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CONSELL DE LA ZONA 11  (Bordeta i entorns) 
Plenari celebrat el 23 de març de 2022, al Centre Cívic de la Bordeta.   
 

Assisteixen a la reunió:                                                                    
 
Entitats, Plataformes  i Grups:  
 
Escola Parc de l’Aigua; Parròquia; Salesians Sant Jordi-PES Lleida; Assemblea veïnal; Associació de 
Bolivians; Associació Watani per la llibertat i la justícia; Grup Municipal PSC; Grup Municipal Comú; 
Serveis socials municipals de la zona; Escola d’Adults Segrià; Col·legi El Carme; Grup Municipal 
JuntsxCat; i Grup Municipal Ciutadans. 
 
Persones:  
Mariona Bargués; Jordi Clot; Luis Mur; Rafael Sopena; Mercè Nicolàs; Dolors Royo; Francisco 
Flores; Mourad El Boudouhi; Josep Betriu; Ma Teresa Pinyol;  Jesús Blasi; Rafael Fernández; Anna 
Ma Visa; Victoria Pacheco; Cristina Biescas; Dídac Merino; Amadora Parra; Margarida Servetó; 
Ramon Pons; Marina Rué; Àngels Pascual; Iolanda Zapater; Bea Obis; Cristina Sàiz; i Isaac 
Caballero. 
 
Per l’administració municipal: 
La regidora de la zona CdZ11, Marýama Sall; la regidora de Participació, Marta Gispert; i de part de 
la Secretaria Tècnica dels Consell de Zona: Sogues Sendra i Glòria Vicens. 
 
S’inicia el plenari del Consell de la zona 11 amb la salutació de la regidora Marýama Sall, i de la 
regidora de Participació, Marta Gispert. 

En  el desenvolupament del segon punt de l’ordre del dia, la regidora Marýama Sall fa esment de 
diverses actuacions del barri que s’estan fent o que es preveuen fer a curt termini com: 1- 
l’ampliació d’horari de tancament de les piscines de Bordeta no serà possible aquest any, però si 
que s’està treballant per la proposta d’una zona d’esbarjo al solar del costat de les piscines amb 
zona d’arbrat i una zona tipus pícnic; 2- s’ampliaran les boques de reg en les pròximes setmanes i a 
la pròxima licitació, el bosquet s’incorporarà dins el manteniment ordinari de la resta de parcs i 
jardins de la ciutat; 3- urbanisme ha comunicat que la previsió que acabin les obres de 
rehabilitació del Molí és la primera quinzena d'abril i ara s’haurà de treballar amb el pla d’usos que 
ha de tenir el Molí; 4- anuncia el festival Post Fest que aquest any es durà a terme al barri de la 
Bordeta; 5- informació del Pla de Millora del Espai Públic i les actuacions que s’han dut a terme; 6- 
recorda que hi ha una comissió de treball per estudiar les diferents propostes respecte a la 
pacificació del tram del c/Hostal, i un cop elaborades les propostes es portaran a la plataforma 
“Decidim”.  
 
Seguidament, Cristina Sàiz, Cap de l’Acció Participativa, exposa la plataforma digital participativa 
“Decidim”.  Una eina avançada de participació que permet que tota la ciutadania prengui part de 
tots els processos participatius que es duran a terme a la ciutat de Lleida. Es tracta d’avançar en la 
democràcia participativa. Finalment fa un breu resum del funcionant per poder accedir-hi i anima 
a la gent a participar.  
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Les tres opcions per accedir a la plataforma “Decidim” són: 
 

- https://participacio.paeria.cat/ 
- https://lleida.decidimcatalunya.cat/ 
- https://decidimlleida.paeria.cat 

 
 
Torn general de preguntes i/o propostes: 
 
Josep Betriu, Grup Dinamitzador Consell de Zona. Pregunta sobre l’acta del consell extraordinari 
sobre la pacificació del tram del c/Hostal per tal que es pugui treballar sobre ella a la comissió de 
treball. Proposa que sigui l’últim barri de ficar el clor a les piscines i així allargar l’horari de tancada 
i que la gent del barri planti els arbres a la nova zona verda que es vol fer amb indicacions de 
l’ajuntament d’on exactament i quin tipus d’arbre. A més, Josep, reivindica: 1-  descentralitzar les 
diferents activitats que es fan a la ciutat de Lleida; 2- una taula de coordinació per la gestió dels 
espais del Centre Cívic; 3- que l’Associació de Veïns i altres entitats del Barri s’integrin al grup 
dinamitzador dels Consell de Zona per tal de treballar de manera conjunta.  
 
Mª Teresa Pinyol, Grup Dinamitzador Consell de Zona. Demana una piscina més gran o una nova 
pel nombre d’habitants de la Bordeta i millorar freqüències de bus. 
 
Rafael Sopena, Grup Dinamitzador Consell de Zona. Planteja la idea de fer alguns canvis a la plaça 
Sant Jordi ( afegir bancs i arbres i  canviar d’ubicació la font de beure).  
 
Jesús Blasi, Grup Dinamitzador Consell de Zona. Proposa alternatives i millores d’accés al polígon  
Torre Blanca.   
 
Àngels Pasqual, directora de  l’Escola d’Adults Segrià. Dona a conèixer els diferents serveis que 
ofereix l’escola.  
 
Cristina Biescas, veïna. Parla sobre la contaminació electromagnètica i l’aprovació al Consell de la 
proposta de la creació d’espais saludables al barri així com la senyalització de les zones de baixes 
emissions.  
 
Mourad El boudouhi, Asociación Watani para la Libertad y la Justicia. Felicitat la iniciativa de l’eina 
“Decidim” 
 
Rafael Fernández, veí. Aposta per fer un espai tancat per a gossos a la nova zona verda que es vol 
construir al costat de les piscines.  

 
Finalitzat el torn general de preguntes i/o propostes, i en atenció a les observacions que han anat 
fent les persones participants a la reunió, la regidora de la zona Marýama Sall respon: 1- valorarà 
amb el regidor Ignasi Amor, l’opció de l’ampliació d’una nova piscina de cara a un futur; 2- s’està 
treballant amb la descentralització de les diferents activitats que es realitzen a la ciutat; 3- s’ha 
traslladat la demanda dels bancs a la regidoria corresponent; i 4- des de la regidoria de salut 
publica s’està treballant les zones de baixes emissions. La resta de temes es traslladaran als 
departaments corresponents.  
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Cristina Sàiz, aclareix algunes dels dubtes que han sorgit amb referència a: 1- l’acta del Consell 
extraordinari es traslladarà  a la comissió de treball sobre la pacificació del tram del c/Hostal; 2- en 
breus es convocarà la taula de coordinació per gestionar els espais del Centre Cívic i una futura 
reunió amb altres entitats  i veïns del barri que vulguin formar part del grup dinamitzador.  
 
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, 23 de març de 2022 
 


