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CONSELL DE LA ZONA 06 (Camp d’Esports; Ciutat Jardí; i entorns) 
Plenari celebrat el 13 d’octubre de 2021, a l’Escola Joc de la Bola. 
 

Assisteixen a la reunió:                                                                    
 
Entitats: Serveis Socials; AV Ciutat Jardí Arborètum; AV Joc de la Bola; Grup municipal JxCat; Grup 
municipal COMÚ; i Institut Guindàvols. 

 
Persones: Estefania Revés; Maria Creu Pueyo; Josep Mª Albareda; Antoni Vila; Ramir Bonet; Imma 
Biosca; Bea Obis; Josep Ignasi Macià; Joaquim Manau; Francesc Moix; i Teresa Closa. 

 
Per l’administració municipal: 
El regidor de zona i president del CTZ06, Toni Postius; la regidora de Participació i vicepresidenta 
del CdZ06, Marta Gispert; i de part de la Secretaria Tècnica dels Consell de Zona: Sogues Sendra i 
Francesc Mòdol. 

 
El regidor de la zona 06, Toni Postius, obre la sessió plenària del Consell de Zona, dona la 
benvinguda a les persones assistents i, acte seguit, cedeix la paraula a la nova regidora de 
Participació Ciutadana, Marta Gispert, qui aprofita l’avinentesa per a agrair la tasca que 
venen realitzant les associacions de veïns, i per a explicar que el Consell és un espai 
d’interlocució obert a tothom. 
 
A continuació, en compliment del segon punt de l’ordre del dia, el regidor Postius fa un 
recordatori de diferents accions relacionades amb la neteja, la mobilitat, i el planejament 
urbà que la Paeria ha dut a terme a la zona i anticipa quines seran les properes actuacions 
que es preveuen de fer, entre les quals fa esment a: 01- el desenvolupament de la segona 
fase del parc de  les Arts1, a la zona del Joc de a Bola, i del parc de Ciutat Jardí2; 02- fer 
trams de carril bici als carrers Joc de la Bola i Doctor Fleming; 03- la urbanització d’un tram 
municipal del carrer Baldomer Gili i Roig; 04- l’obertura d’un vial per a vianants entre 
l’avinguda Rovira Roure i el velòdrom, i el tancament de l’esmentada instal·lació esportiva 
i l’arranjament del seu entorn; 05- la revitalització del mercat de Fleming i donar a 
conèixer l’aparcament que hi ha a sota d’aquest; 06- el trasllat de la caseta de l’AV de 
Ciutat Jardí, al solar del costat de la plaça de les Valls; 07- la millora de l’enllumenat dels 
carrers Monestir de les Avellanes i Monestir del Gerri; 08- la urbanització del triangle urbà 
que hi ha entre la presó, l’av. 11 de setembre, i el supermercat Caprabo que hi ha a 
l’extrem del carrer Dr. Flèming, una vegada els terrenys siguin de titularitat municipal; 09- 
la prolongació de l’avinguda 11 setembre i la promoció de nous habitatges entre 
l’esmentada avinguda i les vies del tren; i 10- millores de manteniment al Local Social de 
Camp d’Esports / Joc de la Bola. 
 

 
1 Consistent en la plantació d’arbres (128) i plantes arbustives. 

 
2 Consistent en la plantació d’arbres (130) i plantes arbustives.  
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A més de les actuacions a què s’ha fet referència anteriorment, el regidor Postius informa 
que s’està treballant per posar en marxa projectes com: 01- la urbanització de l’entorn de 
l’av. de Pinyana, tant per la banda pròxima a l’Hospital Arnau de Vilanova, com per l’altra, 
en direcció al Tanatori i a Vila Montcada; 02- la urbanització dels terrenys que hi ha a la 
vora de les instal·lacions dels Mossos d’Esquadra, on hi ha previst de fer una gran zona 
verda i la construcció de fins a quatre blocs d’habitatge, i on, a la part més propera a 
l’Hospital de Santa Maria, s’hi reservaran terrenys preveient una futura ampliació de 
l’esmentat centre hospitalari; i 03- la construcció d’un edifici, amb funcions de Centre Cívic 
i de serveis sociocomunitaris, integrat en la trama paisatgística del Parc de les Arts; 04- fer 
noves zones verdes a llocs poc ombrejats entre l’av. del Doctor Flèming i el Camp 
d’Esports, i entre els carrers Cristòfol de Boleda i Segovia; 05- fer un eix de vianants de de 
l’av. Onze de Setembre fins a l’Escola Ciutat Jardí; i 06- fer un  carril bici connectant la 
ciutat fins a l’Escola Espiga. 
Quant a la realització d’alguns dels projectes esmentats anteriorment, el regidor Postius 
explica que podran accelerar-se mercès a l’arribada dels fons europeus Next Generation, 
els quals cerquen el desenvolupament de projectes per a la millora del ambient3, 
promocionant la creació de zones de baixa emissió de gasos i la mobilitat sostenible a les 
ciutats. 
 
