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CONSELL DE LA ZONA 11  (la Bordeta i entorns) 

Plenari realitzat el 29 de juny de 2021, al pavelló esportiu de l’Institut Maria Rúbies. 

 

Assisteixen a la reunió: 

                

Entitats: 

Grup Municipal JxCat; Grup Municipal Ciutadans; Institut Maria Rúbies; Assemblea Veïnal; Associació 

de Bolivians; Col·lectiu Bordeta.net; Parròquia de Sant Agustí; Serveis Socials; Associació 

Anticoagulats Lleida; Associació Comerciants Bordeta; i Lleida PotFest. 

 

Persones registrades: 

Anna Campos; Isaac Caballero; Amadora Parra; Berta Arbonés; Claudi Vidal; Dídac Merino; Esther 

Aresté; Francisco Flores; Francesc Beà; Xavier Hernández; Jordi Clot; José Luis Calvo ; Josep Betriu;  

Isidoro Gort; Merche García; Bea Obis; Alba Escolar; Josep Viaña; Lupe Pavón; Ma. Antònia Vidal, Ma. 

Teresa Casamajó; Ma. Teresa Falcón; Ma. Teresa Piñol; Mercè Martín; Mercè Nicolás; Rafael Sopena; 

Victoria Pacheco; Anna Visa; Josep Ramon Clavé; Jesús Blasi; Abdelladi Nabbar; Gemma Rué; i Carles 

Hernández. 

 

Per l’administració local: 

La regidora de Zona i presidenta del CTZ11, Marýama Sall; la regidora de Participació Ciutadana i 

vicepresidenta del CdZ11, Elena Ferre; el regidor de Joventut, Festes, Tradicions i Esports, Ignasi 

Amor; i de part de la Secretaria Tècnica dels Consell de Zona: Sogues Sendra i Francesc Mòdol. 

 

La regidora de Participació Elena Ferre, inicia la sessió plenària del Consell de la zona 11 donant la 

benvinguda a les persones assistents, i, a continuació, condueix el protocol de presa de possessió de 

la nova regidora de zona, Marýama Sall, qui substitueix a l’ex-regidora Anna M. Campos.  

L’ex-regidora Anna M. Campos adreça unes paraules de comiat a les persones assistents a la reunió. 

 

A continuació, el regidor de Joventut, Festes, Tradicions i Esports, Ignasi Amor i Carles Hernández, 

director del festival d’art urbà POTFEST, fan una breu explicació de com serà la segona edició de 

l’esmentat festival, que es realitzarà a la Bordeta, l’any 2022. 

  

Seguidament s’obre el torn d’intervencions dels portaveus de diferents Comissions Temàtiques del 

Consell de Zona: 

 

José Luis Calvo, portaveu de la comissió de mobilitat i seguretat, reivindica: 1- que a l’adjudicar pisos 

socials a persones en situació de vulnerabilitat, es tingui en compte l’opinió de la comunitat veïnal de 

l’edifici; 2- reforçar la tanca de l’Escola Joan Maragall, atès que hi ha joves que la salten per accedir al 

pati i la fan malbé; 3- que la Guàrdia Urbana actuï amb més rapidesa quan rep una denuncia; i 4- la 

millora del servei de bus, els caps de setmana.  

 

Guadalupe Pavón, portaveu de la comissió de cultura i educació, contextualitza en quin moment es 

troba el projecte de l’anella cultural i fa una crida a l’administració municipal perquè sigui més 

sensible vers el patrimoni del barri i demana que es facin accions per a donar-lo a conèixer. En aquest 

darrer sentit, considera imprescindible que el Molí esdevingui un espai per al gaudi col·lectiu, on 

poder-hi realitzar diverses activitats. Sense deixar de banda la dinamització cultural, Pavón palesa la 

conveniència de reorientar el funcionament del servei de biblioteca dels Centre Cívic; demana que la 

