CONSELL DE LA ZONA 02 (Noguerola; Estació-Segre; i entorns)
Plenari celebrat el 20 d’abril de 2022, a la Sala Alfred Perenya.

Assisteixen a la reunió:
Entitats, Plataformes i Grups:
AEM Belles Arts Teatre; Associació Watani para la Libertad y la Justícia; Grup Municipal PSC;
Plataforma Auditori; Associació Nostàlgia; ADESMA Fundació; Escola Príncep de Viana; Grup
Municipal JuntsxCat; i Grup Municipal Ciutadans.
Persones:
Ferran León; Josep Mª Bergua; Josep Mª Encuentra; Mourad El boudouhi; Jaume Romero; Pere
Mazarico; Cristina Moron; MAntònia Ibarz; Mª Antònia Sabaté; Miguel Ángel López; Ada Juli;
Mohammed Tahri; Mari Pau Morales; Sergi Burgués; Iahcen Boumarkhaft; Noèlia Turmo; Sergi
Chàfer; Diana Piñeros; Jasmina Segarra; Mª Àngels Revés; Jaume J. Paris; Marta Roigé; Bea Obis; i
Noemí Fernández.
Per l’administració municipal:
El Paer en Cap, Sr. Miquel Pueyo; la regidora de la zona CdZ02, Sandra Castro; la regidora de
Participació, Marta Gispert i de part de la Secretaria Tècnica dels Consell de Zona: Glòria Vicens i
Sogues Sendra.

