CONSELL DE LA ZONA 07 (Instituts-St. Ignasi; Escorxador; i entorns)
Plenari celebrat el 22 de desembre de 2021, al Local Social Templers-Escorxador.
Assisteixen a la reunió:
Entitats, Plataformes i Grups:
Grup Municipal PSC; Associació de Veïns Templers – Escorxador; Associació de Veïns Instituts St. Ignasi; Plataforma no al sentit únic; i Grup Municipal Comú Lleida.

Persones:
Jackson Quiñonez; Francisco Flores; Miquel Barniol; Xavier Pelegrí; Victor Sanvisen; Jordi de la
Fuente; Amat Mir; Jesús Merino; Elena Ferre; i Monica de la Fuente.

Per l’administració municipal:
El regidor de zona i president del CdZ07, Joan Ramon Castro; la regidora de Participació i
presidenta del CdZ07, Marta Gispert; i de la Secretaria Tècnica dels Consell de Zona: Francesc
Mòdol i Glòria Vicens.
S’inicia la sessió plenària del Consell amb la salutació del regidor Joan Ramon Castro que, arran
dels canvis al govern municipal, s’incorpora com a nou regidor de la zona 07; i també, per la
mateixa circumstància, de la nova regidora de participació, Marta Gispert.
Joan Ramon Castro abans d’iniciar el repàs de la relació de projectes que s’estan fent o que es
preveuen de fer a curt termini, anuncia la convocatòria extraordinària de Consell per a la
presentació del l’estudi del pla de mobilitat, que previsiblement es farà la tercera setmana de
gener.
En desenvolupament del segon punt de l’ordre del dia, el regidor de zona exposa el seu pla de
treball per a la zona i, entre altres coses, fa esment: 1- al canvi provisional dels contenidors a la
zona d’Alcalde Costa, com a conseqüència de la bastida que s’està utilitzant per a la construcció
de la residència; 2- a les actuacions del Pla de Millora de l’Espai Públic; i 3- al projecte d’usos del
passatge de Sant Anna.
Torn general de preguntes i/o propostes:
Victor Sanvisen, Plataforma no al sentit únic. Es queixa que arran de les obres de la residència
que està en construcció al c/Acadèmia amb c/ República Paraguay els veïns estan exposats a
patir algun accident, per manca de visibilitat a la via pública; i opina que el passatge de Santa
Anna (o de Sant Anastasi) s’hauria de convertir en un espai per a vianants i on s’hi podria
construir una piscina.
Xavier Pelegrí, veí. Diu que a la zona d’intersecció entre els carrers Acadèmia i República del
Paraguai s’hi aparca, i que això, especialment durant els caps de setmana, resulta perillós, atès
que es tracta d’un indret on hi ha poca visibilitat. Demana que es prenguin mesures de control.
Miquel Barniol, Associació Veïns Instituts-St. Ignasi. Reivindica millorar la capil·laritat entre la
zona del carrer Alcalde Costa i el Turó de Gardeny; entre les accions a fer en aquest sentit, es
mostra partidari de negociar l’ús comunitari del solar que hi ha a la part final d’Alcalde Costa,
per la banda de la plaça de l’Exèrcit.
En general, Barniol considera molt important potenciar punts estratègics d’aquell barri, per a
donar més vida a la zona.
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Elena Ferre, grup municipal Comú de Lleida. Demana que es tingui en compte un pla de treball
elaborat durant el període 2021, en què es recollien diferents propostes en relació als futurs
usos del Passatge de Santa Anna; a la mobilitat en general; i a promocionar la cultura i l’activitat
econòmica dels barris de la zona 07. Ferre demana que es faci participar la gent per a saber què
vol.
Jordi de la Fuente, Plataforma no al sentit únic. Es queixa que es van fer les coses sense haver
consensuat prou amb els veïns; i afirma de l’existència d’un informe municipal de mobilitat
desaconsellant l’opció que s’ha acabat duent a terme, i sol·licita a la Paeria poder-lo consultar.
Quant a altres qüestions, demana: 1- ubicar més contenidors al número 11 de carrer Lluís
Companys, i a la cantonada entre els carrers Acadèmia i Manuel de Palacios; 2- incrementar el
servei de bus fent passar més línies per aquella zona; i 3- que es controli l’activitat dels camions
que fan càrrega i descàrrega de nit, al Mercadona.
Paco Flores, Associació Veïns Templers-Escorxador. En relació a l’informe municipal a que s’ha
fet referència en una intervenció anterior, el representant veïnal de Templers-Escorxador
puntualitza que l’esmentat informe plantejava dues possibles solucions sobre quin havia de ser
