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CONSELL DE LA ZONA 07  (Instituts-Sant Ignasi; Escorxador; i entorns)  
Plenari extraordinari realitzat el 3 de juny de 2020, per vídeo conferència, a causa de la 
pandèmia del COVID19. 
  
Inscripció telemàtica prèvia realitzada per: 
Francesc Xavier Pelegrí; Ramon Vicens; Francisco Flores; Estefania Revés; Alejandro 
Dibasson; Teresa Nogués; Ramon Victor Moreno; Josep Pons; Ramon Llanes; M. Àngels 
Andreo; Oscar Ramos; Enric Figueres; Mari Carmen Guerra; Miquel Barniol; Pilar Ribes;  
Victoriano Romero; Aureli Amor; Laia Morros; Jackson Quiñonez; Ángeles Ribes; 
Francesc Mòdol; i Elena Ferre. 
 
La regidora de zona i de Participació, Elena Ferre, inicia la sessió plenari del Consell de 
la zona 07 i dóna la benvinguda a les persones en xarxa. A continuació, presenta la 
nova imatge corporativa dels Consells de Zona de Lleida i passa 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 Alejandro Dibasson; Ramon Llanes; M. Àngels Andreo; 
Francisco Flores; Oscar Ramos; i Victoriano Romero 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, 3 de juny de 2020 
 
 
 

 
1 Alejandro Dibasson: “Portem molt de temps reclamant mesures per disminuir la velocitat de circulació dels vehicles al carrer de 

l'Acadèmia en tot el seu recorregut. 
Per què encara no s'ha desenvolupat el projecte d'arranjament de la falda del Turó de Gardeny davant de la Plaça de l'exèrcit (fer 

camins per passejar de forma segura).  

Caldria ampliar la zona de vianants d'Alcalde Costa, entre República del Paraguai i la Pl. de l'Exèrcit. 
 

Ramon Llanes: “(...) felicito la iniciativa de tenir més espais per a les persones els caps de setmana però penso que hem de ser més 

ambiciosos encara; una mesura relativament senzilla seria convertir en zona 30 tots els carrers no principals del barri. Així podem 
aconseguir pacificar el trànsit de la zona. Caldria que estigués ben senyalitzat i amb la possibilitat que les bicis puguin anar per la 

calçada en aquests carrers. Hi ha alguna previsió per fer això? hi ha pensat algun altre carril bici (per exemple, continuar tot el 

c/Lluís Companys?” 
 

M.Àngels Andreo: “Seria viable que el menors de 14 anys poguessin sortir fins les 20.30h, enlloc de les 19.00h. la franja de 12.00 a 
19.00h a Lleida és molt calorosa.” 

 

Francisco Flores: mejorar la movilidad, se producen colas en el entorno de Plus, Mercadona, àrea de Guissona (las aceras son 
estrechas) “se tiene previsto ampliar las mismas de forma provisional?” 

 

Oscar Ramos: recorda que “(...) les Associacions veïnals de la zona tenim entregat un pla de treball a l'Ajuntament per dinamitzar 
veïnal i comercialment el Barri (...) Atenent l'esmentat pla de treball (...) en quina fase, posició o estat es troba actualment dins de la 

dinàmica de treball de l'Ajuntament? Quan podem començar a treballar-lo i engegar les accions més urgents necessàries pel Barri? 

Tenint en compte l'existència d'aquest Consell i de la Regidora de Barri, tenim el compromís ferm de dur endavant i fiscalitzar les 
propostes consensuades i necessàries pel Barri?” 

 

Victoriano Romero: “como está (...) la solución del Passatge de Santa Anna y los solares a que da acceso? El lugar lleva en estado 
de abandono demasiado tiempo y sin cumplir la normativa de solares urbanos”. 


