CONSELL DE LA ZONA 06 (barris de Camp d’Esports; Ciutat Jardí; i entorns)
Plenari celebrat el 22 d’octubre de 2019, al Local Social de Camp d’Esports.
Assisteixen a la reunió:
Entitats:
AVV Ciutat Jardí-Arborètum; AVV Joc de la Bola; AMPA Escola Joc de la Bola; Escola Ciutat
Jardí; AMPA Escola Ciutat Jardí; Comunitat de Veïns Vila Montcada; Lleida Esportiu Club de
Futbol; Institut Guindàvols; Arboretum; Plataforma Espais Verds; Centre Penitenciari de
Ponent; Associació de Billar Lleida; Grup municipal PSC; Serveis Socials; i Centro Galego.
Persones:
Francesc Moix; Ramir Bonet; José Terceiro; Óscar Gómez; Mònica Agustí; Begoña Iglesias;
Digna Andreu; Albert Cos; Mamen Perera; Ana Solé; Isaac Caballero; M. Pilar Pedrós;
Marta Veciana; Rosa Capdevila; Oscar Mas; Eva Ramon; Isabel Cabrera; Maria D. Carreras;
Lluís Carrera; Jordi Esteve; Antoni Vila; Lurdes Oriol; Teresa Closa; Nicolau Fuente;
Armando Moreno; Estefania Revés; i Belén Barber.
Per l’administració municipal:
El regidor de zona i president del CdZ06, Antoni Postius; la regidora de Participació
Ciutadana i vicepresidenta del CdZ06, Elena Ferré; la tècnica de la regidoria de
Participació, Esther Marcos; i el coordinador tècnic dels Consells de Zona, Francesc Mòdol.

El regidor Toni Postius dóna la benvinguda a les persones assistents i obre la sessió
constitutiva del Consell de la zona 06 en seguiment del procediment pautat a l’ordre del
dia de la reunió.
A continuació, la regidora de Participació, Elena Ferré, contextualitza la reformulació que
es vol fer dels Consells ”atès que no han acabat de funcionar com a eina participativa”.
Ferré explica que no hi ha suficient personal tècnic per a convocar els Consells amb la
freqüència que es voldria, raó per la qual, de moment, es mantindrà una cadència de cada
6 mesos entre convocatòria i convocatòria de plenari.
Quant a la voluntat que els Consells esdevinguin “participativament més efectius”, la
regidora Ferré fa esment a la necessitat que la Paeria incorpori tècnics i facilitadors que
permetin vehicular amb major agilitat les peticions de la ciutadania, garantint-ne un
seguiment adequat i un retorn satisfactori.
Referent a les dinàmiques internes del Consell, Ferré referma la necessitat de ser
operatius i d’optimitzar el temps de voluntariat de les persones participants, raó per la
qual avança que “anem cap a un model en què qui determinarà la idoneïtat dels
continguts a tractar serà la gent dels propis consells, i no els tècnics i polítics municipals”.
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Relatiu a com es vol que funcionin els Consells, la regidora de Participació afirma que
aquests no han de ser una instrument de resposta a peticions particulars, ans el contrari,
han de servir per a canalitzar les aspiracions col·lectives... “Han de ser una eina de
governança i no pas una bústia de demandes”.
La regidora de Participació, finalitza la seva exposició explicant com el reglament de règim
intern1 preveu dinamitzar i donar continuïtat a l’activitat del Consell durant el període de
6 mesos que pot arribar a existir entre una assemblea plenària i la següent.
En referència a quins són els canals que la ciutadania –a títol individual- té al seu abast per
a fer arribar les seves propostes a la Paeria, i rebre resposta, Ferré recorda que en hi ha de
prou efectives com: el 010; el 973700300; la Bústia Ciutadana; el Registre Municipal;
l’aplicatiu APPUNTA; l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana; el servei d’atenció personal
als Centres Cívics... Eines que tot i no ser prou conegudes, poden ser de gran utilitat a
l’hora de gestionar queixes i trobar solucions a problemes concrets de veïns i veïnes.
Acte seguit, previ el procediment informatiu preceptiu (durant el qual s’atenen els
aclariments que demanen les persones assistents) i d’acord amb les entitats i persones
que s’han acreditat, El regidor de zona, Antoni Postius, dóna per constituït el Consell de la
Zona 06 per al mandat municipal 2019-2023; informa que temporalment el tècnic
encarregat de fer les tasques de secretaria i de dinamització del Consell serà en Cesc
Mòdol; i posa a votació el reglament de règim intern del Consell, el qual resulta aprovat
per unanimitat.
