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CONSELL DE LA ZONA 07  (Escorxador; Instituts-St. Ignasi; i entorns)  

Sessió plenària realitzada el 5 de novembre de 2019, al Local Social d’Instituts-St. Ignasi. 
 
Persones i entitats inscrites a la reunió: 

Entitats: 

AVV Instituts-Sant Ignasi; AVV. Escorxador-Templers; Associació de Volei-Fistball; Institut Joan 

Oró; Institut Gili i Gaya; Associació de Comerciants; Arrels St. Ignasi; UGT Lleida; Grup 

Municipal PSC; Grup Municipal Ciutadans; Patronat del Corpus; Assoc. Cultural Garrigues; 

Assoc. Solidaritat i Cooperació a Lleida; Assoc. Catalana per al Desenvolupament i la 

Cooperació; i Serveis Socials. 

 

Persones: 

Laia Morros; Òscar Ramos; Óscar Sánchez; Ramon Vicens; Miquel Barniol; Marisa Arias; 

Alexandra Ruiz; Susana Besagonill; Francisco Flores; Toni Molet; Maria del Mar Pérez; Marc 

Cartanyà; Enric Figueres; Ventura Flotats; Alejandro Dibasson; Rosa Camell; Pepita Pla; Òscar 

Costa; Ramon Moreno; Xavier Pelegrí; Jackson Quiñonez; Francesc Romero; Consol Ordeu; M. 

Pau Palacín; Imma Romero; Meritxell Feliu; i Estefania Revés. 

 

Per l’administració municipal: 

La regidora de Zona i presidenta del CdZ07, Elena Ferre; la Tècnica de Participació, Esther 

Marcos; i el coordinador tècnic dels Consells de Zona, Francesc Mòdol. 

 

La regidora de zona, Elena Ferre, dóna la benvinguda als assistents, fa un repàs a diferents 

qüestions de la gestió municipal, entre les quals fa esment a l’execució dels projectes més 

votats als pressupostos Participatius1 de 2017 i 2018, i, a continuació, contextualitza la 

reformulació que es vol fer dels Consells ”atès que no han acabat de funcionar com a eina 

participativa”2 durant els mandats municipals anteriors. Ferre 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 6 mesos entre convocatòria i 

convocatòria de plenari. 

 

Quant a la voluntat que els Consells esdevinguin “participativament més efectius”, la 

regidora Ferre 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 d’un Consell, Ferre 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”. 

 

                                                           
1 Projectes més votats a la zona 07: Plantada d’arbres a l’Av. Madrid (2017) i millora de l’accessibilitat en bici als instituts (2018). 
2 Es fa crítica: que els Consells hagin estat utilitzats com un espai de propaganda política; la poca continuïtat en la convocatòria de 

les reunions; i la manca de concreció i seguiment de les qüestions plantejades a les reunions. 
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Relatiu a com es vol que funcionin els Consells3, 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 

intern4 preveu dinamitzar i donar continuïtat a l’activitat del Consell 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, Ferre 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 procediment5 preceptiu d’informació i d’atenció dels aclariments6 

demanats per les persones assistents a la reunió, la regidora de zona, dóna per constituït 

el Consell de la Zona 07 per al mandat municipal 2019-2023; posa a votació el reglament 

de règim intern del Consell, el qual és aprovat; confirma que temporalment el tècnic 

encarregat de fer les tasques de secretaria i de dinamització del Consell serà en Cesc 

Mòdol; i declara obert el torn formal de preguntes i/o propostes:   

 

Marc Cartanyà, veí de Lluís Companys. Reflexiona sobre l’oportunitat de veure des d’una 

nova perspectiva l’ordenació i/o regulació de la mobilitat de la zona de l’entorn de 

l’Escorxador, en aquest darrer sentit interroga: “cal que circulin tants cotxes per davant de 

l’escorxador, a Lluís Companys?”; Cartanyà es mostra partidari d’un canvi de paradigma 

medi ambiental7 que comporti pensar molt més en els vianants (nens, joves i gent gran, 

sobretot), per la qual cosa suggereix fer voreres més amples i/o que s’estudiï la possibilitat 

d’implementar una “Super-illa” en aquell espai de la ciutat. En referència a l’anterior 

proposta, Cartanyà  afegeix que la mateixa també serviria per a dinamitzar el comerç del 

barri de l’Escorxador, cosa que al seu entendre és molt necessari. 

