
 
 

 

 
CONSELL EXTRAORDINARI DE LA ZONA 11  (Bordeta i entorns) 
Sessió extraordinària realitzada el 20 de setembre de 2022, al Centre Cívic de la Bordeta.  
 
Assisteixen a la reunió:                                                                    
 
Entitats, Plataformes i Grups:  
Grup Municipal Ciutadans; Col·legi El Carme; Associació “Watani para la Libertad y la Justicia”; 
Salesians Sant Jordi PES Lleida i Parròquia Sta. Eugènia; Associació Veïnal de la Bordeta; IES 
Maria Rúbies; Assemblea de la Bordeta; Associació Veïnal Torres de Grealó i Quatre Pilans; i 
Comerciants. 
 
Persones:  
Àngels Borrego; Isaac Caballero; Iolanda Zapater; Mourad El Boudouhi; Joan Valls;  
Francisco Flores; M. Carmen Guerrero; Berta Arbonés; Vicente Nuevo; Alex Rodriguez; Rafa 
Fernández; Ramon Segura; Francesc Beà; Victoriano Rocha; Marina Rué; David Poc; i Maite Pou. 
 
Per l’administració municipal: 
Segona tinent d’alcalde i portaveu, Jordina Freixanet; la regidora de Participació Marta Gispert; 
la regidora de zona CdZ11, Marýama Sall; el regidor de Mobilitat i Serveis Urbans, Joan Ramon 
Castro; Cap d’obra pública i mobilitat, Sergi Gimeno; i de part de l’Àrea de Participació 
Ciutadana, Cristina Saiz, Glòria Vicens i Sogues Sendra. 
 
La regidora de Participació, Marta Gispert, excusa la presència del Paer en Cap, Sr. Miquel 
Pueyo, i agraeix la participació tant de la primera tinent d’alcalde, Jordina Freixanet, com de la 
resta de regidors i tècnics implicats en el procés. Així mateix, dona la benvinguda a les persones 
assistents. 
 
Esmenta que la trobada d’avui és per donar a conèixer els resultats del procés de consulta 
realitzat respecte a la vianalització del carrer Hostal de la Bordeta, entre l’Av. Flix i el carrer Ignasi 
Bastús. Aquest projecte és el primer procediment participatiu que s’ha promogut com 
Ajuntament de Lleida, mitjançant l’eina o plataforma Decidim. 
 
A continuació, la regidora de zona11, Marýama Sall, fa un repàs històric del procés. Aquesta 

neix quan l’antiga regidora de zona Anna Campos, a un consell de zona extraordinari, el grup 

dinamitzador va plantejar la pacificació d’unt ram del carrer Hostal i es va decidir començar a 

treballar. A partir d’aquí des de la regidoria de Mobilitat es fa una proposta que es presenta al 

Consell extraordinari  realitzat al febrer del 2022. En aquest consell és creen discrepàncies  i es 

decideix crear una comissió de treball per debatre i decidir entre totes les persones afectades 

les alternatives i arribar al màxim del consens possible,  així com el procés participatiu a dur a 

terme.  

Seguidament, Cristina Saiz, Cap d’Acció Participativa explica tot el procés participatiu que s’ha 
dut a terme fins al moment. Es va rebre l’encàrrec de promoure el debat ciutadà que permetés 
incorporar la visió del veïnat en relació a les propostes plantejades pels tècnics, per aquest motiu 
es va decidir constituir una comissió de treball que estava integrada per diferents entitat, 
comerciants, associacions i veïnat títol individual. Aquesta comissió es va reunir en 3 ocasions ,2 
vegades prèvies per debatre propostes alternatives i definir el procés participatiu, i una  última 
vegada un cop acabat el procés participatiu per valorar i fer propostes dins el marc de la 
comissió. A les  2 reunions prèvies( 21 d’abril i 19 de maig del 2022) es van definir les 3 propostes 
alternatives que són les que es va portar a la plataforma Decidim: 



