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CONSELL DE LA ZONA 02 DEL CENTRE HISTÒRIC     

(Barris de Noguerola; Estació /Segre; i entorns)      
Plenari realitzat el 14 de juliol, IMAC a la sala Alfred Perenya. 

Assisteixen a la reunió:  

Entitats: 

Coordinadora Gent Gran i Voluntariat Sènior Lleida; Associació Nostàlgia Lleida; Associació de 

Veïns Noguerola i Estació Segre; Grup Municipal Junts x CAT; Grup Municipal PSC; Grup 

Municipal Ciutadans; i Plataforma veïnal Segre-nord. 

 

Persones: 

Josep Llurba; Mohamed Tahri; Rafael Baitg; Diana Piñeros; Anna Costa; Fernando Jové; 

Francesc Caballero; Pep Vidal; Ma Àngels Revés; Pere Mazarico; Laura Vilaplana; Josep Grau; 

Gemma M. Sánchez; Cristina Moron; Marta Gispert; Isaac Caballero; i Magda Ballester. 

 

Per l’administració municipal: 

La regidora de zona i presidenta del CdZ 02, Sandra Castro; la tècnica de Participació 

Ciutadana, Cristina Saiz; i de part de la Secretaria Tècnica dels Consell de Zona,  Sogues Sendra. 

La regidora Sandra Castro obre la sessió constitutiva del Consell de la zona 02; informa sobre 

les dinàmiques de treball que l’Equip Comunitari de Participació està realitzant al Centre 

Històric de la ciutat, conjuntament amb la tècnica Cristina Saiz; i, abans de donar inici al “taller 

participatiu sobre la situació actual i el futur de la zona 02”, fa un reconeixement públic a en 

Josep Ramon (Pep) Mòdol, recentment traspassat, per la seva trajectòria i gran feina com a 

president de l’AV i Comerciants de Noguerola, Estació , Segre. 

Seguidament, Sandra Castro explica en què consistirà el taller que vol dur a terme, i inicia les 

dinàmiques participatives que ha dissenyat amb el propòsit de copsar l’opinió de la gent que 

viu als barris de Noguerola; Estació; Av. Segre; i entorns.  

Extraient les conclusions de la dinàmica, es pot observar que, els punts forts que té el barri i 

cal potenciar és que és un barri d’entrada a Lleida i cal millorar aquesta imatge, té una gran 

diversitat cultural, té una gran Rambla, és cèntric i està la costat de l’eix comercial, el 

patrimoni històric i la proximitat al Auditori. 

D’altra banda, els punts febles serien la inseguretat, la brutícia i manca de diferent 

equipaments (zones verdes, zones infantils, zones per joves, espais per gent gran).  

Per aquest motiu, els diferents assistents al consell van poder expressar diferent propostes: 

- Amb referència als carrers de la zona: més seguretat (incivisme, senyalitzar espais pels 

patinets); amplitud; nets; il·luminació; sostenibilitat; menys tràfic i control velocitat a 

Rambla Ferran; manca camins escolars; i carril bici 

 

- Generals: Més zones verdes; zones infantil i esplai; projectes educatius per treballa 

l’incivisme; acadèmies, centres educatius i formació; campanya civisme intercultural i 
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integradora i campanyes educació cíviques; cohesió de cultures; recuperar espai per a 

la gent gran; equipaments per a joves; pista de futbol i bàsquet; i controla locals buits 

 

- Per promocionar el barri: ruta històrica; sopars a la fresca; activitats per la festa 

major; geocaching; esplai per infants; concerts alumnes al Auditori; tallers cuina 

internacional; música al carrer; fires comercials; street art; donar vida a la Rambla; 

gincama, jocs, contacontes; i decoració de balcons 

 

Sense cap altre tema a tractar en el dia d’avui, es dóna per finalitzada l’Assemblea Plenària del 

Consell de la zona 02. 

 

Secretaria Tècnica dels Consells de Zona. 

Sogues Sendra.      

 

Lleida,  14 de juliol de 2021. 

 