 

En la mesura que és voluntat del govern municipal impulsar el transport públic i la 

mobilitat sostenible, la regidora Ferre respon que valora molt positivament l’aportació 

anterior i encoratja en Marc Cartanyà perquè impulsi una comissió temàtica del Consell 

                                                           
3 S’explica com inscriure’s al Consell; temes d’interès que poden tractar-s’hi; procediment i quòrum de les convocatòries, etcètera. 
4 Com funcionarà la Comissió Permanent de Coordinació; qui la integrarà; el procediment de presa de decisions, etcètera. 
5 En referència al procediment que el Reglament de Participació estipula per a la constitució del Consells Territorials. 
6 Aclariments i dubtes relacionats amb el funcionament del Consell i de les seves comissions de treball. Davant del posicionament 

escèptic d’algunes persones participants (sobre la viabilitat del projecte de Consell), en hi ha altres que entenen que el Consell 
ofereix la possibilitat de poder trobar consensos sobre aquells temes d’interès general de persones i associacions de la zona 09. Es 
posa com a exemple a seguir, les dinàmiques de treball que es desenvolupen als districtes de zona de Barcelona. 
7 Menys vehicles, menys sorolls, menys fums, més espais de convivència i de zona verda... és a dir: més qualitat de vida per a la 

ciutadania. 
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que treballi propostes de millora en matèria de mobilitat i medi ambient, que, entre les 

qüestions a desenvolupar, hi hauria fer el seguiment de les actuacions relacionades amb la 

implantació del sentit únic a carrers de la zona entre el carrer de l’Acadèmia i l’Escorxador; 

i, si calgués introduir canvis al model actual, preveure com generar l’espai participatiu per 

a l’estudi, la informació i la presa de decisions consensuades entre tots els agents 

implicats: tècnics, polítics, i veïnals. 

 

Miquel Barniol, Associació de Volei-Fistball i veí del carrer Joana Raspall. Denuncia que la 

regulació semafòrica a la rotonda de “Cos Gayón” no dóna prou marge de temps perquè la 

gent gran pugui creuar còmodament el pas de vianants d’Av. de Madrid, ja que els cotxes 

hi queden aturats a sobre i obstrueixen el pas. Barniol proposa com alternativa 

temporitzar diferent els semàfors i/o desplaçar uns metres més –cap a l’Av. de Madrid- el 

pas de zebra. 

 

Álex Ruiz, AVV Instituts-St. Ignasi. Relatiu a la demanda d’una solució per a la millora de la 

mobilitat de les persones en el pas de vianants que hi ha entre la rotonda de “Cos Gayón” i 

l’Av. de Madrid, Ruiz informa que l’AVV que ell representa va fer gestions amb la Paeria, 

durant el darrer mandat municipal, però que malgrat que es va provar una temporització 

diferent del semàfor el problema va continuar sense resoldre’s. 

 

Susana Besagonill, AVV Instituts-St. Ignasi. Proposa que s’estudiï si la introducció de canvis 

en la direccionalitat del carrer Isaac Albéniz podria ajudar a la millora de la mobilitat de les 

persones en el pas de vianants que hi ha entre la rotonda de “Cos Gayón” i l’Av. de 

Madrid. 

 

Miquel Barniol, Associació de Volei-Fistball i veí del carrer Joana Raspall. Explica que de 

manera informal va demanar -a qui va ser regidor d’urbanisme durant el darrer mandat 

municipal- la reubicació dels quatre contenidors de deixalles que hi ha davant del Local 

Social (cap a l’altre costat de carrer) i que la seva petició no ha estat atesa.  

 

Quant a la temàtica de la neteja i la ubicació dels contenidors de la recollida de residus de 

tot Lleida, la regidora Ferre constata l’existència d’un “problema d’arrel” en la gestió que 

està fent l’empresa que en té la concessió, raó per la qual es revisarà el contracte vigent. 

No obstant això, la regidora de zona es compromet a fer arribar aquesta queixa a l’àmbit 

municipal de Sostenibilitat i Medi Ambient. 

