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CONSELL EXTRAORDINARI DE LA ZONA 06 (Camp d’Esports; Ciutat Jardí i entorns) 
Sessió extraordinària relativa a la implementació de la zona blava als carrers Cristòfol de Boleda; 
Segòvia i Segrià; i realitzada el 23 de novembre de 2022, al Local Social Joc de la Bola-Camp d’Esports. 
 
Assisteixen a la reunió:                                                                    
 
Entitats, Plataformes i Grups:  
“Asociación Watani para la Libertad y la Justicia”; IES Guindàvols; Associació Veïnal Joc de la Bola; 
Associació Veïnal Ciutat Jardí; i Grup Municipal PSC.  
 
Persones:  
Mourad El Bouhouhi; Jaume Gomis; Ma. Teresa Closa; Antoni Vila; Ma. Carmen Marin; Marta Veciana; 
Isabel Barbé; Maria Reyes Rodríguez; Begoña Iglesias; Joan Queralt; Gemma Subirà; Albert Cos; Montse 
Regada; Isaac Caballero; Eva Ramon; Pilar Pedrós; Lidia Mesalles; Teresa Ibars; i Anna Solé. 
 

Per l’administració municipal: 
Regidor de la zona 06 i president del Consell, Antoni Postius; vicepresidenta del Consell de la Zona 06 
i regidora de Participació, Marta Gispert; regidor de Mobilitat i Serveis Urbans, Joan Ramon Castro; i 
de part de l’Àrea de Participació Ciutadana, Gemma Caballol; Cristina Saiz, Glòria Vicens i Sogues 
Sendra. 
 
 
S’inicia el plenari extraordinari sobre la implementació de la zona blava als carrers Cristòfol de Boleda, 
Segòvia i Segrià amb la benvinguda de la regidora de Participació, la Sra. Marta Gispert, a tots els 
presents. 
 
A continuació, el regidor de la Zona 06, el Sr. Antoni Postius,  dona la benvinguda i ens posa en 
antecedents: 
La implementació de la zona blava en aquesta àrea de la ciutat, ja fa un temps que es planteja. El debat 
es va iniciar en la comissió de polítiques de la gestió urbanística, mobilitat i transició ecològica de la 
Paeria i en l’actualitat també s’han anat recollint algunes adhesions al respecte. És per aquest motiu 
que l’Assemblea Plenària del Consell de Zona 06, ha estat també tractada aquesta proposta 
d’implementació de la zona blava a tots aquells carrers que encara no en tenen del barri del Camp 
d’Esports i Joc de la Bola.  
 
El Consell de Zona 06 celebrat el 15 de juny de 2022, va decidir preparar la fase participativa que ha de 
permetre treballar aquesta proposta assolint el màxim consens social de tots els agents socials 
implicats. 
 
Aquest procés participatiu es va iniciar en la recent creada Comissió de Treball entorn a com es podria 
establir aquest procés per conèixer l’opinió dels veïns i veïnes, entitats i comerços de la zona. 
 
En aquest sentit l’objectiu general del procés de participació que hem plantejat ha de valorar la 
idoneïtat de realitzar la implementació de la zona blava als carrers Cristòfol de Boleda, Segòvia i Segrià. 
Els objectius específics:  

• Visibilitzar i donar espai a la diversitat de veus i opinions entorn a la implementació de la zona 
blava en els carrers anteriorment esmentats. 
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• Recollir els punts de vista mitjançant les adhesions i procedir a la presa de decisió definitiva, 
de forma consensuada amb el Consell de Zona 06 i la Comissió de Treball que ha impulsat 
aquest procés. 

 
El 27 de juny de 2022 es va reunir al Local Social Joc de la Bola, la comissió de treball per al disseny, 
planificació i elaboració de la proposta. En el decurs de la reunió es constata la problemàtica real 
existent a la zona pel que fa als estacionaments amb doble fila i els estacionaments permanents que 
impedeixen la rotació de vehicles. Es comenta que està comprovat que un cop implementada la zona 
blava s’afavoreix la seva rotació, mantenint la zona controlada.  
Un cop feta la reflexió respecte a la matèria s’acorda obrir el procés en la plataforma Decidim per 
conèixer l’opinió de la ciutadania respecte a aquest tema. 
 
