CONSELL DE LA ZONA 06 (Camp d’Esports; Ciutat Jardí; i entorns)
Plenari extraordinari realitzat el 30 de juny de 2020, per vídeo conferència, a causa de la
pandèmia del COVID19
Inscripció telemàtica prèvia realitzada per:
Jordi Vicenç Pou; Ramon Guiu; Lluís Carrera; Carme Cases; Francesc Moix; Alba Huix; M. Dolors
Carreres; Isabel Cabrera; Josep Isús; Eva Estrella; Nicolas Fuente; Ricard López; Pilar Pelegrí; Carme
Torres; Ángeles Ribes; Begoña Iglesias; Francesc Mòdol; Elena Ferre; Antoni Postius.
El regidor de zona, Antoni Postius, inicia la sessió plenari del Consell de la zona 06 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 Lluís Carrera; Ramon Guiu; Alba Huix; M. Dolors Carreras; Eva Estrella; Pilar Pelegrí;
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, el regidor de zona agraeix l’assistència en xarxa i dóna per closa la
reunió.
Francesc Mòdol, coordinació tècnica dels Consells de Zona o Barri.
Lleida, 30 de juny de 2020
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Lluís Carrera: “com estan les actuacions que hi havia previstes a Vila Montcada: arranjament parcial de 2 trams de la vorera
d'Arquitecte Morera i Gatell; reposició dels 72 arbres que falten al barri... Les 2 actuacions estaven a punt d'iniciar-se quan va
arribar l'estat d'emergència”.
Ramon Guiu: “Quan esta previst desbloquejar i obrir el carrer del Roure entre carrer Enric Farreny i Avinguda Ciutat Jardí.? Quan
tenen previst desbrossar la zona verda entre Bombers i carrer Enric Farreny? Quan tenen previst netejar el Barri i desbrossar i els
carrers ?
Alba Huix: “(...) ens podeu ajudar a professorat, alumnat i famílies a anar en bicicleta des de la ciutat de Lleida fins a l'institut
Manuel de Montsuar ? Per un futur solidari i sostenible, posem-nos a pedalar ja!
Maria Dolors Carreras: “Donada la complexitat de la gestio politica administrativa del moment present, com veieu que podeu
agilitzar les coordinacions inter-departamentals prescindint del partit que les regenta? (...) vianalitzacio i zona 30 (...) teniu dissenyat
un full de ruta a mig termini i quines fites bàsiques teniu? Actualment a les zones 30 hi ha poc control de velocitat i incompliments,
es preveu més control perquè sigui una norma efectiva i no transgredible? Hi ha perspectives d'aparcaments de contencio a punts
d'entrada a la ciutat amb mes ampliació de busos? A lleida entitats com EnbiciperLleida i Extincio o Rebel.lio Lleida, i altres, tenen
aportacions per millorar la mobilitat i l'emergència climàtica, les teniu en compte? En la practica del funcionament dels Consells de
Zona sembla que algunes entitats no li veuen la utilitat i segueixen funcionant com abans amb demandes directes al polític que
regeix un tema i que aquest resolt unidireccionalment. Heu pensat algun tipus de metodologia i assessorament per a donar sentit a
l'experiència participativa ampliada a tots els col·lectius de la zona no sols per a fer demandes sinó propostes sobre temes diversos
de forma lliure ? Teniu algun recull de les dificultats i possibles maneres de millorar ho? Donades les situacions complexes que heu
de gestionar i en situacions incertes d'emergència sanitària, de subsistència vital, laboral, climàtica, econòmica (temporers, aliments,
manca de serveis basics, habitatge)... Heu pensat alguna manera d'oferir una informació pedagògica clara i honesta a la població que
ajudi a comprendre la realitat comprovable i coherent en la que poder basar-se per contrarestar visions parcials, atacs i falsedats?
(...). Respecte d'Urbanisme al barri Joc de la bola, quines perspectives hi ha sobre l'ajut CE del tram carril bici a Dr Fleming vora el
camp de futbol? Respecte del solar vora els Jardins del Jaume Magre (...) com mantenir-ho erm i sense asfaltar ni contaminar el sòl,
a l'espera de realitzar una zona verda d'ús cívicament públic?
Eva Estrella: “És viable que passi algun bus per la nostra zona (carrer Enric Roca Peralta)? Som molts els que vivim aquí i no tenim
ni un sol bus que passi per 11 de setembre. Per altra banda, demanar (...) posar mesures de protecció als vianants, al pas de vianants
que tenim al final d’11 de setembre, just girar de joc de la bola, hi ha molta velocitat i molta afluència de gent creuant (...) us puc
assegurar que cada dos per tres hi ha ensurts.
Pilar Pelegrí: “Amb la construcció de Vila Montcada. El meu domicili va quedar al costat del carrer Domènech i Torres on es fa la
recollida porta a porta des de la seva implantació. Però a casa nostra, malgrat estar en el mateix carrer, aquesta recollida no s'efectua
per la qual cosa i donat que s'han retirat els contenidors, a excepció del de l'orgànica, ens cal anar a llençar la brossa a uns quants
metres de distància, en els contenidors situats al Camí de Montcada. La meva pregunta és: Es podria habilitar el porta a porta per a
tots els veïns que vivim en la partida Bovà que queda adjacent al carrer Domènech i Torres?”.
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