Paeria descentralitzi activitats festives i culturals als barris; i expressa la seua satisfacció de poder 

participar en la preparació del festival d’Art Urbà POTFEST. 
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Rafa Sopena, portaveu de la comissió d’urbanisme. En base al propòsit de potenciar la qualitat dels 

espais públics, considera important: 1- regular que es faci un ús correcte dels espais comunitaris de 

places i parcs; 2- millorar la neteja i controlar l’excés de vegetació salvatge; 3- ampliar el perímetre 

de zona verda a la plaça del Molí; 4- el manteniment del mobiliari urbà; 5- promoure la seguretat 

viària i ampliar voreres en llocs estratègics; 6- millorar la connectivitat a la zona de confluència entre 

l’Av. de les Garrigues i carrer Palauet, i a les sortides i/o entrades del barri, especialment als punts on 

hi ha intersecció amb la LL-11; i  7- afavorir el comerç local. 

 

Gemma Rué, portaveu de la comissió de comerç, afirma que no es pot donar suport a un projecte 

comercial com el de Torre Salses, sense un estudi previ que avaluï de quina manera afectaria el petit 

comerç del barri. Rué es mostra partidària que Torre Salses esdevingui un polígon d’habitatges de 

protecció oficial amb àmplies zones verdes. 

 

A continuació, s’inicia el torn de preguntes i/o propostes: 

 

Francesc Beà, Assemblea Veïnal. Afirma que el projecte Torre Salses perjudicaria de manera directa 

el teixit comercial dels barris de la Bordeta, Cappont, i Magraners; i de manera indirecta el conjunt 

del comerç de Lleida.  

En un altre ordre de coses, Beà reivindica la importància estratègica que la trama urbana del centre 

de la ciutat i la dels seus barris s’integri, i en aquest sentit, palesa la urgència d’actuar entre la 

Bordeta i Cappont, per l’avinguda de les Garrigues. 

 

Berta Arbonès, Assemblea Veïnal. Suggereix que s’ubiqui un centre de dia a la finca de darrera del 

Centre d’Atenció Primària (CAP). 

 

Claudi Vidal, Institut M. Rúbies. Proposa que el festival POTFEST sigui una iniciativa que es vehiculi, 

des de les escoles i altres entitats educatives del barri, a treballar el tema de la sostenibilitat i el medi 

ambient; Vidal entén que fer-ho d’aquesta manera permetria reforçar l’autoestima i el sentit de 

pertinença al barri. 

 

Lupe Pavón, col·lectiu Bordeta.net. Demana l’ajut de la Paeria per reforçar el Consell de Zona com a 

espai de participació per a la gent del barri, i opina que la manera de fer-ho passa per anar 

materialitzant algunes de les propostes que encara estan en curs.  

Pavón finalitza la seua intervenció agraint l’empresari i veí, Melitó Regué, per fer-se càrrec del cost 

econòmic de fer una rèplica de la figura de Sant Anastasi que es va haver de retirar de la façana de 

l’antic molí, per raons de conservació. 

 

Rafa Sopena, veí.  Realitza les següents preguntes: 1- en quin termini es preveu fer les obres 

d‘arranjament del tercer tram del carrer de les Roses i de fer que el carrer Bellavista sigui de direcció 

única?; 2- hi ha previsió de modificar els quadrant de neteja del barri perquè aquests es 

corresponguin al seu nombre d’habitants i de superfície?; 3- en quina situació està el projecte del  

pas de vianants del Molí?; 4- s’ha gestionat  la retirada dels pals de llum al carrer Juneda i Palauet, i la 

retirada de les torres elèctriques als extrems del carrer Ludovicus Pius?; 6- hi ha  previsió de millorar 

l’eficiència del sistema de col·lectors dels carrers Col·legi; Beata Jornet; i Avinguda Amposta evitant 

d’aquesta manera el problema de les males olors?; 7- quines gestions s’han fet amb Adif per a la 

construcció d’una pantalla acústica que redueixi el soroll del pas dels trens?; 8- es coneix quin és 