La proposta tècnica de treball (tenint en compte que es tracta d’una prova pilot que no ens dona la 
possibilitat d’establir processos de votació vinculants) s’estableix en conèixer l’opinió de la ciutadania 
mitjançant un sistema d’adhesions:  
 
ADHESIÓ A LES  SEGÜENTS PROPOSTES: 
 

• ADHESIÓ A LA PROPOSTA D’HABILITACIÓ DE LA ZONA BLAVA DELS CARRERS CRISTÒFOL DE 
BOLEDA, SEGÒVIA i SEGRIÀ. 

 

• ADHESIÓ A LA PROPOSTA DE NO REALITZAR CAP ACTUACIÓ. 
 

• ALTRES PROPOSTES I SUGGERIMENTS 
 
La Sra. Marta Gispert, regidora de Participació, esmenta les accions que dut a terme: 
 

• Es realitza una bustiada a tots els domicilis i comerços de la zona dels tres carrers afectats 
informant de l’obertura del procés i de l’eina Decidim, a més de fer difusió per les diferents 
xarxes socials i premsa local. 

• Del dia 2 de novembre fins al 17 de novembre de 2022 s’obra el procés participatiu a l’eina 
Decidim. Un cop registrat dins l’eina, t’ofereix participar en les adhesions.  

• A més, el dia 2 de novembre de 2022 es realitza una sessió informativa  al Local  Social amb la  
Informació de la proposta i les noves zones delimitades com a zona blava. 

• Durant l’obertura del procés, hi havia els punts d’interacció mòbils als diferents carrers 
afectats i als voltants que permet donar visibilitat al procés, informar sobre el mateix,  ajudar 
a la ciutadania a registrar-se en l’eina Decidim  de forma  espontània en l’espai públic, 
treballant per la superació de l’escletxa digital. Aquestes persones, els connectors i 
connectores, estaven en una taula i un ordenador amb accés a internet per acompanyar a la 
gent a participar al procés Decidim.  

• Per tal de trencar amb la bretxa digital el dia 17 de novembre de 2022, durant tot el dia, es fa 
un punt d’adhesió a les propostes presencials al Local Social Joc de la Bola de les 10h a les 20h 
(de forma continuada). 
 

Anàlisis de les adhesions i treball en la proposta final del procés de consulta de la implementació 
de la zona blava dels carrers Cristòfol de Boleda, Segòvia i Segrià. 

 
➢ Total participants a la plataforma Decidim: 283 participants. 
➢ Total participants a les adhesions Presencials: 56 participants. 
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Total participants: 339 participants. 
 
 

• ADHESIÓ A LA PROPOSTA D’HABILITACIÓ DE LA ZONA BLAVA DELS CARRERS CRISTÒFOL DE 
BOLEDA, SEGÒVIA i SEGRIÀ: 

 
168 adhesions plataforma Decidim + 5 adhesions presencials: 173 adhesions. 

 

• ADHESIÓ A LA PROPOSTA DE NO REALITZAR CAP ACTUACIÓ: 
 

103 adhesions plataforma Decidim + 51 adhesions presencials: 154 adhesions. 
 

• ALTRES PROPOSTES I SUGGERIMENTS:  
 

13 propostes plataforma Decidim + 3 propostes presencials: 16 propostes. 
 

Per dur a terme el procés d’escolta activa, s’ha aprofitat la logística de la plataforma Decidim, 
desenvolupant les fases següents: 
 

- Fase 1: Disseny, planificació i elaboració de la proposta. Que ja es va iniciar el passat mes de juny 
amb la reunió de la Comissió de treball. 

- Fase 2: Obertura i contacte amb el territori.   

• Fase que s’ha dut a terme del 2 de novembre i fins al proper 17 de novembre de 2022. 
Termini en el que ha restat oberta la plataforma i el procés d’escolta activa. 

• Sessió informativa adreçada a tot el veïnat, entitats i comerços de la zona, realitzada el  2 
de novembre de 2022 a les 20h al Local Social Joc de la Bola. 

• Punts d’interacció mòbil: (itinerant pels carrers afectats i pel Local Social) on els connectors 
i connectores digitals han ofert informació sobre la proposta i han estat ajudant a totes 
aquelles persones que ho han demanat  a formalitzar la seva adhesió a través de la 
plataforma Decidim. 

