11 (la Bordeta i entorns)
Plenari realitzat el dilluns, 5 de febrer de 2018, al Centre Cívic de la Bordeta.
Assisteixen a la reunió:
Entitats:
AVV la Bordeta; Ass. Comerciants la Bordeta; Col·lectiu Bordeta.net; Fundació Privada
Casa Casero; Grup Municipal ERC-Avancem; Grup Municipal CiU; Grup Municipal Comú
de Lleida; Grup Municipal PSC; Grup Municipal PP; Grup Municipal Ciutadans; Escola
Parc de l’Aigua; AMPA Parc de l’Aigua; i Assoc. Residentes Bolivianos en Lleida.
Persones:
Concha de Diós; Isabel Prats; Antonio Chacón; Lupe Pavón; Joan Vilella; Xavier García;
Carles Vega; Joan Corré; Esther Jové; Paqui Tena; Noèlia Torres; Alberto Soriano;
Francisco Flores; Cristina Blázquez; Cristian Botija; Carlos González; José Mª Córdoba;
Ramón Pérez; Mercedes Martín; Jordi Piñol; Mari C. Cullerè; Maribel Miranda; i Rafael
Sopena.
Per l’administració local:
La regidora de Zona i presidenta del CTZ11, Montse Parra; el regidor de Participació
Ciutadana i vicepresident del CdZ11, Joan Gómez; i el coordinador tècnic dels Consells
de Zona, Francesc Mòdol.
La regidora de zona, Montserrat Parra, inicia la sessió plenari del Consell de la zona 11 i
dona la benvinguda als assistents. A continuació informa de l’estat en què es troba la
implementació dels projectes guanyadors als Pressupostos Participatius de 2017: del
projecte menor (“condicionament del parc Joan Oró”) anuncia que ja s’està duent a
terme; i del projecte gran (“reformes a la pista esportiva del pati del Centre Cívic”)
comunica que ja s’ha adjudicat i que hom preveu que s’executi a curt termini.
A continuació, en desenvolupament del tercer punt de l’ordre del dia, el regidor Joan
Gómez informa 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 1 a 21 de juny, i també per Internet, però
amb ajuda presencial als Centres Cívics, de 18 a 21 de juny.
A continuació, s’inicia el torn de preguntes i/o propostes:
Lupe Pavón, Col·lectiu Bordeta.net. Pregunta si es podran tornar a presentar els
projectes que no van sortir escollits als PP.PP de 2017; i valora positivament que tot el
procediment de votació es faci electrònicament, pels avantatges que comportarà.
Maribel Miranda, Escola Parc de l’Aigua. Es queixa que ningú els hagi demanat opinió
sobre el desenvolupament del projecte que van presentar als PP.PP de 2017, i que va
guanyar; diu que els agradaria saber en què ha quedat la seva proposta inicial.
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El regidor Joan Gómez respon que es farà arribar la queixa als serveis tècnics de l’àrea
de Promoció i gestió de l’hàbitat urbà i rural i la sostenibilitat, i que els demanarà que
els vagin a explicar el projecte executiu que hom preveu realitzar.
Lupe Pavón, Col·lectiu Bordeta.net. Exposa que enguany han assumit ells l’organització
del Carnaval del barri i que s’han trobat amb el problema d’haver de renunciar a fer la
festa al pavelló poliesportiu del barri, a raó que se’ls ha restringit l’aforament i se’ls ha
demanat molts requisits en matèria de seguretat. Malgrat tot, Pavón explica que han
rebut el suport de l’AMPA de l’Escola el Carme i que miraran de fer les activitats
previstes al pati de l’esmentat centre educatiu.
La regidora Parra explica que les exigències de seguretat als espais públics s’han
extremat molt arran dels fets de “la festa del Madrid Arena”, on van haver-hi morts
quan un allau de gent va voler sortir precipitadament d’aquell recinte, que havia
sobrepassat de molt el seu aforament. Actualment “no hi ha marge de maniobra”, diu:
tècnicament s’ha estimat que l’aforament segur del pavelló de la Bordeta és de 300
persones, lluny de les 1.000 persones que s’havien arribat a encabir en aquell espai.