 
 

 

- Alternativa 1: El carrer quedaria igual exceptuant d’avant de l’Església on es retirarien 
els contenidors, s’ampliaria la vorera i es guardaria una plaça d’aparcament 
exclusivament per l’Església.  Es proposa a més a més , incorporar plataforma única 
davant de l’Església entre Av Flix  i Sant Jaume 

- Alternativa 2: Fer una plataforma única sense eliminar els aparcament de la dreta. 
Perquè d’aquesta manera si es volgués realitzar alguna activitat al carrer, és podria tallar 
el trànsit al carrer i fer-ho més atractiu.  Aquesta proposta suposa la pèrdua de 6 places 
i l’eixamplament de la vorera. Es podrien recuperar al carrer Juneda si es recupera el 
sentit únic del carrer. (es podrien guanyar fins a 15 places) 

- Alternativa 3: No realitzar cap obra. El carrer Hostal quedaria tal com està ara. 

Un cop tancades les 3 propostes es va decidir el disseny del procés participatiu que estaria actiu 
entre el 8 i el 22 de juny. Dins del procés participatiu es va establir la realització d’una enquesta, 
que es va dir en tot moment que el procediment no seria vinculant perquè la eina no ho permet, 
però si que permet fer una escolta activa i estudiar la tendència de la ciutadania. Es va establir 
fer 2 preguntes: 

- SI a la pacificació del tram del carrer Hostal de la Bordeta: comporta les alternatives 1 i 
la alternativa 2. 

- NO a la pacificació del tram del carrer Hostal de la Bordeta: comporta l’ Alternativa 3.  

La deliberació serà entre el SI i el NO, però el SI estaria compost per 2 preguntes (alternativa 1 
o alternativa 2).  

La composició de l’enquesta seria:   

- L’ENQUESTA, dirigida a persones de 16 anys o més  del Barri de Bordeta  respecte a les 
preguntes següents: 

- ADREÇA POSTAL: 
- CODI POSTAL: 
- NO A LA PACIFICACIÓ DEL CARRER HOSTAL BORDETA 
- SI A LA PACIFICACIÓ DEL CARRER HOSTAL BORDETA 

També hi hauria un apartat per ALTRES PROPOSTES: Espai reservat per  a expressar altres 
propostes. 

També es varen contemplar diferents mesures per lluitar contra l’escletxa digital: 

- Roda de premsa, presentació del procés participatiu el dia 7 de juny al matí al Centre 
Cívic de Bordeta. On es van exposar en gran format les propostes perquè les persones, 
veïns i veïnes es puguin atansar i fer l’enquesta 

- En aquest període  de dos setmanes hi va haver una persona al Centre Cívic recollint les 
enquestes de 09 a 13:30 i de 16  19h.  

- Durant aquestes dues setmanes també vàrem desplaçar dos connectors/es digitals al 
propi carrer Hostal  i afluents (Ignasi Bastús, Juneda, col·legi, Amposta)  i van muntar 
tauleta amb megafonia informant per a que els veïns i veïnes es puguin atansar a fer 
l’enquesta. Els connectors/es varen estar: de dilluns a divendres de 10h a 13:30 i de 17 
a 19h, exceptuant la tarda de divendres que no hi va a ver servei. ( per tant 2 setmanes, 
2 persones) 

- Es varen fer cartells dinA4 per penjar a botigues i portals i informar de tot el procés 
participatiu i dels punts i horaris on es pot anar a fer l’enquesta. 



 
 

 

- Es va demanar també la corresponsabilitat a totes les entitats, veïns i veïns per fer 
difusió a través de xarxes per intentar que el procés arribes al màxim de gent. 