Closa la fase institucional de la reunió, s’inicia el torn de preguntes i/o propostes:
Ramir Bonet, AVV Ciutat Jardí. Preconitza un model de barri en què hi hagi una major
interacció entre veïnes i veïns i, en aquest darrer sentit, opina que el Consell pot esdevenir
un espai de socialització i d’inclusió, raó per la qual afirma que la seva associació preveu
participar en els àmbits de treball que es vagin creant (tals com mobilitat, urbanisme,
serveis urbans...) i dels quals opina que poden ser d’utilitat per a definir les necessitats
estratègiques del barri a mig i llarg termini.
En referència a la comunicació de petites incidències a la Paeria, Bonet afirma que ja
existeixen canals que funcionen prou bé, com ara l’aplicatiu APPUNTA.
Finalitzada la seva intervenció, el representant de l’AVV de Ciutat Jardí lliura en mà, al
regidor de zona, un escrit amb una relació de peticions de la seva entitat.
Francesc Moix, AVV Joc de la Bola. Com a peticions de caràcter estratègic de la seva AVV,
Moix fa esment a: 1. la necessitat d’un Centre Cívic, en la mesura que considera
insuficient el Local Social de que disposen actualment: petit i sense climatització; i 2. el
desenvolupament del projecte del Parc de les Arts.
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Com funcionarà la Comissió Permanent de Coordinació; qui la integrarà; el procediment de presa de decisions, etcètera.
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Respecte el funcionament del Consell, palesa la seva preocupació vers la possibilitat que
aquest pogués arribar a interferir dinàmiques que són pròpies de les AA.VV.
La regidora de participació, Elena Ferré, respon que la voluntat del Consell no és interferir
les AA.VV –a les quals reconeix la important tasca que estan realitzant- sinó que n’és un
complement, en la mesura que es configura com un espai transversal i obert a tots els
agents socials del barri, amb la qual cosa s’amplifica la qualitat i la quantitat de la
participació i es guanya perspectiva en la presa de decisions.
Antoni Vila, AMPA Escola Joc de la Bola. Demana abordar en profunditat el tema de la
seguretat dels nens i les nenes al sortir de l’escola, especialment on hi ha passos de zebra.
Relatiu al manteniment i neteja de les infraestructures de l’escola, Vila es queixa que hi ha
goteres a la coberta del pati; del mal estat de la pintura; i de la presència d’excrements
d’animals a l’entorn de l’escola.
Finalment, Vila fa explícit el desig que el Consell ajudi a assolir els consensos que la zona
06 necessita per a avançar.
En resposta a la intervenció anterior, el regidor Postius comenta: 1. que es mirarà de
pacificar el trànsit als entorns de les escoles, entre altres mesures, traçant camins
escolars, incorporant senyalètica als llocs on s’observi que hi ha risc per a la mobilitat de
les persones, habilitant zones de velocitat 20 ò 30, i facilitant la mobilitat en bicicleta i
patinet. Redundant en el tema de la mobilitat, el regidor de zona fa referència a actes dels
darrers anys de Consell, en què hom palesa que una de les principals preocupacions de la
gent té a veure amb la reclamació de mesures que millorin la mobilitat i la seguretat de la
zona urbana compresa entre els carrers del Joc de la Bola i l’Av. del Dr. Flèming; 2. que la
problemàtica dels excrements de gossos és una costant a tota la ciutat, i que cal poder fer
complir les ordenances de civisme, especialment a zones on van nens a jugar.
Quant el manteniment d’infraestructures de la Paeria, com són els Locals Socials / Centres
Cívics, o el col·legis, Antoni Postius admet que ara per ara hi ha pocs diners, però que el
govern municipal està fent un inventari de les necessitats i que un cop tingui un diagnòstic
prioritzarà aquelles actuacions que siguin més urgents, atès que “tot a la vegada no es
podrà fer”.
Belen Barber, veïna de Ciutat Jardí. Exigeix la no-privatització de zones verdes, i demana
que el conjunt dels espais públics del barri tinguin un manteniment i neteja adequat, ja
que actualment hi ha molts llocs bruts i infectats per defecacions i miccions de gossos.
Relatiu a la problemàtica de la recollida porta a porta, Barber demana solucions per les
males olors que pateixen els veïns, especialment a l’estiu, i en matèria de civisme i serveis
a les persones, adverteix que hi ha contenidors que estan sent utilitzats com a lloc
d’aixopluc de persones sense llar, fins el punt que la Guàrdia Urbana ha hagut d’intervenir.