Carles Vega, grup municipal ERC-Avancem. Com a manera de superar els entrebancs
organitzatius del Carnaval i perquè el Cultural Bordeta.net no hagi d’assumir-ne en
solitari les responsabilitats legals, suggereix que s’estudiï l’opció d’incloure’l com una
activitat més del Pla Educatiu d’Entorn, en la mesura que es tracta d’un activitat
socialitzadora que promou la interacció de la comunitat educativa amb la resta
d’agents socials i veïnat del barri.
Jordi Piñol, Veí. Exposa que fa dos anys la seva família va presentar a l’ajuntament una
proposta sobre com resoldre –amb el mínim d’afectacions- la reorganització urbana de
la zona de l’entorn de “Magatzems Piñol”1 i que no han rebut resposta. Tanmateix,
havent consultat l’esborrany del nou Pla General d’Ordenació Urbana que s’està
elaborant, afirma que, al seu entendre, la solució de rotonda que proposa l’ajuntament
no és la més adient. Considerant que és tracta d’un problema que fa dècades que
s’arrossega i que és d’interès general –per afectar a un punt estratègic on hi ha
moltíssim trànsit-, Piñol demana una solució urgent, basada en el consens amb tots els
agents afectats.
Carlos González, grup municipal el Comú. En referència a les solucions de mobilitat a la
zona alta de l’Av. de les Garrigues, planteja que -a més de garantir una interconnexió
de totes les avingudes i carrers a què s’ha fet esment abans- caldria que l’esmentada
actuació també servís per a obrir el carrer del Sícoris fins a enllaçar amb el carrer
Palauet. Altrament, González raona sobre quina mena de rotonda seria la més adient
per a conjuminar mobilitat i creació d’espais verds en aquella la zona.
Joan Vilella, grup municipal PP. Respecte el disseny de la rotonda que apareix
dibuixada al POUM, diu que ve a ésser com el de la confluència de l’Av. Pius XII, amb el
carrer de la Mercè, a la Mariola.
1

A la part alta de l’Av. de les Garrigues; un lloc en què els plans municipals preveuen zona verda, i una
rotonda que reguli la mobilitat d’Av. Garrigues; Av. Fontanet; Av. Flix; carrer Juneda; i carrer Palauet.
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Alberto Soriano, AMPA Parc de l’Aigua. Reitera la necessitat que se’ls expliqui en què
consistirà l’actuació de la Paeria a l’espai entre l’Escola Parc de l’Aigua i el parc de
davant (Joan Oró); volen saber quina part de la seva proposta ha estat acceptada,
quina ha estat refusada i per què.
Lupe Pavón, Col·lectiu Bordeta.net. Es queixa que al barri hi ha moltes petites zones
enjardinades que estan brutes per manca de neteja i manteniment. Cita com exemple
un jardinet conegut com “el racó de’n Gibert”, a la cruïlla entre l’Av. Artesa i l’Av. Flix.
Rafael Sopena, Col·lectiu Bordeta.net. Afirma que un escombraire que treballava a la
plaça de vora el molí, li va dir que a ells no els toca netejar les zones verdes i, quant a la
neteja de la resta d’espais, que quan un d’ells fa vacances la seva zona queda sense
fer, perquè no s’assigna una persona substituta.
El regidor Gómez corrobora que el servei de manteniment de les zones verdes
correspon al servei de jardineria. Quant a la tramitació de petites queixes com les que
s’han comentat, diu que funciona molt bé l’aplicatiu per a informar d’incidències a la
via pública APPUNTA o el canal d’atenció ciutadana INFOCIT.
Esther Jové, Escola Parc de l’Aigua. Considera que –quan fa bon temps- s’hauria de
passar més sovint a fer neteja, al Parc de l’Aigua; ho justifica en el fet que hi ha
persones que fan berenars/celebracions/festes i no recullen les deixalles.
Cristina Blázquez, grup municipal PSC. Constata que ella ha observat personalment
que (a la zona Mercadona/Parc de l’Aigua i fins el pont del Boc) les papereres es
buiden a diari i que el dissabte passa un furgó d’Ilnet reposant les bosses de plàstic.