El dia 22/06/22 es va tancar l’enquesta i es va procedir a fer el recompte de l’enquesta d’opinió: 

• 84 vots en total: 

• 5 vots no són de la Bordeta 

• 33 NO a la pacificació 

• 46 SI a la pacificació: 

• 9 Alternativa 1 ( pacificar tram davant església) 

• 37 Alternativa 2 (pacificar tot l’últim tram) 

El dia 27/06/22 es va tornar a reunir la comissió de treball. La comissió va fer una sèrie de 
valoracions i propostes: 

- Es valora molt positivament el procés, tenint en compte que es tracta de la primera 
enquesta realitzada a través de la plataforma DECIDIM, el que ens ha permès conèixer 
les mètriques i les diferents casuístiques de la població enquestada, així com testar la 
tendència. 

- Tot i tractar-se d’una enquesta i per tant NO vinculat, ens ha servit per donar a conèixer 
la plataforma tenint en compte que es tracta d’una eina desconeguda per la ciutadania 
i cal continuant fent difusió de la mateixa. 

- L’Eina Decidim  és una aposta per les eines digitals, per a fomentar i aprofundir en  
l’àmbit de les  noves tecnologies imprescindible a dia d’avui,  però alhora suposa un 
repte cap a la superació de la bretxa digital que afecta a tantes persones vulnerables, 
però en especial a la gent gran. En aquest aspecte com a exemples reiteratius ens hem 
trobat amb dos casos que s’han de tenir en compte, d’una banda moltes persones grans 
tenen problema per registrar-se i el fet ‘haver de posar dades personals com ara el 
correu electrònic els hi genera por i desconfiança i per altra banda, moltes persones 
grans no tenen correu, ni tenen previsió de tenir-lo. 

- Hem de continuar treballant per arribar a un major nombre de persones  i no només a 
les que ja estan acostumades a les noves tecnologies, sinó també a totes aquelles que 
no ho estan. És per aquest fet que caldrà, en tot cas, en aquest període de transició, 
treballar de forma mixta amb enquestes i consultes presencials i a través de plataforma 
on-line. 

- Es valora molt positivament la figura dels connectors i connectores digitals en el procés 
d’acompanyament a carrer i es posa de manifest la necessitat que aquesta figura aviat 
la puguem veure de forma fixa a tots els centres cívics de la ciutat, sobretot per la 
necessitat de fer pedagogia i capacitar i formar a la ciutadania digitalment.  

- Pel que fa a la difusió, aquesta també ha de millorar, els projectes presentats  s’han de 
definir més contretament i oferir informació mes detallada a la ciutadania. 

- D’altra banda, donada la baixa participació en l’enquesta es valora de forma conjunta la 
necessitat de continuar treballant en el marc de la participació ciutadana fomentant les 
polítiques de participació per al foment de l’associacionisme, la corresponsabilitat de la 
comunitat, convençudes que hem de créixer en valors socials  i s’ha de continuar 
treballant en aquesta via més que mai.  

Un cop analitzats els resultats es constata la voluntat majoritària del SI a la pacificació, com 
consta en el recompte de les votacions, però com ja s’ha tingut en compte es tracta d’una 
enquesta no vinculant. 



 
 

 

La comissió fa algunes propostes com: bustiatge a tota la Bordeta amb carta informativa del 
detall de les possibles intervencions; realització de de processos de votació  que tinguin un 
caràcter més vinculant així com  ampliar més la informació. 

L’enquesta també tenia l’apartat d’altres propostes, i es van reflectir: arreglar l’encreuament 
entre el carrer Palauet i carrer Galícia; millora de les voreres en general, arranjament de rajoles; 
arranjament del carrer Juneda, entre d’altres.  

Marýama manifesta la voluntat de tirar endavant amb el disseny del projecte, tal com s’ha pogut 
comprovar als resultats de l’enquesta, remarcant que  és una eina  no vinculant tenint en compte 
que es el primer procés participatiu que es fa amb la eina decidim. Avui es presenta la proposta, 
i s’explicaran quins són els següents passos que es plantejaran a partir de la presentació d’avui.  