el sentit de la circulació de vehicles, una de les quals es va acceptar i l’altra es va descartar.
Respecte l’històric de les necessitats de la zona, Flores veu adient fer un recopilatori d’informes
i de les aportacions que hi ha documentades i fa una crida perquè veïnes i veïns facin treball en
equip per a fer possible que aquestes es vagin materialitzant.
Jesús Àger, Plataforma no al sentit únic. Opina sobre la qualitat de la mobilitat a diferents carrers
de la zona; denuncia manca d’il·luminació a la zona del carrer Juli Cesar i de la plaça de Castella;
i pregunta per un estudi, que segons ell es va fer, preveient la construcció d’una rotonda a la
zona de la plaça dels Pagesos, a la confluència del Passeig de Ronda amb el carrer Lluís
Companys.
Monica de la Fuente, veïna. Manifesta el seu desacord amb els canvis de sentit de circulació que
es van fer, i afirma que com a conseqüència dels mateixos hi ha acumulació de vehicles (en
circulació i estacionats en doble filera), especialment a partir de les 17.00h.
Sobre què fer al passatge de Santa Anna, afirma que allò que el barri necessita no és un pàrquing,
sinó equipaments tals com una piscina coberta, un gimnàs, o una llar per a la gent gran.
De la Fuente finalitza la seua intervenció demanant que abans de fer cap canvi s’activin accions
informatives i/o participatives dissenyades perquè tothom s’assabenti d’allò que es proposa de
fer.
Finalitzades les intervencions de les persones participants a la reunió, el regidor de zona, Joan
Ramon Castro, respon: 1- que a la cruïlla entre els carrers Acadèmia i Paraguai solament hi pot
aparcar, mentre durin les obres que s’hi estan fent, l’empresa constructora, de dilluns a
divendres; 2- que caldrà anar recollint idees de tothom en relació als usos a què es volen destinar
els espais del passatge de Santa Anna, però sempre des del criteri que les coses a fer han de
respondre a criteris de sostenibilitat i d’utilitat social; 3- que s’ha volgut negociar amb la
propietat del solar d’Alcalde Costa, però que no ha estat possible arribar a cap acord per a
destinar aquella finca a usos comunitaris, raó per la qual la Paeria no pot fer una altra cosa que
exigir els propietaris que compleixin les seues obligacions quan el manteniment endreçat, net i
salubre de l’espai; 4- que s’estan atenent les demandes que han anat cursant els diferents
Consells Escolars de la zona; 5- que hi ha previst de fer un carril bici que connecti amb el que
arriba fins el recinte del Camp Escolar; 6- que es tindrà en compte la petició de col·locar més
contenidors als llocs en els que s’ha dement de fer-ho; 7- que està en estudi com ampliar el
servei d’autobusos a tota la ciutat; 8- que Mercadona solament té permís de nit, per a la càrrega
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i descàrrega de vehicles de gran tonatge; 9- que de moment no es preveu la possibilitat de fer
inversions importants en l’àmbit de la neteja, atès que el contracte amb Ilnet no finalitza fins
d’aquí a dos anys; i 10- que, a efectes de mobilitat amb automòbil, cal no oblidar l’existència
d’un pàrquing de 192 places, a l’edifici Eurofòrum.
Finalment, el regidor Castro confirma que es tindran en compte les propostes elaborades
d’abans que ell fos nomenat regidor de la zona 07 i considera que algunes d’elles podran fer-se
amb finançament dels fons europeus Next Generation. Quant a molts dels temes de mobilitat
que s’han anat comentant durant el Plenari, el regidor diu que s’explicaran detalladament en la
reunió extraordinària de Consell que es convocarà en poques setmanes, no obstant això, vol
corroborar el que ha dit anteriorment el Sr. Flores, en el sentit que l’informe tècnic a partir del
qual l’ajuntament va decidir l’actual model de circulació dels carrers d’aquella zona proposava
dues possibles opcions i que d’entre elles la Paeria va triar la que va considerar que era millor.
Quant a la resta peticions i/o denúncies a què s’ha fet esment durant la reunió, Castro adquireix
el compromís de derivar-les als serveis municipals pertinents, perquè se n’ocupin.
Sense cap altre tema a tractar en el dia d’avui, es dona per finalitzada la sessió plenària del
Consell.

Secretaria Tècnica dels Consells de Zona
Glòria Vicens / Francesc Mòdol
Lleida, 22 de desembre de 2021
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