 

Marisa Arias, AVV Escorxador-Templers. Denuncia: 1. l’existència de problemes de 

seguretat a la via pública8 i demana que es millori l’enllumenat en determinats “punts 

negres”, com seria el cas del Passatge de Santa Anna, on diu “que hi passen coses”; i 2. la 

insuficiència de servei d’autobusos des del barri fins a llocs estratègics de la ciutat com, 

                                                           
8 Afirma que hi ha manca de coordinació entre Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra; que troba a faltar vigilància a les places i 

principals espais públics de la zona; que és força habitual el trencament i/o robatori de vehicles; que hi ha punts en què la velocitat 
dels vehicles és massa alta; i que bicis i patinets circulen fora d’on els pertoca. 
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per exemple, l’hospital Arnau de Vilanova. Quant a la lluita contra l’incivisme, Arias es 

referma en la importància de fer-hi front des d’una estratègia de treball en valors. 

 

En referència a la preocupació existent vers la mobilitat a diferents indrets de la zona 07, la 

regidora Ferre afirma que seria d’utilitat la creació d’una comissió temàtica del Consell 

dedicada a aprofundir sobre aquesta problemàtica. Tanmateix, Ferre diu que informarà de 

les queixes existents al regidor de l’àmbit de mobilitat, Joan R. Castro. 

 

Susana Besagonill, AVV Instituts-St. Ignasi. Demana informació sobre la titularitat dels 

espais de la Plaça d’Utxesa, i en concret d’aquells més pròxims a la Residència del Parc del 

Segre. Respecte a la plaça esmentada, Besagonill reivindica la seva millora paisatgística i 

funcional (la superfície i el ferm, arbres, plantes, bancs, mobiliari urbà divers, donar 

continuïtat a un “passatge mig cobert” que hi ha...) en la mesura que considera que està 

infrautilitzada i que hauria de funcionar com un pol de dinamització social, cultural, i 

econòmic d’aquell entorn9. Quant a l’estat de la dita plaça, la representant de l’ AVV 

Instituts-St. Ignasi denuncia que quan plou s’hi fan tolls i que hi ha queixes per filtracions 

d’aigua al pàrquing de sota. 

 

Respecte la proposta anterior, la regidora de zona aconsella que es faci un treball en 

comissió per a elaborar les línies generals d’un projecte de millora i dinamització de la 

plaça d’Utxesa. 

 

Marc Cartanyà, veí de Lluís Companys. Constata: 1. que el complex de l’Escorxador no té 

ben senyalitzats els espais i serveis lúdics i culturals que acull (Cafè del Teatre; Teatre de 

l’Escorxador;  Aula de Teatre...), la qual cosa és un inconvenient, sobretot per a les 

persones usuàries que venen de fora; i 2. que al seu entendre, l’escultura “l’ametlla” no 

hauria d’estar ubicada al bell mig d’una plaça10 els usos de la qual són el joc d’infants i el 

lleure de gossos. 

 

Paco Flores, AVV Escorxador-Templers. Quant a la metodologia de treball de l’AVV que 

representa, fa palesa l’existència d’una col·laboració estratègica amb l’altra AVV de la 

zona, la d’Instituts-St. Ignasi, amb la finalitat de preveure la solució de problemes 

compartits relatius a: mobilitat11; neteja i recollida d’escombraries; llum; seguretat; i 

aspectes socials. 

En referència a una relació de queixes veïnals que ja han fet arribar a l’ajuntament, i que 

estan pendents de resolució, Flores fa esment específic a: 1. la necessitat de reordenar 

l’espai del Passatge de Santa Anna; 2. la regulació de l’aparcament a les places de 

l’Escorxador i de Castella; 3. l’afectació del canvi de sentit d’alguns carrers en el servei de 

bus i la recollida d’escombraries; 4. la implementació de vigilància mitjançant càmera i 

patrulla operativa de zona (Agents Cívics / Guàrdia Urbana); 5. la conveniència que rebin 

                                                           
9 En referència que fos un lloc on fer activitats a l’aire lliure. 
10 Proposa ubicar l’escultura “l’ametlla” -d’en Benet Rosell- en un altre lloc que no sigui la plaça de l’Escorxador. 
11 Definició del sentit de carrers; rutes de bus; passos de vianants; la velocitat del trànsit rodat; places d’aparcament; carrils bici... 
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informació de com s’està gestionant la presència de Menors No Acompanyats, i la gestió 

de pisos socials, entre altres afers relacionats amb la intervenció de Serveis Socials a la 

zona; 6. com s’ha fet el càlcul de la intensitat lumínica de determinats carrers i places; i 7. 

la reiteració de comportaments incívics al carrer Templers.  