Tot seguit, dona pas al regidor Joan Ramo Castro i el cap d’obra pública i mobilitat, Sergi Gimeno 
cap d’obra pública i mobilitat perquè expliquin més tècnicament el projecte. La proposta que va 
obtenir més vots al procés participatiu  planteja el suprimir d’una banda els estacionament i 
mantenir l’altra per tal de disposar de més espai per poder ampliar las voreres. A partir de la 
proposta guanyadora es treballarà un projecte del que suposa aquesta ampliació de  voreres: 
mantenint el carril de circulació tal com està definit, es mantindrà una banda d’aparcament, es 
plantejarà recuperar places d’aparcament al carrer Juneda i a partir d’aquí quan es tingui la 
proposta definida amb tots els estudis fets, s’elaborarà el projecte i es portarà altre cop perquè 
es puguin fer aportacions. Uns dels aspecte positius del projecte es què al poder disposar de 2m 
més de vorera es podran ampliar alguns punts que són estrets, com la zona de davant l’Església. 
Remarca que els processos d’elaboració del projecte són llargs (4-6 mesos).  

La regidora Marta Gispert especifica que és un projecte que la idea no ha estat de l’Ajuntament 
sinó del veïnat i s’ha buscat la implicació d’aquets per elaborar-ho i que sigui un projecte que 
convenci a tots/es. També aclareix  que és un projecte lligat al Fons Europeu, i depèn d’aquest 
pressupost per tal de poder-lo tirar endavant.   

Torn general de preguntes i/o propostes: 
 
Mª Carmen Guerrero, presidenta de l’Associació de Veïns Bordeta. Fa incís  que aquest projecte 
va sorgir del Consell de Zona i en aquell moment l’AV no va voler participar al consell  ja que 
aquell sols estava representat per una plataforma que no està ni registrada ni reconeguda. 
Contextualitza que el Consell de Zona ha d’estar constituït per un representant de cada entitat 
registrada que hi hagi al barri, a partir d’aquí quan és presenta un projecte, aquest s’ha de 
presentar a una assemblea i després deliberar i fer aportacions, per tant considera que la decisió 
de dur a terme aquets projecte no correspon a una gran representació de la gent del barri.  
Manifesta altres prioritats més important al barri. Fica com exemple un carrer principal, com es 
el cas del carrer Hostal, de Mollerussa que es va fer el mateix procés i al cap de 5-6 mesos es va 
fer peatonal ( sense poder aparcar, ni circular cotxes...), i el resultat, segons la Ma.  Carmen, ha 
estat un desastre.  L’AV va proposar una recollida de signatures d’aquell tram, que fins al 
moment han recollit 404 signatures, que no volen la pacificació del carrer però si es demana un 
bon manteniment del carrer (arbrat, voreres, senyalitzacions .....). Tot i així, està d’acord amb 
traslladar els contenidors de davant de l’Església al C/Sant Jaume perquè l’Església pugui 
disposar d’aquest espai lliure. Insisteix amb que aquestes votacions no han estat encertades, ja 
que el sistema amb el que es van fer no ha estat el correcte per les persones que no tenien 
correu electrònic i tot i havent-se instal·lat unes persones al carrer per ajudar a realitzar el 
tràmit, el temps no va acompanyar ja que feia molta calor a les hores en que hi eren, i a més,  al 
Centre Cívic no es va presentar gairebé ningú; a més de la manca d’informació dels projectes.   



 
 

 

 

Iolanda Zapater amb representació de l’escola el Carme. Pregunta si hi haurà la possibilitat de 
modificar la solució que els hi donen alhora de desplaçar els contenidors davant de l’escola, ja 
que els desplaçarien uns 15-20 metres, i aquest estarien ubicats al mig de  l’espai del pati on hi 
han uns bancs on la gent s’assenta. A més, vol saber si es viable la proposta d’obrir una altra 
porta pel carrer Ignasi Bastús per descongestionar els vehicles que s’acumulen davant l’escola 
pel al Carrer Hostal. 
 

