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CONSELL DE LA ZONA 15  (el Clot i entorns)  
Plenari extraordinari realitzat el 26 de maig de 2020, per vídeo conferència, a causa de 
la pandèmia del COVID19. 
  
Inscripció telemàtica prèvia realitzada per: 
M. del Carme Pardo; Irache Mena; Óscar Barrios; Ester Tort; Rafa Terol; Meritxell Roca; 
Jordi Panadès; Carme Valls; Ángeles Ribes; Francesc Mòdol; Marta Gispert; i Elena 
Ferre. 
 
La regidora de zona, Marta Gispert, inicia la sessió plenari del Consell de la zona 15 i 
dóna la benvinguda a les persones en xarxa. A continuació, cedeix l’ús de la paraula a 
la regidora de Participació, Elena Ferre, qui presenta la nova imatge corporativa dels 
Consells de Zona de Lleida. 
Acte seguit, el regidor de zona i la regidora de participació procedeixen a explicar 
l’informe/valoració de l’estat de la ciutat arran de la crisi del Coronavirus. 
 
Finalitzada l’exposició dels tres primers punts de l’ordre del dia, es procedeix a donar 
resposta a les preguntes1 que Maria del Carme Pardo i Oscar Barrios; havien realitzat, 
via Internet, en el moment d’omplir el formulari d’inscripció al Plenari del Consell; i, a 
posteriori, a les que altres persones participants han anat escrivint -en directe- al xat 
de la vídeo conferència. 
 
Acabat el torn de preguntes, la regidora de zona agraeix l’assistència en xarxa i dóna per 

closa la reunió. 

 
Francesc Mòdol, coordinació tècnica dels Consells de Zona o Barri. 
Lleida, 26 de maig de 2020 
 
 
 
 
 

 
1 Maria del Carme Pardo: “demano informació de projectes específics per a la zona: urbanístics, d'atenció a les persones i de drets, a 

mes de qualsevol altre que impliqui el territori”. 
 

Oscar Barrios: “el projecte Ampliem la vianalització de carrers, planteja com un dels objectius la prioritat dels vianants i el 

desplaçament a peu. Quina és la prioritat dels vianants i els desplaçaments a peu, davant la invasió per part de certs bars de les 
voreres, ocupant totalment la via destinada a vianants, sense guardar en cap moment la distància de seguretat de 2 metres? Aquesta 

situació es dóna des de fa força temps a Passeig de Ronda 166 i especialment aquests dies, on no sol no s'ha reduït el nombre de 

taules, sinó que ha duplicat les que tenia habitualment.  
Al llarg del carrer Mossèn Reig entre Passeig de Ronda i Alcalde Porqueres, la situació habitual és que establiments que tenen un 

espai reservat per a taules al que és el pàrquing del Clot, ocupen la vorera, no deixant espai per la circulació dels vianants, que en el 

millor dels casos han de fer fila per poder passar o baixar a la calçada. 
Està bé ampliar la vianalització dels carrers, però també és important, conservar la que hem d'utilitzar a diari.” 