Flores clou la seva intervenció reclamant una major informació de les previsions 

d’urbanisme a la zona; qüestionant que el complex de l’Escorxador no tingui un gestor únic 

que coordini tots els aspectes relacionats amb el manteniment dels espais dels diferents 

operadors que hi són presents; reivindicant que sigui garantida l’atenció presencial amb la 

regidora de zona; i, finalment, manifestant el seu interès per conèixer quin és el model de 

ciutat que vol impulsar el nou govern municipal, i com pensen fer-lo efectiu. 

 

La regidora Ferre, aclareix que el conjunt de les peticions de l’AVV Escorxador-Templers ja 

es van derivar en el seu moment a les instàncies municipals competents. 

 

Toni Molet, veí. Demana que hom prioritzi la reparació dels espais i elements urbans que 

s’han fet malbé, i ho justifica argumentant que no té sentit fer coses noves si no hi ha 

capacitat i recursos per a garantir-ne el manteniment. 

 

La regidora Ferre, informa que s’està consensuant el redactat d’una nova ordenança de 

civisme, que sensibilitzi i motivi la gent a ser més respectuosa amb els espais i mobiliari de 

la comunitat. 

 

Susana Besagonill, AVV Instituts-St. Ignasi. Justifica la necessitat que existeixi un espai 

alternatiu per a la gent gran, atès que el nou perfil de persones pensionistes i jubilades ha 

canviat i demanda  altres activitats lúdiques i/o culturals més enllà de jugar a la botifarra o 

a la petanca. 

 

La regidora Elena Ferre informa que -des de Serveis Socials- s’està duent a terme un estudi 

demogràfic que permetrà esbrinar quines sons les noves activitats que la gent gran 

desitjaria poder fer a les llars de jubilats municipals. 

 

Ramon Vicens, Veí Escorxador. Demana aclariments sobre quin procediment de 

coordinació hi haurà entre les AA.VV i la resta d’agents socials del Consell de Zona i de les 

seves comissions, ja que tem que puguin produir-se interferències en el treball temàtic 

entre uns i altres. 

Referent als usos ciutadans d’espais com són les places de l’Escorxador i del Parxís, es 

queixa que les persones usuàries d’aquells llocs estan exposades a rebre pilotades dels 

menors que hi juguen, i que a la gespa s’hi troba excrements de gos, per tot arreu. 

En matèria de seguretat a la via pública, Vicens palesa l’existència de molts punts 

problemàtics, entre els quals fa esment especial que al carrer Lluís Companys -i llocs de 

l’entorn- hi ha una altíssima mobilitat d’escolars, per tant, molt risc d’accidents; en 

conseqüència, proposa la construcció d’un pas elevat que redueixi la velocitat dels cotxes a 

la confluència de l’esmentat carrer amb Roca Labrador. 
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Paco Flores, AVV Escorxador-Templers. Critica la manera com s’han gestionat les 

reivindicacions de la seva AVV, des de 2016, any en què –segons ell- es va incorporar a la 

junta directiva. Flores reivindica que es revisin els protocols de derivació i retorn de les 

propostes de les entitats veïnals a la Paeria. 

Referent a l’existència de plataformes veïnals de caràcter no-formal, posa en dubte la seva 

capacitat de representació, i opina que ni aquestes ni les AVV formals haurien d’estar 

instrumentalitzades políticament per ningú. 

 

La regidora de participació afirma que els Consells de Zona han de ser un espai obert a la 

interacció d’entitats i persones de tota mena, amb l’única premissa que han de postular 

les seves idees des de principis democràtics. 

 

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, 5 de novembre de 2019. 