David Poca, Vicepresident de l’Associació de Veïns de Torres de Grealó i Quatre Pilans de Lleida. 
Vol saber si hi ha intenció d’informar als veïns de la Bordet sobre el  Pla Director de la Plana de 
Lleida ja que té una sèrie d’afectacions amb aquets barri. A més, comenta que en el cas que uns 
dels possibles usos d’aquest polígon sigui el d’Industria amb activitats que puguin causar fuites 
de productes químics, s’hauria de tenir en compte i garantir la seguretat dels veïns i veïnes. 
 
Francesc Beà, veí i membre del grup dinamitzador. Aclareix que al Consell de Zona pot venir 
qualsevol veí que ho demani. Manifesta el seu malestar amb el fet de no dir des de un principi 
que els resultats no eren vinculants. Comenta que les persones que no s’han informat sobre la 
proposta és perquè no han volgut, ja que els mitjans si que hi eren.  
 

Victoriano Rocha, veí. Comenta que  les persones que tenen gossos vagin amb una bossa i una 
botella d’aigua per fer la recollida correcta dels excrements i orins, que hi hagin més 
aparcament, que s’elimini la plaga de rates, millorar l’enllumenat i manteniment del carrers; 
insisteix amb que es destinin els diners amb totes aquests coses més importants.  
 

Maite Pou, té un comerç al Carrer Hostal. Explica que hi ha molta gent que no sabia que es feia 
aquest procés, i que no es poden comparar les firmes que s’han recollit amb els vots que han 
sortit del procés a la plataforma Decidim.  Contextualitza que és un carrer que ve molta gent de 
fora a comprar, per aquest motiu, treure les places d’aparcament seria una repercussió pels 
comerciants, a més que el fet de treure la vorera suposaria un perill per la canalla. També fa 
incís amb que els diners s’haurien de destinar a altres prioritats om el manteniment dels carrers, 
entre d’altres.  
 
Mourad El Boudouhi, Asociación Watani para la Libertad y la Justícia. Comenta que hi ha molt 
poca gent que ha votat en comparació amb tota la població que viu a la Bordeta.  
 
Intervé Jordina Freixanet, segona tinent d’Alcalde i portaveu, exposant que la voluntat del 
govern és que les coses es facin amb el major consens possible a nivell de barri i a nivell de ciutat, 
per aquest motius, es va ficar en marxa la plataforma Decidim que invita la gent a participar, tot 
reconeixent que la participació es molt difícil tot i ficant els mitjans per tal que arribi a tothom i 
s’ha d’anar fent poc a poc. Des de el començament es va dir que era una enquesta per saber la 
tendència. Al mes de juny es va obrir una consulta i s’ha comprovat segons els resultats de les 
votacions, que la tendència es que sí, a partir d’ara s’ha de començar a treballar davant la 
proposta. D’aquí 6 mesos, abans d’iniciar el procés d’informació pública, és a dir, abans 
d’aprovar inicialment 
el projecte, es tornarà a venir al barri, s’explicarà i es deixarà 30 dies d’exposició al públic, on 
tots els veïns de Lleida, no sols de la Bordeta, poden fer les seves aportacions al projecte que es 
ve a treballar. 
 
Amb relació a altre intervencions que han sorgit durant el primer torn de paraules, respon : 1- 
s’hauria de fer una sessió informativa especifica sobre el pla director de la Plana de Lleida; 2- el 
que es va presentar va ser un projecte de les zones de baixes emissions i una de les prioritats de 
l’Ajuntament era la pacificació de l’entorn escolar, s’han d’esperar que arribin els diners del 



 
 

 

Fons Europeu per poder-ho tirar endavant. També aclareix que els diners que provenen del Fons 
Europeu són perquè Lleida sigui mes sostenible i que hi hagin inversions de futur perquè la ciutat 
cada vegada sigui mes descarbonitzada; 3- altres temes relacionat amb els excrements dels 
animals....es sap que és un problema però avui el Consell és específic per parlar sobre el Carrer 
Hostal. 
 
