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CONSELL EXTRAORDINARI DE LA ZONA 07  (Instituts-St. Ignasi; Escorxador; i entorns) 
Sessió extraordinària realitzada el 18 de gener de 2022, al Local Social Templers-
Escorxador   
 
Assisteixen a la reunió:                                                                    
 
Entitats, Plataformes i Grups:  
Plataforma No al sentit únic; Col·legi Santa Anna; Associació “Watani para la Libertad y la 
Justicia”; AV Templers-Escorxador; Grup Municipal PSC; Grup Municipal Comú de Lleida; AV 
Escorxador; i AV Instituts-St. Ignasi. 
 
Persones:  
Melcior Marco; Victor Sanvisen; Jordi de la Fuente; Francesc Bolaños; Alex Moreno; Amat Mir; 
Mònica de la Fuente; Jackson Quiñónez; Elena Ferre; Jesus Àger; Mourad El Boudouhi; Albert 
Sales; Carmen Guerra; Pilar Ribes; Xavier Pelegrí; Victoriano Romero; Miquel Barniol; Ma Luisa 
Arias; Andrés Agustín; Antonio Torres; Antonio Ferre; Begoña Álvarez; Montse Milla; Eduard 
Reig; i David Soler. 

 
Per l’administració municipal: 
El regidor de zona CdZ07, Joan Ramon Castro; la regidora de Participació, Marta Gispert; i de 
part de la Secretaria Tècnica dels Consell de Zona: Glòria Vicens, Francesc Mòdol, i Sogues 
Sendra. 
 
S’inicia la sessió plenària del Consell amb la salutació de la regidora Marta Gispert qui dona la 
benvinguda a les persones assistents. 
Seguidament, Joan Ramon Castro, qui participa telemàticament, exposa els motius de la reunió 
i cedeix la paraula a en David Soler, representant de Doymo, l’empresa que ha estat encarregada 
de l’estudi de mobilitat de la zona de l’Escorxador i el seus entorn. Soler explica les opcions de 
mobilitat que han previst tenint en compte les opinions i comentaris que els han fet arribar els 
veïns.  
Les opcions d’ordenació del sentit de la circulació que posen a debat  són quatre: 
 

• Alternativa 1: mantenir l’escenari actual. 
 

• Alternativa 2: doble sentit als dos eixos dels carrers Acadèmia i Lluís Companys. 
 

• Alternativa 3: canvis de sentit parcials en els carrers Templers i Unió, i complets a 
Manuel de Palacio. 

 

• Alternativa 4: canvis de sentit complerts als carrers Templers, Unió i Manuel de Palacio. 
 
El representant de Doymo, afirma que els estudis que han realitzat permeten observar que les 
alternatives 3 i 4 milloren substancialment l’accessibilitat respecte a la situació anterior i que 
qualsevol de les quatre alternatives de millora obliga a semaforitzar la intersecció entre Manuel 
de Palacio, Acadèmia, i República del Paraguai. L’informe detalla paràmetres com els temps de 
demora, parada i viatge, la velocitat mitjana o la densitat en cotxe. 
 
Abans d’iniciar el torn de preguntes i/o propostes, Joan Ramon Castro  excusa l’assistència d’en 
Marc Cartanyà, veí del barri, i llegeix una carta que li ha fet arribar sobre com pensa que es pot 
millorar la mobilitat del barri; en concret, Cartanyà proposa convertir el c/Lluís companys i els 
seus voltants en una illa per als vianants.  
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Torn general de preguntes i/o propostes: 
 
Victor Romero, Jordi de la Fuente, Victor Sanvisen, Jesus Àger i Montse Milla comenten la 
possibilitat que es valori l’altra opció del sentit únic que es va proposar anteriorment.   
 
Elena Ferre, Grup Municipal Comú de Lleida. Reivindica que la informació dels processos 
participatius arribi a tothom tenint en compte la bretxa digital existent. A més,  Elena, fa incís 
que al c/Ramon Soldevila la vorera és molt estreta. 
 