Respecte a l’acumulació de deixalles vora el Parc Joan Oró, la regidora Parra comenta
que és molt difícil preveure quan cal portar un contenidor de brossa gran, si la gent no
té el civisme d’avisar quan pensa realitzar un esdeveniment social en aquell indret.
Joan Vilella, grup municipal PP. Afirma que, malauradament, els comportaments
incívics estan molt generalitzats a tota la ciutat, i no sols als barris d’extraradi.
Lupe Pavón, Col·lectiu Bordeta.net. Subscriu que està molt bruta la zona del parc Joan
Oró, i que on abans hi ha una cubeta que s’omplia amb una làmina d’aigua ara només
s’hi acumulen papers, llaunes, vidres i altres.
Finalitzat el torn de paraules, la regidora de zona agraeix als presents l’assistència i
dona per acabat el plenari del Consell del dia d’avui.
Lleida, 5 de febrer de 2018

Cesc Mòdol
Coordinació dels Consells Territorials
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CONSELL DE LA ZONA 11 (la Bordeta i entorns)
Plenari realitzat el 8 d’octubre de 2018, al Centre Cívic de la Bordeta.
Assisteixen a la reunió:
Entitats:
AVV la Bordeta; Ass. Comerciants la Bordeta; Col·lectiu Bordeta.net; Fundació Privada
Casa Casero; Grup Municipal Comú; Grup Municipal PSC; Grup Municipal Ciutadans;
Escola Parc de l’Aigua; Esplai; Centre Obert el Mercat; Parròquia de Sant Agustí; i
Col·legi el Carme.
Persones registrades:
Isabel Prats; Antonio Chacón; Guadalupe Pavón; Joan Carré; Paqui Tena; Cristina
Blázquez; José Luís Osorio; Mercedes Martín; Josep Piñol; Mari C. Guerrero; Maria
Dolors Royo; Antoni Salvador; Vicente Nuevo; Victoria Pacheco; José A. Sanahuja; Joan
Espinosa; Alfredo Piñol; Maribel Miranda; Mercè Nicolàs; Maria Teresa Falcón; Lola
Cornet; Maria Casadevall; Jordi Clot; i Rafael Sopena.
Per l’administració local:
La regidora de Zona i presidenta del CTZ11, Montse Parra; la tècnica de la regidoria de
Participació, Esther Marcos; i el coordinador tècnic dels Consells de Zona, Francesc
Mòdol.
Excusa la seva assistència el regidor de Participació Ciutadana, Joan Gómez.
La regidora de zona, Montserrat Parra, inicia la sessió plenari del Consell de la zona 11 i
dóna la benvinguda als assistents. A continuació, Parra fa un repàs de diferents
aspectes relacionats amb la gestió del municipi al barri; entre altres fa esment que -en
el marc de l’acció municipal “la Paeria barri a barri”- recentment s’ha realitzat una
visita de treball en què representants de l’ajuntament i veïnals han repassat les
necessitats a curt i mig termini de la Bordeta, quant a carrers, equipaments,
enllumenat, neteja, etcètera.
En referència a la implementació de les propostes guanyadores als Pressupostos
Participatius (PP.PP), Montse Parra informa que dels dos projectes guanyadors a 2017,
el petit ja s’ha realitzat (“condicionament del parc Joan Oró” fase I) i que el segon
(“cobriment de la pista poliesportiva del Centre Cívic”) ja té projecte i que es licitarà en
breu. Del projecte guanyador a 2018 (“condicionament del parc Joan Oró” fase 2), la
regidora de zona confirma que es licitarà aviat.
En un altre ordre de coses, Montse Parra parla de la possibilitat que l’edifici del Molí
aculli activitats relacionades amb la cultura popular i que a tal fi seria d’utilitat que
alguna entitat de perfil sociocultural pogués beneficiar-se de l’ús prioritari d’aquell
espai, a canvi de dinamitzar-lo i posar-lo en valor.
Relatiu a altres intervencions municipals al barri, la regidora Parra fa esment a
l’adjudicació de la segona fase de les obres de millora del carrer de les Roses, i a la
finalització del projecte per a la perllongació de l’Av. de Víctor Torres, en el tram entre
el carrer de Palauet i l’Av. del Pla d’Urgell, actuació aquesta última que permetrà
millorar l’accessibilitat al barri.
