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CONSELL DE LA ZONA 06  (Camp d’Esports-Joc de la Bola; Ciutat Jardí; i entorns) 
Plenari celebrat el 17 de novembre de 2020, a l’Escola Ciutat Jardí. 
 
Assisteixen a la reunió:                                                                    
 
Entitats: 
AV Ciutat Jardí-Arborètum; AV Joc de la Bola; AMPA Escola Joc de la Bola; Escola Ciutat Jardí; 
AMPA Escola Ciutat Jardí; Comunitat de Veïns Vila Montcada; Institut Guindàvols; Serveis 
Socials; Grup Municipal JxCat; Grup municipal C’s; i Grup municipal PSC. 
 
Persones: 
Àngel Regany; Antoni Vila; Begoña Iglesias; Francesc Moix; Imma Biosca; Isaac Caballero; Isabel 
Cavero; Joan Torres; Josep Isús; Josep Mª Albareda; Lluís Carrera; Mª Carmen Marín; Mª 
Teresa Ibars; Mª Creu Pueyo; Mònica Agustí; Marta Veciana; Oriol Marín; Ramir Bonet; Ricard 
López; Santi Solans; Teresa Closa; Eva Ramon; Albert Cos; José Siegris; Gregori Rodie; Bea Obis; 
Laia Molia; Amador Mora; i Isabel Cabrera.  
 
Per l’administració municipal: 
El regidor de zona i president del CdZ06, Antoni Postius; la regidora de Participació Ciutadana, 
Elena Ferré; el regidor d’Habitatge i Transició Ecològica, Sergi Talamonte; els tècnics de Medi 
Ambient Esther Fanlo i Joan Balasch; la tècnica de Participació Ciutadana, M.J. González; i el 
coordinador tècnic dels Consells de Zona, Francesc Mòdol. 
 
 

El regidor Toni Postius dóna la benvinguda a les persones assistents i obre la sessió del Consell 

de la zona 06. 

 

Desenvolupament del 2n punt de l’ordre del dia:  “Acordar el format participatiu i la 
metodologia que haurà de servir per a treballar les propostes veïnals de com volen que sigui el 

Parc de les Arts, a Joc de la Bola/Camp d’Esports”. 
 
La regidora de Participació, Elena Ferré, exposa l’existència d’un projecte que l’AV del Joc de la 

Bola ha presentat a la Paeria i que, al seu entendre, és una molt bona base a partir de la qual el 

Consell de Zona pot treballar-hi, utilitzant mecanismes participatius que té al seu abast i que 

haurien de garantir l’assoliment del màxim consens1 entre els agents socials implicats i 

l’ajuntament. 

 

Intervencions relacionades amb el 2n punt de l’ordre del dia: 
 
Antoni Vila, AMPA Escola Joc de la Bola, i AV. Reivindica que el futur “Parc de les Arts” aculli 
un Centre Cívic municipal.  
Referent a com l’AV del Joc de la Bola va elaborar el projecte del “Parc de les Arts”, explica que 
ho va fer a partir de les aportacions veïnals recollides durant processos participatius oberts 
que van auto organitzar entre 2010 i 2017; en aquest sentit, vol palesar que la 
representativitat de les propostes que fan ultrapassen l’esmentada AV i la seua junta directiva. 
Quant a la possibilitat que la Paeria impulsés un nou procés participatiu, Vila demana que 
aquest no endarrereixi els terminis d’execució del projecte del “Parc de les Arts”. 

 
1 Consens quant la temporització de les fases i que la proposta sigui viable tècnica i econòmicament. 
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Albert Cos, Particular. Respecte els tempos d’execució del “Parc de les Arts”, pregunta si de 
manera imminent és tancarà la finca que a hores d’ara ve utilitzant-se com a espai no regulat 
d’aparcament. 
 
Francesc Moix, AV Joc de la Bola. S’interessa per quina seria la metodologia d’un nou procés 
participatiu avalat per la Paeria, en concret pregunta si hi hauria una votació i, en cas 
afirmatiu, qui podria votar. 
 
Teresa Closa, Veïna. Opina que fer un nou procés participatiu sobre el Parc de les Arts seria 
útil, en la mesura que han canviat coses des que l’AV va fer-ne un a 2020.  
       