En un altre ordre de coses, el regidor de zona comunica: 01- que s’ha fet un requeriment a 
ADIF instant-los a arranjar el pont que passa per sobre de la via de l’AVE, atès que s’ha 
observat que l’estat de conservació és deficient i que l’esmentada estructura s’ha escorat; 
02- que s’ha plantejat a ADIF de fer el cobriment de la via del tren en el tram de l’av. de 
l’11 de Setembre on hi ha el pont; 03- que s’ha signat un conveni amb l’Associació de 
Ciclistes de Lleida per a la  gestió del velòdrom, la qual cosa permetrà regular els usos 
d’aquell espai, popularitzar l’esport del ciclisme de pista, i, de pas, evitar comportaments 
incívics relacionats amb el desús d’aquell espai; 04- que tot sembla indicar que la cadena 
Esclat instal·larà un dels seus supermercats en una finca pròxima a l’església de 
Montserrat; i 05- que en els propers mesos s’espera poder presentar una proposta per a la 
millora de la mobilitat a l’entrada de la ciutat per Rovira Roure, consistent en la 
construcció de doble carril, en el dos sentits, en el tram que va des de l’hospital Arnau de 
Vilanova fins a l’església de Montserrat. 
 
 
Finalment, en resposta a comentaris de persones assistents, durant el torn de preguntes 
i/o propostes, el regidor de zona i la regidora de Participació fan els següents aclariments: 
01- que algunes de les actuacions urbanes que es proposa de fer a la zona, estan 
condicionades per l’actualització que s’ha de fer del POUM (Pla d’Ordenació Urbana 
Municipal); 02- que, en referència al mal ús de les bosses de plàstic per a la compra, es 
continuarà fent sensibilització amb els paradistes del mercat del Camp d’Esports i que com 

 
3 Hom preveu que els fons europeus Next Generation permetin la creació de noves zones verdes, i el 
desenvolupar de projectes de mobilitat sostenible tals com la pacificació i/o vianalització de carrers, o la 
electrització de la flota d’autobusos urbans. 
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a mesura de coerció s’està estudiant aplicar-los una taxa; 03- que atesa l’existència d’un 
problema general d’incivisme a Lleida, les noves Ordenances Fiscals incorporaran una 
modificació que beneficiarà les persones que facin bé el porta a porta i que penalitzarà les 
que siguin infractores, i que aviat es posarà en marxa un pla de xoc per a la lluita contra 
l’incivisme i per a la millora dels espais públics; 04- que s’estan fent diverses actuacions4 
per a fer minvar la proliferació de coloms; 05- que per a comunicació d’incidències 
urbanes a la Paeria, és molt recomanable la utilització de l’aplicatiu Appunta, atès que es 
tracta d’un procediment que agilitza la tramitació, la derivació, i el seguiment de les 
queixes ciutadanes; i 6- que en matèria d’aparcament hom disposa de moltes places entre 
el Camp d’Esports i l’entorn del Centre Penitenciari. 
 
Sense cap altre tema a tractar en el dia d’avui, es dona per finalitzada la sessió 
extraordinària del Consell de la Zona 06. 
 
Secretaria Tècnica dels Consells de Zona 
Glòria Vicens / Francesc Mòdol 

 
Lleida, 13 d’octubre 2021 
 

 
 
 
 

 
4 Expedients perquè es tapiïn les obertures de cases abandonades; organitzar estratègies de captura a les zones 

industrials on hi ha manipulació i/o emmagatzemament de pinso; introduir parelles de falcons; etcètera.  