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La regidora Montse Parra, finalitza la seva intervenció fent esment a l’interès de
diverses activitats organitzades per associacions del barri, entre les quals cita la Cursa
de Sant Miquel (Col·lectiu Bordeta.net); la festa de la Castanyada (A.VV); i el Mercadet
de l’Associació de Comerciants.
A continuació, s’inicia el torn de preguntes i/o propostes:
Mari Carme Guerrero, AVV. Bordeta. Informa que, d’acord amb el compromís adquirit
durant la visita recent de l’alcalde, l’AVV està preparant un informe de totes aquelles
petites coses pendents de realitzar al barri: reposició d’arbres, pintura, mobiliari urbà,
petites reparacions de la via pública, etcètera.
Guadalupe Pavón, Col·lectiu Bordeta.net. Reivindica que cal garantir que tots els
accessos a la Bordeta estiguin sempre nets i endreçats; es queixa que al barri hi ha
moltes petites zones enjardinades que estan brutes per manca de neteja i
manteniment.
Antoni Salvador, veí. Demana que en el desenvolupament del projecte comercial de
Torre Salses es tingui en compte la implementació d’una barrera d’arbrat, que
protegeixi els veïns de l’increment de soroll que hom produirà per l’accés intensiu de
vehicles a aquella zona, i, altrament, parla de la conveniència que el traçat del nou vial
d’accés a aquella zona tingui la mínima afectació vers el traçat de la sèquia medieval
de Fontanet.
Cristina Blázquez, grup municipal PSC. Valora molt positivament que s’hagi netejat –de
manera preventiva- el clavegueram de la zona baixa del carrer de les Roses, en
prevenció que està a punt d’arribar l’estació plujosa.
La regidora Montse Parra comenta que, a la vegada que s’ha fet una actuació de
manteniment ordinari del col·lector, també s’han fet obres per ampliar-li la secció a
l’objecte de minimitzar el risc d’inundació.
Paqui Tena, Assoc. Comerciants Bordeta. Manifesta el seu interès perquè enguany el
barri disposi d’un millor enllumenat de Nadal.
La regidora de zona puntualitza que del cost de l’enllumenat de Nadal se n’han de fer
càrrec els agents socials de la zona, principalment els comerciants.
Rafael Sopena, veí. Exposa: 1. que a l’entorn de l’Hipermercat de la cruïlla entre carrer
Enginyer Antoni Llobet/Av. President Josep Irla (a la zona de la Copa D’Or), els arbres
que hi ha plantats produeixen uns fruits punxencs que perforen les cobertes de les
bicicletes, raó per la qual suggereix que s’eviti la plantació d’aquesta espècie arbòria;
2. que a un garatge del carrer Campament s’hi ha posat a viure un grup de prop de 20
persones de nacionalitat romanesa, que estan generant molt conflicte de convivència
amb els veïns, i que caldria que els Serveis Socials esbrinessin si les condicions en què
allí hi viuen uns menors són les mínimes exigibles; 3. que durant treballs de neteja que
s’han fet en un pati del carrer Miquel Aragonés s’ha malmès el tram de via pública
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d’accés al solar i que aquest no s’ha reparat; i 4. que hi ha un problema crònic quan al
manteniment dels espais públics del barri, i que les queixes realitzades mitjançant els
aplicatius electrònics municipals no són ateses de manera prou eficient; com a
exemple afirma que feia 2 mesos que es va fer una petició de neteja de la plaça de
l’entorn del molí, i que la mateixa no va ser atesa (parcialment) fins el dia en què
l’alcalde va venir al barri de visita oficial.
José A. Sanahuja, veí. Denuncia que al carrer Campament –tram entre els carrers
Miquel Aragonès i Bellavista- hi ha un veí que emmagatzema ferralla i un altre que
repara vehicles, amb la qual cosa aquell tram de vorera queda barrat a la mobilitat dels
vianants. A banda de l’actuació de la Guàrdia Urbana per alliberar un espai de la via
pública que ha de ser de tothom, Sanahuja suggereix la possibilitat de fer més ampla
l’esmentada vorera, atenent que és possible guanyar espai de carrer a l’altre costat, la
del passeig de terra a la vora del canal que és molt ampla i està infrautilitzada –diu-,
més enllà de fer-la servir com a lloc de passeig per als gossos.