La regidora Elena Ferre valora molt positivament que a 2017 hom fes un procés participatiu 
auto organitzat per l’AV del Joc de la Bola, tanmateix, afirma que sempre és recomanable que 
els processos participatius tinguin un acompanyament tècnic que permeti poder-ne validar la 
metodologia i la validesa dels resultats. 
Quant la preparació d’un nou procés participatiu, la regidora Ferre apunta que es treballaria a 
partir de la informació tècnica d’urbanisme de la Paeria i que un cop estudiada la metodologia2 
a seguir i els tempos, seria presentada per a la seva aprovació en un Plenari del Consell de la 
Zona 06.  
 
El regidor de la zona 06, Antoni Postius, afirma que amb independència que s’acabi de 
concretar les característiques d’un procés, urbanisme anirà realitzant intervencions preliminars 
tals com tancar la finca ara utilitzada com a pàrquing, netejar, anivellar el terra i plantar arbres 
i vegetació. 
 
Desenvolupament del 3r punt de l’ordre del dia:  “Informació sobre modificacions en el servei 
de la recollida d’escombraries porta a porta, a Ciutat Jardí”. 
 
La tècnica de Medi Ambient, Esther Fanlo, manifesta la satisfacció de la Paeria per l’increment 
de la recollida selectiva des que hom fa el PaP a Ciutat Jardí, en concret afirma que s’ha passat 
d’un 32% a un 88%. Fanlo explica també que fer el PaP ha comportat una millora en la qualitat 
de la recollida, en la mesura que és constatable que és generen menys impropis3 que abans. 
Quant a la percepció de les persones usuàries del servei, l’enquesta de satisfacció que s’ha fet 
palesa que el PaP ha tingut una bona acceptació al barri, per la seua comoditat i per la 
reducció de males olors i brutícia al carrer. No obstant això, la tècnica de Medi Ambient veu 
necessari anar millorant aquells aspectes del PaP menys valorats, raó per la qual, a partir d’ara 
-com no ha agradat la recollida multi producte- hom tornaran a recollir totes les fraccions per 
separat: rebuig; orgànica; vidre; envasos/plàstic; i paper/cartró. 
En referència a l’adquisició de bosses, Esther Fanlo parla que, com a solució de futur, es preveu 
que la Paeria centralitzi la compra de bosses homologades amb codi d’identificació, i que 
aquestes hauran de ser adquirides als supermercats de proximitat. Sobre la privacitat de les 
bosses, Fanlo confirma que les noves seran opaques. 
 
Complementant la informació facilitada per la tècnica de Medi Ambient, el regidor d’Habitatge 
i Transició Ecològica, Sergi Talamonte, contextualitza que a Lleida encara estem molt lluny de 
poder complir les directives de la UE4, raó per la qual en els propers anys caldrà fer efectiva la 

 
2 Informació / publicitat; realització de tallers informatius; eina telemàtica de votació; etcètera.  
3 Impropis: restes presents en una bossa i que no hi haurien de ser. 
4 En base a legalitat del marc medi ambiental europeu, estatal, i autonòmic, el 2030, s’haurà de poder 

assolir un resultat mínim del 70% de la recollida selectiva, molt lluny de la realitat actual que tot just 

arriba al 37% de mitjana, a Lleida. 
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recollida PaP a tota la ciutat. Altrament, Talamonte constata que l’empresa (abocador 
Montoliu) que fa el tractament de les escombraries factura anualment a la Paeria la molt 
elevada xifra de 6 milions d’euros, raó per la qual fer el PaP, a banda d’avantatges medi 
ambientals, també ha de permetre un important estalvi per a la comunitat5. 
Quant a la incentivació de bones pràctiques individuals en la recollida selectiva, el regidor 
d’Habitatge i Transició Ecològica anuncia que s’està estudiant la manera com es premiarà el 
reciclatge ben fet6 i, a la vegada, quin tipus de mesures de control i/o penalització podran 
establir-se vers les persones que no col·laborin. 
Talamonte acaba la seua intervenció agraint a Ciutat Jardí la cooperació durant el procés 
d’implantació de la prova pilot del PaP i les aportacions de millora que han realitzat els seus 
veïns.  
 