• Punt d’adhesió  a les propostes presencials per al dijous 17 de novembre de 2022 de 10h 
del matí a 20h al Local Social Joc de la Bola. 

- Fase 3: Deliberació: Consell de Zona extraordinari per l’anàlisi de les adhesions i treball en la 
proposta final.  

 
Les propostes fetes tant a través de la plataforma Decidim com de forma presencial, les hem agrupat 
en els blocs següents: 
 
EN PRIMER LLOC  LES ARGUMENTARIS DEL BLOC A L’ADHESIÓ DE LA ZONA BLAVA: 
1. Necessitat de rotació de vehicles. 
2. Ciutat més neta i segura amb més ordre. 
3. Evita el caos dels vehicles. 
4. Evita les dobles files. 
5. Permet accedir amb més facilitat al comerç i serveis, afavorint l’economia  i la compra de proximitat 
a la zona. 
6. També es valora la necessitat d’incloure fins i tot Alcalde Pujol. 
7. Es comenten arguments en altres carrers com el de Humbert Torres (tot i que no hi entrem en 
aquests moments). 
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EN SEGON LLOC ELS ARGUMENTARIS AL BLOC DE NO FER-HI CAP ACTUACIÓ: 
1. Problema per la gent que treballa a la zona. 
2. Qüestions econòmiques, no s’arriba a final de mes. 
3. Els veïns/es no tenim  on deixar el cotxe. Tema residencial. 
 
EN TERCER LLOC, la plataforma també ha quedat oberta per a fer-hi  ALTRES PROPOSTES: 
1. Urbanitzar el Parc de les Arts. 
2. Construcció del Local Social i biblioteca. 
3. Arranjar diferents carrers com Cristòfol de Boleda: arreglar calçada, renovar voreres, pintar passos 
de zebra, més il·luminació y senyals de calçada, arranjar rajoles trencades. 
 

 
Torn de preguntes i/o propostes 
 
Mourad El Boudouhi de l’Asociación Watani para la Libertad y la Justicia, comenta el seu acord amb el 
procés participatiu que s’ha dut a terme, tot i que considera que el problema de la doble fila sempre 
existirà en determinades hores. Afegeix que troba a faltar la realització d’algun projecte social al barri. 
 
Eva Ramon, veïna,  expressa el seu acord amb la implementació de la zona blava en aquests carrers, 
però  no entén perquè s’ha constituït un procés participatiu per decidir la implementació de la zona 
blava quan creu que ho hagués tingut de decidir el mateix Ajuntament i d’aquesta manera els veïns no 
s’haguessin tingut d’enfrontar. 
 
Antoni Vila, de l’Associació Veïnal Joc de la Bola, manifesta: 1- aquest és dels barris de Lleida on hi han 
més m2 per aparcar i que sempre estan disponibles menys en les set hores que dura el Mercat del 
Camp d’Esports dels dijous al matí; 2- el problema de les dobles files sempre hi serà present en els 
carrers del barri en determinades hores, tant si hi ha zona blava o no; 3- que no s’ha informat 
suficientment de com es distribuiran els aparcaments de la zona blava al barri; 4- dubtes sobre  el tema 
de la targeta de resident per als comerciants que no serà possible aparcar en zona blava i hauran 
d’aparcar en els carrers adjacents, a l’igual que els residents en carrers que tinguin zona blava i que 
hauran d’aparcar en els carrers del voltant al seu; i 5- millores en les línies i connexions de transport 
públic.  
 
Gemma Subirà, veïna del carrer de Cristòfol de Boleda, exposa: 1- el seu acord amb que s’hagi fet un 
procés participatiu per decidir si es fa una zona blava en els mencionats carrers, tot i així, espera que 
la inversió econòmica de la zona blava que es farà sigui factible pels interessos de tots; 2- la importància 
d’haver una biblioteca al barri; 3- que l’incivisme de les dobles files d’aparcament es podria corregir si 
s’ampliessin les voreres i hi hagués un doble carril per poder aparcar els vehicles. Afegeix que estaria 
bé que es pogués recuperar la targeta blava per a les persones que paguen l’impost de circulació i 
poder aparcar gratuïtament a les zones blaves de Lleida com es feia temps enrere. Finalment, mostra 
la seva sorpresa pel fet que tothom pogués votar per la implementació de la zona blava als mencionats 
carrers del barri. 
 