Cristina Blázquez, grup municipal PSC. Afegeix com argument a favor de la necessitat
de millorar la vorera de la banda de les cases del carrer Campament, que en aquell lloc
els arbres han crescut molt i l’espai d’escocell que es va preveure en el seu dia ara és
insuficient.
Mari Carme Guerrero, AVV. Bordeta. Explica que la seva associació pretén endegar
una campanya intensiva de foment del civisme, la qual serà duta a terme per
voluntariat degudament acreditat. Quant a la responsabilitat per l’alt grau d’incivisme
al barri, en culpabilitza a parts iguals a la ciutadania que embruta, com a l’ajuntament
per no aplicar amb més rigor les ordenances municipals, tot imposant més multes a les
persones infractores.
Rafael Sopena, veí. Parla que a un municipi de l’entorn de BCN s’ha fet un banc d’ADN
dels gossos censats a la població, de manera que –analitzant les defecacions
dipositades al carrer- poden identificar-se els propietaris i multar-los. Altrament,
palesa que no troba lògic que la neteja d’un barri de 15.000 h la facin solament 3
escombraires, que de vegades són dos, diu. Sopena clou la seva intervenció
manifestant la percepció que l’abandonament al barri és ben visible.
M.Dolores Royo, veïna. Afirma que “el carrer Palauet fa mania, sempre”; es queixa
que la zona del parc de la part final d’aquell carrer, vora les vies, està plena d’herbes i
d’excrements de gos, i que solament es neteja un o dos cops a l’any.
Victoria Pacheco, grup municipal el Comú. Opina que no es vigila prou l’estacionament
irregular a banda i banda del carrer Palauet, cosa que esdevé especialment un
problema de mobilitat pel fet que és una via amb doble sentit de circulació per la qual
hi passen autobusos. Sense deixar de banda el tema de la mobilitat als carrers,
Pacheco palesa que caldria revisar els criteris de mobilitat de la zona de l’entorn del
carrer de les Borges Blanques, prop del camp de futbol.
En referència a la ubicació dels contenidors de la brossa, diu que caldria reubicar els de
la zona del carrer Ludovicus Pius, car a molts veïns els queden lluny.
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M.Dolores Royo, veïna. Recorda que hi ha zones del barri en què s’han de replantar
arbres malmesos.
Maribel Miranda, Escola del Parc de l’Aigua. Es queixa que el manteniment dels serveis
de jardineria a la zona del parc Joan Oró (davant de l’Escola Parc de l’Aigua) ha anat a
menys, en els darrers temps.
Guadalupe Pavón, Col·lectiu Bordeta.net. Manifesta que li agradaria que existís un
canal municipal –unificat- de difusió de notícies d’activitats de les associacions, perquè
ara quan han de comunicar esdeveniments ho han d’anar gestionant –per separatamb cadascuna de les regidories de l’ajuntament.
La regidora Montse Parra li respon que el servei unificat de notícies d’activitats que
demana no existeix i que, altrament, creu que tampoc seria eficient, en la mesura que
si els butlletins de notícies són massa extensos, i amb continguts multi temàtics, la
gent no els llegeix, per la qual cosa, considera que la millor opció és continuar
publicant les notícies per àmbits conceptuals, és a dir, cada regidoria les seves.
Antoni Salvador, veí. En referència al comentari que s’ha fet sobre l’existència d’un
campament irregular entre el Camí de Picos i les instal·lacions del Sícoris, Salvador
afirma que les molèsties ocasionades per aquest –en una zona molt aïllada- són molt
minses, comparades amb la de les persones que fan ocupacions en cases del nucli
urbà.
Rafael Sopena, veí. Afirma estar d’acord en el fet que les molèsties d’un campament a
l’extraradi són menors, però, tanmateix, observa que dona una mala imatge de la
ciutat.
Finalitzat el torn de paraules, la regidora de zona agraeix als presents l’assistència i
dóna per acabada la reunió.
Francesc Mòdol, coordinació tècnica dels Consells de Zona o Barri.
Lleida, 8 d’octubre de 2018
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