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CONSELL DE LA ZONA 06 (Camp d’Esports; Ciutat Jardí; i entorns) 
Plenari celebrat el 15  de Juny del 2022, Local Social Joc de la Bola  
 
 
Assisteixen a la reunió:                                                                    
 
Entitats, Plataformes  i Grups:  
Associació de Veïns Ciutat Jardí - Arborètum; Asociación Watani para la Libertad y la Justicia; 
Associació de Veïns Joc de la Bola - Camp d’Esports; Grup Municipal Ciutadants; Grup Municipal 
Socialista; Institut Guindàvols; i Associació de Veïns Montcada. 
 
Persones:  
Begoña Iglesias, Ramir Bonet; Maria Creu Pueyo; Maite Citoler; Mourad El Boudohi; Antoni Vila; 
Eva Ramon; Imma Biosca; Carme Marín; Noemí Fernández; Teresa Closa; Francesc Moix; Josep Mª 
Albareda; Marta Veciana; Albert Cos; Digna Andreu; i Lluís Carrera. 
 
Per l’administració municipal: 
El paer en cap, Sr. Miquel Pueyo; el regidor de zona Antoni Postius; la regidora de Participació 
Marta Gispert;  i de l’Àrea de Participació, Glòria Vicens. 

 
S’inicia el plenari del Consell de la zona 06 amb la benvinguda del la regidora de Participació Marta 
Gispert a tots els presents. 
A continuació, el regidor de la Zona06, Antoni Postius,  fa esment de diverses actuacions de la zona 
que s’han fet  i d’altres que es preveuen fer a curt termini. Pel que fa a la zona de Joc de la Bola, 
algunes actuacions són: 1- canvi d’enllumenat a diversos carreres; 2- arranjaments del c/ Segovia i 
trams del c/Joc de la Bola;  3- s’ha començat la construcció de la seu de metges de Lleida i 
l’obertura del carrer; 4- les actuacions que es duran a terme al velòdrom; 5- el possible trasllat del 
parc dels gossos; 6- en quin punt estan les fases del parc de les arts; 7- fer una actuació conjunta  
amb l’escola d’arquitectes pel que fa relació a com podria ser al projecte de l’edifici que està 
reservat per dur a terme la biblioteca o espai polivalent;  8- el projecte de renaturalització que 
començaria amb la fase d’arranjament del Dr. Fleming des de Passeig de Ronda fins Onze de 
Setembre; 9- dona informació sobre diferents solars pendents d’urbanitzar; 10- es procedirà a dur 
a terme canvis a l’Avinguda Roure entre església Montserrat i Hospital Arnau de Vilanova; i 11- 
possible construcció d’un Bed and Breakfast damunt del Mercadona.  
Pel que fa a la zona de Ciutat Jardí, algunes actuacions són:   1- començar la segona fase del parc 
de les arts; 2- el trasllat de la caseta del local social; 4- arreglar segona fase carrer del Roures; 3- 
amb relació a les festes que es realitzen a la universitat d’Agrònoms, es va fer un grup de treball i 
finalment es va arribar l’acord que l’única festa que es durà a terme fins la nit seria a de 
“agrònoms de ferro”, la resta de festes finalitzarien a les 21:00h i la festa nocturna es traslladaria a 
una altra zona de la ciutat; 
Amb relació a actuacions de tota la Zona06: 1-  es construirà un nou edifici al complex sanitari ;2- 
millora del complex Hospital Santa Maria obrint i unint l’espai a la ciutat i ampliar-lo davant el 
solar de la comissaria dels mossos d’esquadra; i 3- es rehabilitarà el mercat ronda-Fleming i 
s’arranjarà el pàrquing que hi ha davall sota.  
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Tot seguit, el paer en cap, Sr. Miquel Pueyo, dona la benvinguda als presents.  Parla sobre el Parc 
de les Arts de la zona de Joc de la Bola explicant els criteris que s’han seguit  de plantació i reg, tot 
i així, el resultat és veurà al cap de 2-3 anys quan els arbres es facin grans. 
 
A partir d’aquesta intervenció s’obre un debat entre les persones assistents amb relació amb 
aquest Parc.  
Alguns veïns traslladen diverses queixes com: 1- la velocitat amb com està evolucionant el Parc ja 
que era un projecte molt maco i ara solament hi ha herbes; 2- la pèrdua de  places d’aparcament; 
3- el soroll dels gossos; i 4- la brutícia que hi ha. 
 