Marta Veciana,  de l’Associació Veïnal Joc de la Bola, està a favor de la zona blava perquè ordena molt 
el tema de la circulació. Creu que les dobles files i l’incivisme sempre existiran. 
 
Isabel Barbé, de l’Associació Veïnal Ciutat Jardí, té dubtes sobre: 1- amb quin criteri l’Ajuntament tria 
les propostes que es fan al barri; 2- el mal estat en el qual es troba el Parc del Joc de la Bola; 3- quin 
pressupost s’ha tingut en compte per implementar la zona blava al barri; 4- hi haurà més pressió als 
altres carrers que no siguin de zona blava; i 5- més enjardinat al barri. Mostra el seu desacord amb la 
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zona blava afegint que no s’hauria de pagar per poder aparcar el vehicle. Finalment, agraeix les 
reformes que s’han fet al Local Social Joc de la Bola.  
 
Teresa Ibars, veïna, expressa el seu posicionament a favor de la Participació Ciutadana, però expressa 
els seus dubte respecte a l’eina Decidim,  ja que no es una plataforma per a fer-hi votacions sinó més 
aviat és per a fer-hi propostes.  
 
Isaac Caballero, veí, comenta el que s’hauria d’informar des del Consell de Zona del dia en el qual es 
fa la votació de la sí implementació o no de la zona blava al barri. Fa queixes al respecte en relació al 
ordre del Consell de Zona que s’està duent a terme i pregunta el motiu del perquè no rep res del 
Consell des de el 2020. 
 
Josep Ma., agraeix l’esforç de la participació i aquesta iniciativa. Comenta que hi han molts incívics, 
però que molts són de fora del barri i són aquets, els que aparquen en doble fila, es un dels motius pel 
qual els veïns del barri hauran de pagar per poder aparcar si no tenen pàrquing propi. Comenta que 
aquesta implementació de la zona blava al barri li sembla desproporcionada. Està en contra de la zona 
blava. També comenta que el tema de les dobles files es extensible a molts barris de Lleida.  
 
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 regidora de la zona Antoni Postius, clarifica que el motiu 
del perquè s’està plantejant la implantació de la zona blava,  no es decisió de l’Ajuntament, sinó que 
va néixer arrel  de que comerciants del barri van recollir signatures al barri, i a partir d’aquí es va decidir 
traslladar-ho  Consell de Zona, on es va crear una grup de treball, la qual va es va debatre/decidir a 
quins carrers s’implementaria la zona blava tenint en conte diferents aspectes. Va haver un treball al 
darrere amb el grup de treball i es va decidir amb els propis veïns quin procés de consulta es duri a 
terme, tot i així, es va deixar molt clar que aquesta eina no és una consulta vinculant, és una eina per 
marcar tendències. La decisió final es decidirà amb aquest consell de zona. 
A més, el regidor Antoni Postius, respon a altres punts que han sorgit a la reunió: 1- explica els canvis 
que es duran a terme a l’Avinguda Fleming; 2- a partir de 1 de gener és re municipalitzarà la zona blava, 
i, la finalitat de la zona blava es facilitar la rotació, no recaptar diners; 3- amb la implementació de la 
zona de baixes emissions, hi haurà bonificacions pels vehicles  menys contaminants; 4- l’any vinent hi 
haurà canvis amb la xarxa del transport públic i és redissenyarà la mobilitat; 5- explica la funció de 
CIVICar (vehicle de la Guàrdia Urbana), que  tira fotos al vehicles aparcats amb dobles files i un dels 
carrers on s’han fet més sancions és el carrer Cristòfol de Boleda; i 6- explica que la targeta blava per 
residents va per àrees i no per carrers. Finalitza amb la reflexió de la importància i la riquesa de crear 
debats per parlar sobre temes que ens preocupen com a ciutadà, i aquest, no  que no han de crear 
conflictes entre el veïnat. 
 