l’origen de les males olors que provenen del polígon industrial?; 9- s’ha contemplat la possibilitat de 

construir una “marquesina” a l’entrada del CAP?; 10- hi ha pisos de lloguer social per la joves, al 

barri?; 11- es fa l’estudi de la voluntat d’integració de les famílies vulnerables que accedeixen a pisos 

de lloguer social al barri, i es vetlla pel benestar dels infants d’aquestes famílies?; 12- l’ajuntament 

preveu l’arranjament de la coberta de la pista del Centre Cívic?; 13- hi ha previsió de fer algun acte 

de reconeixement coincidint amb el centenari del naixement d’en Joan Oró?; 14- es preveu fer 
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alguna actuació per afavorir el comerç del barri?; i 15- es preveu incorporar dinamitzadors culturals 

que treballin als equipaments públics del barri? 

 

Xavier Hernández, Voluntari de Som Energia i OSMO. Anima a promoure la posada en funcionament 

d’una comunitat energètica al barri, per a la instal·lació de panells fotovoltaics que permetin 

l’autoproducció i l’autoconsum energètic. 

 

En resposta a què s’ha dit sobre el projecte Torre Salses, Elena Ferre diu que el projecte de Torre 

Salses no és el model pel qual l’ajuntament vulgui apostar, ja que aniria en perjudici del petit i mitjà 

comerç. Referent a altres qüestions del barri, la regidora informa: 1- que s’ha procedit a la instal·lació 

de Wifi al Centre Cívic; 2-  que s’ha pintat  el carril bici de l’avinguda d’Artesa; 3- que s’han habilitat 

jocs infantils davant de l’escola del Parc de l’aigua; 4-  que l’últim tram del carrer Hostal és zona 

trenta; 5- que s’ha integrat el bosquet de Palauet a la xarxa d’espais verds de la ciutat; 6- que s’han 

facilitat dades poblacionals sobre barris del marge esquerra; i 7- que s’ha gestionat amb la Diputació 

l’obtenció gratuïta del material fotogràfic per la realització d’un llibre sobre la Bordeta.  

 

Quant els aspectes de l’organització del festival POTFEST, el regidor de Festes i Tradicions, Ignasi 

Amor, confirma que hi podran participar escoles i entitats culturals/educatives; i relatiu a la idea de 

descentralitzar esdeveniments als barris de la ciutat, respon que ja s’ha començat a fer, però 

adverteix que no tant com es voldria, atès que fer-ho suposa un increment econòmic important, per 

raons logístiques i de seguretat. 

 

En relació a diverses observacions que han anat fent persones participants a la reunió, la regidora de 

zona, Maryama Sall, respon: 1- que ha pres nota de les qüestions plantejades i que les hi donarà 

tràmit; 2- que es compromet a fer seguiment i a informar de tot allò que vagi esdevenint entorn el 

projecte Torre Salses; 3- que, referent a la petició d’un Centre de Dia, s’està treballant “el pla 

municipal per a la gent sènior i per a persones grans” i que una de les accions contemplades és fer un 

mapa dels recursos per a tenir coneixement dels equipaments que hi ha i dels que es necessiten; 4-  

que s’està fent un mapa dels espais buits que hi ha a la ciutat, per a veure quins projectes s’hi 

podrien encabir; 5-  que els Serveis Socials són els que s’encarreguen de manera ordinària de vetllar 

pels drets dels infants i els adolescents; 6- que sempre hom procura que els habitatges socials 

estiguin distribuïts de forma equitativa per tota la ciutat; i 7- que troba molt interessant la proposta 

de desenvolupar a la Bordeta un projecte fotovoltaic. 

 

Finalitzat el torn de paraules, i sense cap altre tema a tractar, la regidora de zona agraeix als presents 

l’assistència al Plenari del Consell i dona per acabada la reunió. 

 

Secretaria Tècnica dels Consells de Zona o Barri. 

Francesc Mòdol  i Glòria Vicens 

 

Lleida, 29 de juny de 2021. 

 

 

 

 