Segon torn de paraula: 
 

Mª Carmen Guerrero, presidenta de l’Associació de Veïns Bordeta. Clarifica que a les 
assemblees del Consell de Zona pot anar tothom, però al grup dinamitzador ha d’haver un 
representat de cada entitat que representa el barri per tal que aquest sigui representatiu per la 
gran majoria de la gent del barri i són els que han de confeccionar el projecte; per això  aquest 
projecte en especial, representa un mínim de la població que viu a al Bordeta, a més de la poca 
gent que ha votat. També comenta que davant l’escola del Carme es can col·locar uns pilons 
durant la pandèmia per evitar aglomeracions davant l’escola la qual s’han eliminat 7-8 
aparcaments, ara per ara aquets pilons arriben fina la cantonada eliminant algun aparcament 
més, per tant, proposa eliminar els pilons i en cas que l’escola necessiti algun dia aparcament 
especial (per autocars...), reservar l’espai per aquell dia en concret, d’aquesta manera és 
recuperarien places d’aparcament.  
 

Mourad El Boudouhi, Asociación Watani para la Libertad y la Justícia. Comenta que si la 
participació ha estat baixa pot ser es per falta de comunicació, per tant, creu que s’ha de tornar 
a escoltar a la gent del barri. 
 

Berta Arbonés, veïna. Fa el comentari que és un encert el procés participatiu i que els barris han 
de començar  a treballar d’una altra amanera; tot i així és un procés nou i com tot,  hi han riscos. 
Un dels principals problemes és que la informació ha d’arribar a tothom i si no ho fem amb 
l’ajuda de totes les entitats, associacions i veïnes del barri és molt complicat. Per aquets motiu 
tota la gent implicada al barri ha de fer difusió i donar la informació correcta de tot el que es fa 
al barri per tal que arribi al màxim de gent possible.  
 

Francesc Beà, veí i membre del grup dinamitzador. Clarifica que qualsevol entitat, associació o 
persona a títol individual pot participar al Consell de Zona.  A més, considera que un o un/a 
president/a de l’AV no representa tot el barri, sinó els seus socis.  
 

Maite Pou, té un comerç al Carrer Hostal. Continua sense estar d’acord amb aquest procés 
participatiu recolzant el que comenta la presidenta de l’AV, i fa incís amb la necessitat que el 
govern escolti la ciutadania.  
 
La regidora Marta Gispert, clarifica que el Consell de Zona està obert a tothom de manera 
individual i a totes les entitats, associacions, agrupacions, plataformes de manera col·lectiva i 
que  es responsabilitat de cadascú la seva participació. El govern vol escoltar i per això s’estan 
incitant aquest processos, tot tenint en compte que és el primer cop que es fa i s’han de fer 
avanços cap a les millores que hagin pogut sorgir. Altres temes que s’han presentat avui per part 
dels participants, recorda que  al consell de zona es la manera que té el govern d’escoltar d’una 
manera oberta. Entre tots hem poder arribar a tots els veïns i veïnes.  
 
Jordina Freixanet, segona tinent d’Alcalde i portaveu, fa la reflexió sobre la motivació per 
participar als diferents processos des de una vessant propositivia. Entre tots hem de fer 
participació i invita a tothom a que quan es presenti el projecte ajudin a transmetre-ho a la gent 
per tal que hi hagi la màxima participació i poder treballar conjuntament. 
 



 
 

 

 
La regidora Marýama Sall, remarca que la participació és molt difícil que arribi a tothom i que 
des de govern, es fiquen tots els elements perquè aquesta participació sigui elevada.  Anima a 
que quan es presenti la proposta, assisteixi el màxim de gent possible per tal que sigui un 
projecte que la gent se’l senti seu.  
 

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,  20 de Setembre del 2022 

 
 