Intervencions relacionades amb el 3r punt de l’ordre del dia: 
 
Ramir Bonet, AV Ciutat Jardí. En referència a l’extensió de la recollida PaP a altres barris de la 
ciutat, opina que la casuística de Ciutat Jardí (cases baixes) és molt diferent a la d’altres barris 
on predominantment hi ha blocs de pisos, alts. Quant a aspectes concrets del procediment del 
PaP, Bonet proposa afegir un dia més a la recollida dels residus orgànics, durant el cap de 
setmana, atès que l’interval entre divendres i dilluns considera que és massa llarg i planteja 
molts inconvenients a les persones que viuen en habitatges petits. 
En allò que fa a la recollida dels residus multi-producte, considera que va ser un error fomentar 
la recollida del paper/cartró barrejat amb envasos de llauna/plàstic. 
Sobre la recollida dels residus orgànics, Bonet veu la necessitat que hi hagi un lloc on poder-los 
dipositar en cas d’emergència. 
Relatiu al fet que els particulars hagin de comprar les bosses per a fer el PaP, el representant 
de l’AV de Ciutat Jardí s’hi manifesta en desacord, ja  que entén que el valor de les mateixes 
hauria d’estar inclòs en el rebut que hom paga per a la recollida de les escombraries. 
 
Antoni Vila, AMPA Escola Joc de la Bola, i AV. Opina que el percentatge d’impropis que es 
dipositen al contenidor groc (el 30%), és al seu entendre una xifra massa elevada, raó per la 
qual demana tant millores en el sistema de gestió de part de l’organització Ecoembes, com una 
millor informació adreçada a la ciutadania, sobre com s’ha de fer el reciclatge. 
 
Oriol Marín, veí. Expressa la seva satisfacció de participar en el projecte “Porta a Porta”, i 
esmenta que, tot i que s’han aconseguit bons resultats, els veïns opinen que el servei és 
millorable, especialment en tot allò que fa referència a la freqüència de recollida i les 
afectacions que se’n deriven respecte l’acumulació de residus en habitatges, durant massa 
dies. 
 
Joan Torres, AV Ciutat Jardí. Opina que no en hi ha prou amb que veïns i administracions 
sumin esforços per a millorar els índex de recollida selectiva; diu que per a reduir l’impacte 
ecològic resultant de la producció de deixalles cal, també, pressionar “el sector indústria” 
perquè aquest redueixi la producció d’envasos no reciclables. 
Pel que fa a la recollida agrupada de paper, plàstic i llaunes, Torres comparteix l’opinió que va 
ser una opció equivocada, que ha provocat desconcert, i que, des d’un punt de vista educatiu 
ha generat contradiccions, en la mesura que hom aplicava una praxis diferent a la que s’ha 
estat preconitzant des de fa dècades: el paper/cartró al contenidor blau, i els envasos/plàstic al 
groc. 

 
5 Es calcula que el porta a porta pot arribar a suposar un estalvi superior als 2 milions d’euros a l’any. 
6 Probablement hi haurà una bonificació sobre l’import de la taxa municipal de recollida de residus. 
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Quant el seguiment de la qualitat de la recollida de residus, el representant veïnal consideraria 
d’utilitat que fossin consultables els resultats comparatius del PaP entre diferents zones de la 
ciutat. I finalment demana una avaluació econòmica de l’execució del projecte. 
 
Àngel Regany, AV Ciutat Jardí. Es posiciona críticament amb el resultat del PaP; segons ell 
l’administració municipal va demanar la implicació de tot el barri aquesta prova pilot, i, al seu 
entendre, no s’ha confiat prou amb els veïns, car entén que aquests han estat tractats com a 
“classificadors de residus” i en cap moment s’ha tingut en compte els desitjos de treballar 
conjuntament. 
 
Teresa Closa, Veïna. Com a usuària del servei de recollida de residus, manifesta el seu 
descontentament per haver de deixar els cubells de residus, el dia de la recollida, en espais 
comunitaris que -al seu entendre- queden bruts. 
Com ja s’ha dit anteriorment, Closa palesa la desorientació que va produir-se quan se’ls va 
demanar que recollissin barrejats els residus dels contenidors blau i groc. 
Finalment, Closa constata que hi ha gent de Ciutat Jardí que porta les coses als barris veïns on 
no es fa el PaP, fet aquest que adultera les dades estadístiques sobre la recollida. 
 
Lluís Carreras, Comunitat de Veïns de Vila Moncada. Discrepa respecte l’afirmació que el 
projecte del “Porta a Porta” hagi suspès, car, segons ell, tret d’haver de reajustar algunes 
qüestions puntuals, en conjunt està funcionant bé. 
 