S’inicia el plenari amb la benvinguda del Paer en cap, Sr. Miquel Pueyo agraint l’assistència a les
persones participants. Fa una breu explicació de la plataforma digital participativa “Decidim”, la
qual els ciutadans podran prendre part dels diferents processos participatius que es proposen. A
més, fa esment a: 1- les diferents actuacions realitzades pel Pla de Millora de l’Espai Públic; 2- el
projecte de la nova ubicació de l’estació d’autobusos i del projecte comercial de Pla de l’Estació;
3- la revitalització de la Rambla Ferran; 4- la situació de les obres del Museu Morera.
La regidora de Participació, Marta Gispert, presenta l’equip de participació comunitària i la feina
que està realitzant a la zona.
En desenvolupament del tercer punt ordre del dia, la regidora de zona, Sandra Castro, informa de
les diferents actuacions que s’han fet i les previsions que es duran a terme a curt o llarg termini: 1reitera el tema de revitalització de la Rambla i de la reposició d’arbrat a la Plaça Pare Sanahuja; 2ampliació d’una de les voreres de Prat de la Riba; 3- s’han fet actuacions de retirada d’excrements
d’aus, gossos i humans; 4 s’ha afegit un nou contenidor a l’illa de contenidors del carrer Comptes
d’Urgell amb Anselm Clavé; 5- pel que fa al Pla de Millora dels espais urbans, properament
s’iniciaran actuacions per reduir les conductes incíviques per l’ús inadequat dels contenidors; 6està previst reobrir la Llar de Jubilats a principis de juny; i 7- informa sobre el Punt de Suport
Digital més proper a la zona (ubicat al Centre Cívic l’Ereta).
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Seguint amb el quart punt del ordre del dia, Glòria Vicens, tècnica de l’àrea de Participació, fa una
breu explicació sobre l’eina participativa de la plataforma “Decidim” i les diferents opcions per
poder-hi accedir:
- https://participacio.paeria.cat/
- https://lleida.decidimcatalunya.cat/
- https://decidimlleida.paeria.cat
A continuació, Joana Villarraga, tècnica de l’equip de participació comunitària, nombra les
persones integrants del grup dinamitzador de la Zona02, que queda constituït en aquest Consell.
Seguidament, les persones integrants del grup dinamitzador fan una breu presentació del treball
que s’ha anat fent:
- Mohammed Tahri explica les dos comissions de treball que s’han creat a partir de les
necessitats i potencialitats de la zona que es van detectant. Aquestes són : espai i
manteniment; i cultura, convivència i civisme.
- Mª Angels Revés, explica que una de les necessitats que s’ha detectat és la manca d’espais
infantils i exposa el treball que s’ha fet a la comissió de treball “espai i manteniment”, la
qual es va fer una diagnosi pel barri per detectar una possible ubicació d’un parc infantil.
A continuació, s’inicia el torn de preguntes i/o propostes:
Diana Piñeros, veïna. Fa queixa de la manca de neteja i de l’incivisme al barri. Proposa aplicar
multes a les persones incíviques.
Ferran Leon, veí i representa de l’AEM teatre. Proposa alternatives per disminuir els excrements
dels coloms i tornar a reprendre els assajos de teatre al Centre Cívic Democràcia.
Marta Roigé, veïna. Demana que: 1- es faci neteja a pressió als carrers de la zona de Rambla de
Ferran, Avinguda del Segre i carrer Nord; 2- reposar les pilones del carrer Nord; 3- reposar les
jardineres trencades i les plantes; 4- més seguretat; i 5- més il·luminació als carrers Nord, Alcalde
Fuster i Comerç.
Jaume Romero, veí. Comenta l’opció de implementar la Guàrdia Urbana de carrer i posar càmeres
per millorar la seguretat.
Sergi Chàfer, veí del carrer Comtes d’Urgell. Comenta que el tram entre el carrer Democràcia amb
Comtes d’Urgell està en molt mal estat i hauria d’haver un canvi d’ubicació dels contenidors.
Exposa que és un carrer que hi ha molt incivisme i soroll, a més comenta que cal reparar les
llambordes del carrer Democràcia.
Mourad El Boudouhi, Associació Watani para la Libertad y Justícia. Proposa posar càmeres dins
dels taxis i demana que es torni a posar en marxa el “xat de l’alcalde” que antigament sortia a la
pàgina web de l’Ajuntament.
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Josep Mª Encuentra, veí. Manifesta que al Carrer Nord s’ha perdut un vorera després de la
realització de les obres i com a conseqüència el aparcament no està sent correcte. També fa incís
amb l’augment d’excrements de gossos.
Jasmina Segarra, veïna. Fa incís amb l’augment de gent buscant al contenidors i comenta l’opció
de ficar càmeres de vigilància per haver control en aquest tema.
Noèlia Turmo, educadora social de l’Escola Príncep de Viana. Comenta la necessitat d’haver un pas
pas elevat davant de l’escola per evitar accidents.
Sergi Burgués, Fundació ADESMA. Volen col·laborar amb l’Ajuntament oferint una plaça de Centre
de Dia i una altra de Residència per a necessitats urgents. També posa a disposició l’entitat i el seu
centre d’actes. Finalitza la seva intervenció expressant la gran diversitat en aquets consell de zona
i el beneficiós que pot ser per la zona.
Mª Pau Morales, veïna. Fa incís amb la necessitat del manteniment del solar que hi ha entre els
carrers Magdalena i La Parra.
Finalitzades les intervencions de les persones participants a la reunió, el Paer en Cap, Sr. Miquel
Pueyo, respon: 1- que estadísticament Lleida és una ciutat segura i s’ha d’incidir amb l’incivisme
des de diferents vessants i recursos; 2- explica el funcionament del serveis gratuït de recollida de
voluminosos; 3- s’ha d’incidir d’una manera pedagògica amb els propietaris dels gossos per
conscienciar sobre el tema dels excrements a la via pública; 4- s’està treballant amb la captura dels
coloms; 5- explica la contractació amb Ilnet i les condicions contractuals; 6- les diferents opcions
que hi ha per tenir contacte amb l’alcalde: xarxes socials o el correu de la Paeria
(alcaldelleida@paeria.cat); i 7- està previst algun sistema de seguretat per els taxistes.
Finalment, relacionat amb altres qüestions que han estat plantejades durant l’Assemblea Plenària
del Consell, la regidora de Zona, Sandra Castro, respon: 1- el funcionament del Pla de Millora del
Espai Públic i la possibilitat de formar part d’aquest grup impulsor ficant-se en contacte amb el
responsable Joan Josep Falcó (jfalco@paeria.cat); 2- l’opció d’utilitzar el Centre Cívic Democràcia
AEM Teatre; 3- anima a participar al Pla Estratègic de Convivència i Civisme de Lleida que es un
dels processos participatius de l’eina Decidim; 4- que s’està incidint amb la gent que deixa les
escombraires fora dels contenidors; 5- el pas elevat de davant l’Escola Príncep de Viana està
demanat; 6- agraeix l’oferiment de la Fundació ADESMA i ho comunicarà als Serveis Socials; 7- la
resta de temes es traslladaran als departaments corresponents per tal de poder fer uns
seguiment.
Sense cap altre tema a tractar en el dia d’avui es dona per finalitzada la sessió plenària.
Secretaria Tècnica dels Consells de Zona
Sogues Senda / Glòria Vicens

Lleida, 20 d’abril de 2022
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