Toni Postius, regidor de Zona06, respon: 1- que podran entrar a la segona convocatòria de 
renaturalització on es podran incloure la resta d’elements del Parc ja que els criteris no seran tant 
estrictes/rígids; 2-  informa que s’arranjarà Fleming, amb una  primera fase es suprimirà el trànsit 
rodat del costat del Camp d’esport i el trànsit anirà per la zona del mig, i a la segona fase es farà al 
altre costat, per tant es guanyarà amb rambla a costat i costat i es conduirà per la zona del mig; 3- 
que el parc de gossos s’ha de traslladar; 4- explica com aniran la resta de fases del Parc; 5- recorda 
l’aparcament gratuït que hi ha al costat de la presó; 6- introdueix la possibilitat d’implementació 
de Zona blava a certs carrers del barri Joc de la Bola- Camp d’esports ( c/Cristófol de Boleda, 
c/Alcalde Pujol, c/ Segovia, c/ Joc de la Bola i c/Segrià), tot i així és un tema que s’ha d’acabar de 
parlar i consensuar amb el veïnat i comerciants  i es proposa crear una comissió de treball per 
acabar de decidir-ho i aprofitar l’eina Decidim per fer una consulta al barri.  
 

El Sr. Miquel Pueyo,  proposa una reunió específica amb tots els regidors implicats per parlar del 
tema del Parc de les Arts i informa que  també hi ha el Pla de millora de l’espai Públic que  ja 
gestiona tot el tema de la neteja i  jardineria.  

 La regidora de Participació, Marta Gispet, explica el funcionament de les comissions de treball i la 
possibilitat de crear-la en aquesta Zona per debatre sobre la implementació de la zona blava.  

A partir d’aquí, Glòria Vicens, Tècnica de l’Àrea de Participació 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. 

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: 
 
Veïna (no s’identifica). Parla sobre la  manca d’ombra al C/ Segrià.  
 
Ramir Bonet, AV Ciutat Jardí- Arborètum. Parla sobre: 1- l’Avinguda Roure i la decepció per part 
del veïns de la nova construcció, ja que consideren que hauria de ser una gran Avinguda d’entrada 
a la ciutat i que s’hauria de tenir en compte que és un avinguda que creua molta gent, per tant, 
valorar la possibilitat d’evitar accidents; 2- el retard amb el tema de la plantació d’arbres al parc de 
ciutat jardí i proposa fer alguna actuació per veure algun avanç; 3- unir tot el barri de Ciutat Jardí; 
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4- les festes d’ETSEA, a la reunió es va acordar que “agrònoms de ferro” fins les 21:00h i la resta de 
festa s’acabarien al migdia; 5- l’ordenança fiscal del porta a porta i el desacord amb relació a la 
taxa; 6- proposa ficar contenidors a les cases plurifamiliars;  i 7- la manca de cap servei de 
proximitat al barri (serveis socials...). Finalment comenta que es va intentar fer un programa comú 
de tota la zona06 pels consells de zona, però finalment tothom acaba exposant el que li succeeix al 
seu barri.   
 
Mourad El Boudohi, Asociación Watani para la Libertad y la Justicia. Comenta la possibilitat de 
modificar l’ordenança fiscal i pregunta quines propostes hi ha pel mercat de Fleming.  
 
Teresa Closa, veïna. Parla sobre els dos grans barris que inclou la Zona06 i de buscar altres vies de 
participació per resoldre temes més concrets de cada barri i al Consell de Zona parlar dels temes 
que afecten a tota la Zona. També comenta el fet de que es tinguin en compte els serveis, 
comerços... que han hagut fins al moment a l’Avinguda Dr. Fleming. 
 
Eva Ramon, veïna. Reitera l’opció  de re naturalitzar el carrer Segrià i proposa l’opció de fer els 
carreres unidireccionals per tal d’evitar les doble files. Referent al parc de gossos de Joc de la Bola 
pot entendre la molèstia que provoquen els gossos i proposa establir un horari i ajustar-se amb 
aquest per passejar el gos.   
 