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En resposta a alguns aspectes d’intervencions anteriors, el regidor Postius respon: 1. que
s’ha d’avaluar el resultat de la prova pilot del porta a porta per a la recollida de la fracció
orgànica i reflexionar en profunditat sobre quines són les millores que s’hauran d’introduir
per eradicar l’existència de problemes d’insalubritat a espais públics; i 2. que el problema
de plagues d’aquest estiu, “a tota la ciutat”, té molt a veure amb el fet que ha vençut el
contracte amb l’empresa que se n’encarregava, que el nou concurs ha quedat desert, i
que mentre solament ha estat possible atendre actuacions puntuals.
En matèria de selecció d’actuacions d’urbanisme als barris, el regidor Postius exposa que
pretén “canviar la mentalitat”, que vol que els tècnics d’urbanisme desenvolupin els
projectes en base a propostes consensuades amb els agents socials (de baix a dalt), i no
tant com a part d’un procés de creació artística personal.
Marta Veciana, veïna Camp d’Esports. Denuncia: 1. que no funcionen correctament els
col·lectors de recollida d’aigua pluvial del parc del Joc de la Bola i que l’aigua s’hi entolla
quan la puja és intensa; 2. l’incivisme d’una part dels propietaris de gossos que no recullen
els excrements dels animals; i 3. que hi ha una plaga de coloms que ho taca tot
d’excrements, raó per la qual pregunta si hi ha alguna actuació municipal prevista.
En referència a deficiències en el funcionament dels dipòsits de la recollida de l’aigua
pluvial del parc del Joc de la Bola, el regidor Postius diu que demanarà als serveis tècnics
que facin una revisió urgent i que si és un problema de la qualitat de l’obra hom reclamarà
a l’empresa constructora.
Relatiu al tema de la brutícia dels coloms, el regidor de zona respon que és una de les
qüestions que formen part de les accions a emprendre en matèria de neteja i salut
pública.
Mònica Agustí, Escola Ciutat Jardí. Informa que la nova direcció del centre que representa
va decidir constituir-se en “Comunitat d’Aprenentatge”, per la qual cosa l’escola referma
el seu compromís de fer barri, obrint-se a la comunitat tant en tot allò que fa esment a
espais físics i activitats, com a espais dialògics com són les comissions obertes de treball,
de caràcter participatiu.
En referència al perfil de l’alumnat de l’escola, Agustí fa palès que, a diferència d’abans, la
tendència és que cada vegada hi ha menys alumnes procedents de fora de Ciutat Jardí, la
qual cosa referma la seva estratègia per ser cada cop més una ”escola de barri” que
aposta per un ensenyament públic de qualitat i plurilingüe, amb l’anglès com idioma
vehicular.
Com a principal reivindicació, la representant de l’escola Ciutat Jardí es refereix a la
necessitat de pacificar la mobilitat pels carrers de l’entorn d’aquell centre educatiu, atès
que hi ha un risc real d’accident per a menors i persones acompanyants; respecte a
aquesta darrera qüestió, recorda que fa un any ja varen fer arribar a la Paeria una
proposta d’actuació, de la qual no han obtingut resposta.
Agustí finalitza la seva intervenció convidant el regidor de barri a participar en les reunions
de Consell Escolar, cosa que -segons afirma- el seu antecessor no va fer en els darrers
quatre anys; i, altrament, demana a la Paeria que se’ls clarifiquin quines són les
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infraestructures de l’escola que són competència de l’ajuntament i quines ho són de la
Generalitat.
Isabel Cabrera, AMPA Escola Ciutat Jardí. Subscriu plenament l’argumentació realitzada
anteriorment per la directora de l’Escola Ciutat Jardí, en tot allò que fa referència als
problemes de mobilitat i de seguretat a l’entorn de l’escola, i a la participació de la gent
del barri en el projecte “Comunitat d’Aprenentatge” de l’escola Ciutat Jardí .
Relatiu al fet que l’escola continua tenint com a usuaris a molts menors procedents de
fora del barri, Cabrera palesa la necessitat que cal poder “acollir amb qualitat” la gent
usuària que es desplaça d’altres llocs de la ciutat, raó per la qual reivindica que la zona
exterior de l’escola hauria de ser un espai amable i relacional.