Victor Romero, veí.  S’interessa per saber com quedarà el sentit de circulació a plaça Castella, 
c/Sangenís Bertran i c/Julio César, que segons la seva opinió, hauria de ser al revés del que és 
ara.  
 
Jordi de la Fuente, Plataforma no al sentit únic. Es queixa que per a la realització d’aquest estudi 
no se’ls ha demanat l’opinió. Altrament, de la Fuente reivindica que una línia de bus travessi el 
barri oferint serveis a la gent de la zona que vulgui desplaçar-se a llocs com l’Hospital o el Centre 
d’Atenció Primària.  
 
Jesus Àger, Plataforma no al sentit únic. Diu que hi ha carrers de la zona que no els veu 
incorporats a l’estudi de mobilitat.  
 
Miquel Barniol, AV Instituts-St Ignasi. Reivindica voreres més amples a la zona entre els carrers 
Alcalde Costa i República del Paraguai. 
 
Ma Luisa Arias, AV Templers-Escorxador. Ofereix la col·laboració de la seua Associació de Veïns 
per a tot allò relacionat amb la informació i la recollida de propostes relacionades amb l’estudi 
de la mobilitat de la zona 07. 
 
Montse Milla,  veïna. Afirma que el semàfor de la punta del carrer Unió, cantonada amb Gran 
Passeig de Ronda, deixa pas als vehicles durant molt poc temps; i que, venint de la Zona Alta, 
s’ha de fer molta volta per accedir als carrers Sangenís Bertran i Juli Cesar. 
 
Alex Moreno, veí. Vol saber com, el canvi de l’actual sentit de circulació, afectaria l’entrada al 
carrer Acadèmia; i, si l’ampliació de les voreres al carrer Unió podria comportar problemes per 
a la mobilitat de vehicles d’emergència (bombers, ambulàncies...), atès que es tracta d’un lloc 
complicat, on hi aparquen autobusos davant d’un hotel, i on també hi ha un supermercat on hi 
ha càrrega i descàrrega de camions de mercaderies. 
 
Monica de la Fuente, veïna. Fa esment a la importància que la gent del barri s’assabenti de les 
convocatòries de Consell, a l’objecte que hi pugui assistir tothom que hi tingui interès.  
En un altre ordre de coses, es queixa que a la zona de l’Escorxador hi ha manca d’aparcament i, 
en referència a millorar la mobilitat a peu, creu que Lluís Companys és un carrer que ja té voreres 
prou amples, raó per la qual considera que, per a vianalitzar, hi ha altres carrers més apropiats. 
 
Escoltades les diferents propostes i suggeriments de les persones participants,  el representant 
de Doymo, David Soler, dona resposta a diverses qüestions puntuals que han estat plantejades, 
i es compromet a recollir i analitzar les propostes que es vagin realitzant i a tenir-les en 
consideració abans de donar per tancat l’estudi que estan realitzant. Soler fa esment a la 
conveniència de realitzar més endavant una altra sessió de treball on anar consensuant les 
accions a emprendre. 
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Acabat el torn de preguntes i/o propostes, el regidor de zona, Joan Ramon Castro, informa que 
la presentació de l’estudi de la reunió d’avui és pujarà tant a la web de mobilitat com a la de 
Participació, i fa una invitació a participar en el procés d’estudi de la mobilitat de la zona 07, per 
a la qual cosa facilita el correu: mobilitat@paeria.cat,  per tal de poder fer totes les consultes 
necessàries.  
 
Sense cap altre tema a tractar en el dia d’avui, es dóna per finalitzada la sessió plenària del 
Consell. 
 
 

Secretaria Tècnica dels Consells de Zona 
Glòria Vicens / Francesc Mòdol 

 
Lleida, 18 de gener de 2022 

 
 

 

 

 

 