Marta Veciana, AV Joc de la Bola. Exposa: 1-  que una de les problemàtiques que passa al voltant 
del al Parc dels gossos de Joc de la Bola, es que molts propietaris els porten sense lligar i pels 
voltants del parc, es per aquest motiu, que  proposa que vagi una patrulla a vigilar i controlar el 
tema de que el gossos vagin lligats; i 2- que és zona 30 i ningú respecta velocitat. 
   
Antoni Vila, AV Joc de la Bola. Comenta: 1- la possibilitat de considerar el recurs de l’aigua del 
canal per regar el Parc de les Arts; 2- encoratjar que es tiri endavant l’equipament de la biblioteca 
ja que és un espai adequat i necessari, tot i així volen saber més informació dels criteris de com es 
durà a terme...; 3- la implementació de la zona blava és una decisió que hauria de prendre 
l’Ajuntament ja que té els coneixements adequats, i no l’Associació de Veïns; 4- la necessita 
d’ajudar al comerç del nostre barri donant-li més importància (llums de Nadal...); 5- informació de 
com afectarà la zona de baixes emissions a la zona i com es gestionarà la mobilitat; 6- la necessitat 
d’avaluar totes les conseqüències que genera el parc dels gossos (brutícia, sorolls, mals 
aparcaments...); i 7- el col·lapse i el canvi de gestió del casal de Santa Tereseta. A més, comenta 
que els temes que es vulguin exposar al Consell de Zona dir-los abans i limitar el temps del torn de 
paraula; i insisteix amb el tema del manteniment de neteja, jardineria....i sobretot la problemàtica 
de les bosses de plàstic dels mercat dels dijous. Finalitza la seva intervenció proposant una 
connexió verda des de Joc de la Bola, Ciutat jardí i Parc de les Basses.  
 
Francesc Moix, veí. Proposa ubicar el parc dels gossos a un altre espai. A més, Francesc, fa l’incís 
de la necessitat de parlar de temes que afectin a tota la zona en general.  
 
Lluís Carrera, AV Montcada. Reitera la necessitat de parlar de temes que afecten a tota la zona 
com serien els de jardineria, mobilitat.... 
 

Begoña Iglesias, Grup Municipal Socialista. Informa que la setmana vinent hi a una reunió per 
parlar del tema del Mercat de Fleming. Aclareix que la decisió de fer un Parc de Gossos va ser 
decisió dels veïns, però la ubicació va ser decisió de l’Ajuntament.  
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Veí (no s’identifica).Explica; 1- la importància de tenir en compte els temes que s’han d’abordar al 
Cornell de Zona; 2- es va realitzar un estudi detallat a Ciutat Jardí amb relació al porta a porta i no 
s’ha donat cap informació amb relació amb aquest; 3- s’hauria de buscar una alternativa de millora 
alhora de que el tema de normatives arribi a tothom.  
 
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, el paer en Cap, el Sr. Miquel Pueyo,  respon: 1- la 
importància d‘establir un horari de finalització d’aquestes reunions; 2- recorda que les 
Associacions de Veïns estan representades a totes les comissions informatives de l’Ajuntament i 
molts temes dels que s’han comentat, des de la FAVLL (Federació Associacions de Veïns de Lleida) 
els i pot facilitar la informació i parlar-ho; 3- referent al tema de neteja i jardineria, si hi ha temes 
concret es poden enviar directament al responsable que dur a terme el Pla de Millora de l’Espai 
Públic; 4- amb relació al parc dels gossos i la problemàtica que genera, molts d’aquets són 
responsables dels propietaris dels gossos i la manca de consciencia que tenen  de l’entorn.  
 
Responent altres qüestions sorgides al Consell, el regidor de la Zona, Toni Postius, respon: 1- 
explica el procés de les ordenances fiscals; 2- que de moment no hi ha cap proposta concreta amb 
relació al mercat de Fleming, però s’està debatin; 3-  el tema de la Biblioteca  serà una decisió 
compartida; 4- anima a participar als veïns alhora de decidir la implementació de la zona blava; 5- 
el tema de les llums de nadal s’hi està treballant; 6- s’ha de fer una ordenança sobre el  tema de 
les baixes emissions i  en aquesta ordenança es farà un  procés participatiu. 
 
Sense cap altre tema a tractar en el dia d’avui es dona per finalitzada la sessió plenària. 
 
 

Secretaria dels Consells de Zona 
Sogues Sendra/Glòria Vicens 

 
Lleida, 15 de juny 2022 

 