Respecte a altres qüestions relacionades amb la zona 06, la representant de l’AMPA
demana: 1. que es replantegi la mobilitat de sortida del pàrquing de l’empresa Brico
Depôt, ja que per sortir de l’esmentada instal·lació comercial tots els vehicles han de
creuar forçosament un llarg tram habitat de l’Av. Rovira Roure (direcció a Osca), fins
arribar al punt on pot fer-se el canvi de sentit centre de Lleida; i 2. que s’actuï front la
deixadesa de manteniment d’algunes finques, que han esdevingut un focus de brutícia i
de plagues.
Relacionat amb les aportacions de la directora i de la representant de l’AMPA de l’Escola
Ciutat Jardí, el regidor de zona respon: 1. que demanarà l’informe que clarifiqui quines són
les infraestructures de l’escola que són competència de l’ajuntament i quines ho són de la
Generalitat; 2. que en el cas que ell no pugui assistir a un Consell Escolar es compromet a
delegar l’assistència a un/a altre/a regidor/a; i 3. que s’està treballant per a la
implementació de millores de mobilitat a la zona de Ciutat Jardí2, però que aquestes
hauran de ser el resultat d’un consens de totes les parts afectades, veïnes, institucions,
comerç, i hauran d’estar relacionades amb el futur planejament urbanístic i comercial.
Respecte l’aplicació de les ordenances que regulen el manteniment i neteja de les finques
privades, Postius admet que en les condicions actuals es fa difícil actuar, ja que a dia
d’avui l’ajuntament solament té operatiu un inspector de disciplina urbanística, tan
mateix, el regidor reconeix la urgència de trobar una solució.
Maria D. Carreras, veïna. Confirma la seva intenció de participar en les comissions del
Consell que s’ocupin del civisme i el Medi Ambient.
Teresa Losa, IES Guindavols i veïna. Opina: 1. que és urgent implementar solucions per a la
millora de la mobilitat i la disminució de sorolls al barri, especialment en els accessos que
venen des de l’Av. Rovira Roure; 2. que el barri té mancances de serveis, algunes de les
quals s’arrosseguen des de fa trenta anys; 3. que cal replantejar com es fa la recollida
porta a porta, ja que al seu entendre s’està embrutant i degradant el barri i, a més, hi ha
força gent que ha optat per anar a abocar les seves deixalles a contenidors lluny del lloc
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Es parla de problemes de mobilitat en general, però amb especial atenció als causats pel trànsit que arriba derivat des de la carretera
d’Osca (Av. A. Rovira Roure) cap a l’entorn d’Agrònoms i el carrer Enric Farreny.
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on viu; i 4. que considera molt important la presència del representant de la Paeria al
Consell Escolar.
Lluís Carrera, comunitat de Vila Montcada. Es queixa que hi ha un problema d’aparcament
a Vila Montcada, com a conseqüència que s’omple de vehicles de gent que va a l’hospital
Arnau de Vilanova.
Vers les actuacions urbanístiques de la Paeria, demana que abans que l’estètica es prioritzi
la seva funcionalitat i la seguretat dels veïns i veïnes.
José Terceiro, Centro Galego i veí del carrer Navarra. Confirma l’existència d’un problema
de manca d’ordenació, manteniment i neteja de la part est de l’estadi del Camp d’Esports:
senyalització; aparcament incontrolat de cotxes; poda d’arbres i bardisses; excrements de
gossos; bosses de plàstic del mercat de dijous, que s’escampen quan fa vent; etcètera.
Quant a la recollida selectiva, Terceiro diu que el porta a porta de la fracció orgànica
funciona correctament entre dilluns i divendres, però que durant el cap de setmana “als
veïns se’ls fa complicat”; però no opina el mateix de la recollida del vidre que al seu
entendre no s’està fent bé.
El regidor Postius ofereix a Terceiro la possibilitat de realitzar una visita sobre el terreny, a
l’objecte de visualitzar d’una manera pràctica les denúncies que ha fet i preveure quines
serien les possibles actuacions a realitzar a la zona entre l’estadi del Camp d’Esports i el
Passeig de Ronda. També en relació a aquella zona, el regidor de zona avança que caldrà
anar repensant quins han de ser els usos de futur dels terrenys ocupats per la pista de
ciclisme i els espais adjacents.
Finalitzat el torn de paraules, el regidor de zona, Antoni Postius, agraeix als assistents la
seva presència; demana una mica de paciència amb la Paeria atès que hi ha molts
problemes pendents de resoldre “i tot a la vegada no es pot fer”; i dóna per acabat el
plenari del Consell Territorial de la zona 06.
El coordinador tècnic dels Consells de Zona, Francesc Mòdol.
Lleida, 22 d’octubre de 2019
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