CONSELL EXTRAORDINARI DE LA ZONA 11 (Bordeta i entorns)
Sessió extraordinària realitzada el 15 de febrer de 2022, al Centre Cívic de la Bordeta
Assisteixen a la reunió:
Entitats, Plataformes i Grups:
Assemblea Veïnal; Associació “Watani para la Libertad y la Justicia”; Parròquia de Sant Agustí;
Associació Comerciants Bordeta; Col·legi El Carme; Grup Municipal Comú de Lleida; i Grup
Municipal PSC.

Persones:
Jesús Blasi; Marta Garcia; Rafael Sopena; Joan Queralt; Dori Parra; Josep Betriu; Dolors Royo;
Mercè Nicolàs; Mourad El Boudouhi; Francisco Flores; Jordi Clot; Victoria Pacheco; Gemma Rué;
Maite Falcón; Rafa Fernández; Elisa Solé; Sergi Talamonte; Francesc Beà; Iolanda Zapater; Cristina
Saiz; i Berta Arbonés.

Per l’administració municipal:
La regidora de zona CdZ11, Marýama Sall; el regidor de Mobilitat i Serveis Urbans, Joan Ramon
Castro; el tècnic de projectes i obres, Sergi Gimeno; i de part de la Secretaria Tècnica dels Consell
de Zona: Sogues Sendra i Glòria Vicens.
Marýama Sall excusa la regidora de Participació Marta Gispert i dona la benvinguda a les persones
assistents.
A continuació dona pas al regidor de Mobilitat i Serveis Urbans, Joan Ramon Castro, per explicar la
proposta sorgida del Consell de Zona del projecte de pacificació de l’últim tram del c/Hostal.
El projecte que es planteja des dels serveis d’urbanisme de la Paeria és ampliar la vorera per mitjà
del que es denomina ‘urbanisme tàctic’. Es tracta de redistribuir l’espai existent mantenint només
les zones per la càrrega i descàrrega de vehicles de distribució de mercaderies com a lloc per
aparcar, així com les places d’aparcament reservades per a persones amb mobilitat reduïda.
La resta de l’espai que abans ocupava l’aparcament per a cotxes esdevindria vorera anivellada
amb la carretera: es pintarà i s’hi instal·laran pilones i mobiliari per evitar que els vehicles
envaeixin aquest espai. Aquesta actuació permetria guanyar entre 2 i 4 metres d’espai de vorera i
les obres s’executarien dins del contracte de senyalització anual de la Paeria. La pacificació del
carrer Hostal de la Bordeta també repercutirà en possibilitats tant comercials com de lleure.
L’opció que planteja l’Ajuntament de Lleida és similar a la ja aplicada en el mateix carrer, davant
de l'escola del Carme. Amb l’ampliació de la vorera es va aconseguir donar més espai per l'espera
d'alumnes i familiars a les entrades i sortides del centre educatiu.
Torn general de preguntes i/o propostes:
Jordi Clot, Mourad El Boudouhi i Jesús Blasi comenten l’opció de retirar els contenidors de davant
de la parròquia, conservar l’aparcament que hi ha i buscar una altra ubicació als contenidors.
Jesús Blasi, Iolanda Zapater i Elisa Solé aposten per la idea de que acabi sent un carrer per
vianants.

1

Josep Betriu, Grup Dinamitzador del Consell de Zona. Proposa la possibilitat d’estudiar: 1- un
aparcament alternatiu en bateria al C/de Juneda enter el C/Sant Jaume i C/Ignasi Bastús (davant
escoles velles de la Bordeta); 2- un aparcament d’un màxim de temps de 15 minuts. A més, Josep,
fa queixa que ja s’han presentat diferents projectes per pacificar el carrer i que cap s’ha dut a
terme pel tema de pressupostos. D’altra banda explica que hi han estudis que reflecteixen que les
zones de vianants incrementen la facturació dels comerços. Remarca la importància de donar vida
en aquest carrer i així potenciar una zona d’activitat i moviment (terrasses,...) Finalment manifesta
que és un barri urbanísticament desestructurat.
Rafael Sopena, Grup Dinamitzador del Consell de Zona. Comenta l’opció de suprimir l’illa de
contenidors i deixar sols contenidors de recollida selectiva pels comerços o estudiar alguna altra
opció. Opta per l’opció d’executar la proposta i al cap de 3 o 4 mesos fer la consulta per valorar-ne
els resultats.
Gemma Rué, Associació Comerciants Bordeta. Mostra el seu desacord amb la pacificació de l’últim
tram del c/Hostal, justificant que és un carrer força important al barri de la Bordeta i en el que hi
ha molt moviment de vehicles per la quantitat de serveis que hi ha en aquest tram (Banc,
farmàcia, comerços...) el fet de treure els aparcaments afectaria als comerços.
Jesús Blasi, Grup Dinamitzador del Consell de Zona. Parla d’estudiar la cruïlla del c/Ignasi Bastús en
el moment d’entrada i sortida dels nens/es de l’escola.
Marta Garcia, comerciant. Proposa fer un sondeig de la proposta a la gent que viu i als
comerciants a la zona.
Elisa Solé, veïna. Proposa fer un estudi de mobilització ja que considera que hi ha un gran
problema de contaminació.

En resposta a comentaris de persones assistents durant el torn de preguntes i/o propostes, el
regidor de Mobilitat i Serveis Urbans i el tècnic de projectes i obres, responen: 1- que es
podria ficar una senyal d’aparcament davant la parròquia per ús exclusiu per la funerària i
ubicar els contenidors en una altra part; 2- que s’hauria d’estudiar una alternativa per ubicar
places d’aparcament a altres carrers adjacents; 3- que amb l’ordenança d’ara el aparcament de
15 minuts no hi ha la possibilitat de fer-ho; 4- que l’opció de canviar la ubicació dels contenidors
de davant la parròquia es passarà al departament corresponent perquè faci l’estudi; 5- expliquen
altres exemples en que s’ha ut a terme la pacificació del carrer a zones escolars.
Finalment, el regidor Joan Ramon Castro i la regidora Marýama Sall fan una reflexió exposant
que les polítiques de mobilitat han de canviar i es fa una aposta per fomentar els desplaçaments a
peu, fomentar el transport públic i evitar el transport privat, sobretot quan parlem de distàncies
curtes. Guanyar seguretat viaria, menys contaminació, menys soroll... efectes que repercuteixen
amb la qualitat de vida.
Tot i així, aquesta proposta presentada avui, no té perquè ser la definitiva ja que la trobada
d’avui era per presentar-la i a partir d’aquí es crearà un grup de treball per poder començar un
procés participatiu de consulta i sondeig, i arribar a una contraproposta per buscar la millor
solució per tots/es.

2

Abans d’acabar la sessió plenària, Cristina Saiz, Cap de l’acció participativa, explica la dinàmica del
procés participatiu, també explica l’eina Decidim per dur a terme una consulta ciutadana i entre
tots/es decidim quina es l’opció que la comunitat de la Bordeta vol tirar endavant. Es crearà una a
comissió de treball per poder treballar-ho.
Sense cap altre tema a tractar en el dia d’avui es dona per finalitzada la sessió plenària.

Secretaria Tècnica dels Consells de Zona
Glòria Vicens

Lleida, 15 de febrer del 2022
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