La regidora de Participació, Marta Gispert, intervé fent una reflexió del procés participatiu que s’ha 
dut a terme: hi ha molta conscienciació de la realitat que patim front l’escletxa digital existent i per 
aquest motiu hem habilitat  els punts presencials  per a facilitar les propostes d’adhesió, tot i que s’ha 
de continuar treballant per a que tard o d’hora tota la població accedeixi de forma normalitzada a les 
eines digitals.  Es considera que la  ciutadania ha demostrat ser part activa en aquest procés específic 
d’implementació de la zona blava als carrers: Cristòfol de Boleda, Segòvia i Segrià; i creiem que 
l’aportació directa de la ciutadania enriqueix cada decisió i cada projecte que es pugui plantejar. 
Finalment, agraeix l’esforç dels connector i connectores que aquests dies, han ajudat a fer carrer a 
través dels punts mòbils habilitats per ajudar  en la tramitació online, als equips tècnics de 
l’Ajuntament com  especialment a l’entitat veïnal per tot l’acompanyament que ha mostrat front al 
procés per a que a dia d’avui s’hagi convertit en el procés amb més participació dels que s’han realitzat 
fins al moment. També recorda, que aquest procediment d’escolta activa ha de conduir a conèixer 
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quina és la tendència més favorable i d’aquesta manera oferir arguments per la deliberació definitiva 
en el marc d’aquest Consell. 
 
La Cap d’Acció Participativa, la Cristina Saiz, intervé clarificant alguns dels comentaris amb relació a la  
plataforma Decidim. Es tracta d’una plataforma online encara en fase pilot. Com a pilot encara no 
desplega totes les seves funcionalitats i per tant ratifiquem que en l’actualitat l’eina ens serveix  per 
conèixer la opinió dels ciutadans, fer propostes per part dels veïns i veïnes de Lleida i veure la tendència 
sobre una matèria determinada. En cap cas, cap dels processos plantejats són votacions, tenint en 
compte que en l’actualitat l’eina no ho permet.  D’altra banda considerem que hem de caminar cap a 
les noves tecnologies i hem d’entrar en la funcionalitat d’aquestes eines online. Sabem que és difícil i 
en aquests moments ni les eines ni la comunitat estan encara preparades, però hem de continuar fent 
pedagogia i potenciar l’accés a les noves tecnologies del conjunt de la ciutadania de Lleida. El trobar-
nos en fase pilot ens permet provar sistemes mixtes com el que hem plantejat, obrint la participació 
de forma presencial i també a  totes aquelles persones que resulten afectades (per exemple perquè hi 
treballen) encara que no tinguin la residència a la zona. Per a l’equip tècnic de participació l’eina també 
és nova i també n’estem aprenent. Demanem per tant un vot de confiança i deixar temps per a que 
s’acabi de desenvolupar l’eina que a hores d’ara encara esta en fase pilot. 
 
D’altra banda responent al Sr. Isaac Caballero, se li comenta que en la base de dades ell consta com a 
membre del grup municipal de Ciutadans i es per aquest motiu que no rep els correus a nivell personal 
perquè les convocatòries als grups municipals es fan directament als grups. Es revisarà concretament 
el seu cas. 

 
El regidor de Zona, Antoni Postius, parla sobre la importància de la participació i poder debatre els 
temes. També agraeix el treball dels connectors i connectores digitals.  
Finalment i tal i com s’havia acordat per l’equip de govern, donant legitimitat envers la decisió final  al 
Consell de Zona 06, es procedeix a la votació a mà alçada de l’adhesió al sí o l’adhesió al no de la 
implantació de la zona blava als carrers Cristòfol de Boleda, Segòvia i Segrià. 
 
Els resultats de la votació són els següents: 
 

➢ Adhesió a la proposta d’habilitació de la zona blava dels carrers Cristòfol de Boleda, Segòvia i 
Segrià: 2 vots. 

➢ Adhesió a la proposta de no realitzar cap actuació: 13 vots. 
➢ Abstencions: 0 abstencions. 

 
En aquest cas la proposta no prosperaria i quedaria l’actuació tal i com està fins ara. 
 
Sense cap altre tema a tractar en el dia d’avui es dona per finalitzada la sessió plenària. 
 
 
Secretaria Tècnica dels Consells de Zona 
 
 

 
Lleida,  23 de novembre de 2022 


