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CONSELL DE LA ZONA 02 DEL CENTRE HISTÒRIC     
(Barris de Noguerola; Estació /Segre; i entorns) 
 
Plenari extraordinari realitzat el 27 de maig de 2020, per vídeo conferència, a causa de 
la pandèmia del COVID19 
  
Inscripció telemàtica prèvia realitzada per: 
Jaume Guardia; Fernando Jove; Francesc Caballero; Maria Montserrat Capell; Pep 
Vidal; Jordi Vidal; Sergi Chàfer; Sergi Burgués; Estela Peralta; Ester Catalan; Josep R. 
Balsells; Míriam Villoria; Alba Aixalà; Itmar Fabregat Aranda; Rafael Baitg; Ángeles 
Ribes; Cristina Morón; Francesc Mòdol; Sandra Castro; i Elena Ferre. 
 
La regidora de zona, Sandra Castro, inicia la sessió plenari del Consell de la zona 02 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, la regidora 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 Francesc Caballero; Josep Ramon Balsells; i Rafael Baitg; 
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, 27 de maig de 2020 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Francesc Caballero: “Quan és previst l'accés total al Centre Cívic de Democràcia, per tant als nostres estatges de Coordinadora de 
Jubilats Democràcia’” 
 
Josep Ramon Balsells: “Informació sobre la nova estació d'autobusos”. 
 
Rafael Baitg: “Ubicació definitiva de la Estació d'Autobusos; Estat de les obres del Museu Morera; Accions, previsions i plans per 
recuperar les Termes de Remolins; Estat del projectes de remodelació de la Rambla Ferran”. 