En resposta a diverses qüestions plantejades sobre el PaP, Esther Fanlo respon: 1. que la 
freqüència de la recollida està pensada per a garantir un equilibri entre costos i serveis 
prestats (dóna detalls sobre els dies corresponents a la recollida de cada fracció); 2. que de 
moment poden utilitzar-se com àrees d’emergència altres zones de la ciutat on encara no es fa 
el PaP, i que quan el servei del PaP es generalitzi a tots els barris de Lleida, se n’establiran en 
diversos punts estratègics; i 3. que la informació dels resultats del PaP està organitzada en 
funció de les rutes del servei, no específicament barri a barri.  
Per la seva part, el regidor Talamonte fa esment a la inviabilitat econòmica de recollir a diari 
totes les fraccions a reciclar, i constata com a positiu el fet que amb el PaP deixaran de ser 
anònimes les accions incíviques d’aquelles persones que no gestionin correctament 
l’abocament de les seves deixalles. 
 
S’inicia el torn de preguntes i/o propostes: 
 
Antoni Vila, AMPA Escola Joc de la Bola, i AV. Demana que es revisi si al web de Participació hi 
ha publicades totes les actes del Consell de Zona, atès que al seu entendre en manca una. 
 
Àngel Regany, AV Ciutat Jardí. Dóna suport al projecte del “Parc de les Arts” al barri veí de 
Camp d’Esports/Joc de la Bola, i veu que la realització d’aquest ha de ser compatible amb el 
desenvolupament de zones verdes de característiques equivalents a Ciutat Jardí, el seu barri. 
 
Teresa Closa, Veïna. Es queixa de la presència de rates a edificis pròxims al solar del futur “Parc 
de les Arts”, per la qual cosa demana que es preguin mesures. 
 
Isabel Cabrera, Escola Ciutat Jardí. En nom de tota la comunitat educativa, expressa el seu 
agraïment a l’Ajuntament per la mesura de pacificar el carrer Dolors Sistac, i demana que 
s’ampliï l’actuació realitzada amb la millora d’accessos i de carrers (alguns inacabats) i la 
reconfiguració  de la mobilitat de trànsit a la zona. 
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Mònica Agustí, Escola Ciutat Jardí. Agraeix la pacificació del carrer Enric Farreny, i la 
cooperació de l’associació de veïns que ha permès guanyar un bon espai de joc per als infants. 
Tanmateix, es queixa: 1. que la comunitat educativa no va ser informada del canvi de nom d’un 
dels carrers de l’entorn de l’escola; i 2. que si el regidor de zona no pot assistir a alguna de les 
reunions del Consell Escolar, aquest ha de garantir la presència d’algú que el representi, tal 
com s’havia acordat. 
Finalment, pel que fa al tema de la recollida d’escombraries, Agustí expressa la seva satisfacció 
perquè el barri hagi pogut participar en el programa pilot d’implantació del PaP a Lleida, i pel 
treball de conscienciació que això els ha possibilitat de fer, a l’escola. 
 
Referent a diverses de les qüestions plantejades, el regidor de zona, Antoni Postius, respon: 1. 
que el parc de Ciutat Jardí i el de les Arts (a Camp d’Esports / Joc de la Bola) són perfectament 
compatibles; 2. que hi ha previsió de pacificar el trànsit posant “esquenes d’ase” (bandes 
ondulades d’asfalt) a l’Av. Ciutat Jardí, Periodista Trapa, amb Enric Farreny; 3. que la reforma 
d’alguns carrers està condicionada per l’afectació que tindrien les obres sobre terrenys que 
són propietat privada; i 4. que hi ha previsió de fer millores en diferents vials de Ciutat Jardí, 
entre els quals:  
 

o enllaçar l’Av. Ciutat Jardí amb Enric Farreny, a través del C/ del Roure;  
o acabar el carrer Baldomer Gili i Roig; 
o acabar tram vorera entre Periodista Trapa i  Enric Farreny. 

 
Finalitzat el torn de paraules, el regidor de zona, Antoni Postius, recomana utilitzar l’aplicatiu 
APPUNTA per a la tramitació de petites incidències a la via pública; agraeix als assistents la 
seva presència; i dóna per acabat el plenari del Consell Territorial de la zona 06. 
 
 
Secretaria Tècnica dels Consells de Zona. 
Francesc Mòdol.  
Lleida,  17  de novembre de 2020 
 
 
 

 
 
 
 


