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CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 01 (Centre Històric: Mercat del pla i entorns) 

Plenari realitzat el 18 de maig de 2022, al Centre Cívic de l’Ereta. 

Assisteixen a la reunió: 

 
Entitats, Plataformes i Grups: 

Asociación Watani para la Libertad y la Justicia; Grup Municipal Comú de Lleida; Associació 
Cultural d’Artistes Promethea; Escola Bressol Centre Històric; Associació Colors de Ponent ; 
Plataforma Pla de l’Aigua; Som Veïns; Institut Municipal d’Ocupació (IMO); Associació Amics de la 
Seu Vella de Lleida; Grup Municipal PSC; Associació de Veïns i Comerciants del Centre Històric; 
Associació Nostàlgia; Associació de Senegalesos; Associació Ndiatinguia; Escola Cervantes; 
Joventut; Fundació Arrels; Fundació Orfeó Lleidatà; Associació de Comerciants; Agrupació 
Ilerdenca de Pessebristes; Associació de Mali; Associació de veïns Jaume I; Fundació Jericó; i Banc 
dels Aliments. 

Persones: 

Mourad El boudouhi; Miquel Castellà; Elena Ferre; Joan Giralt; Lluis Sancho; Jose Ibarrola; Gemma 
Gil; Mònica Fernández; Gemma Subirà; Miquel Sabaté; Josep Maria Muñoz; Oscar Lanza; Djibril 
Traore; Mireia Aldabó; Joan Ramon González; Carme Valls; Cristina Armengol; Josep Navarra; 
Montserrat Rocaginé; Jaume Millas; Maite Pascual; Ibrahima Bao; Emmanuel Serge Thierry; Antoni 
Soliva; Zacaria Sourouri; Jasmine Sedó; Mariona Argemí; Montse Guardiola; José Miguel 
Fernández; Jordi Curcó; Diakaridia Daou; Elena Pàmpols; Jordi Fo; Sònia Griñó; Evan Sadolor; 
Estefania Reñé; Jordi Xafer; Joan Lorenzo; Anna Vila; Teresa Farré; Josep Ma. Romero; i Joan Falcó. 

Per l’administració municipal: 

El paer en cap, Sr. Miquel Pueyo; la regidora de zona, Montserrat Pifarré i de l’Àrea de 
Participació, Cristina Saiz; Glòria Vicens i Sogues Sendra. 

S’inicia el plenari del Consell de la zona 01 amb la benvinguda del Paer en Cap, Sr Miquel Pueyo, i  
excusa l’absència de la regidora de Participació, Marta Gispert, per motius de salut. Parla sobre 
l’actual model de Participació, els Consells de Zona i els Consells de Ciutat , el qual són espais de 
debat, de diàleg i de concertació. Comenta que és conscient de la complexitat del barri i de la 
necessitat d’afrontar-la des de la millora urbanística i de l’entorn, des de la millora de la seguretat i 
del civisme, des de la millora de l’atenció a les persones més vulnerables i que també això s’ha de 
fer treballant pel benestar de totes les famílies del barri. Seguidament, fa esment de diverses 
accions que s’han dut a terme en el barri com: 1- nombra les diferents actuacions per part de la 
Guàrdia Urbana i  la policia administrativa durant el que portem d’any pel que fa als temes de 
seguretat, venta ambulant, neteja, sorolls a la via públic i domicilis, robatoris, consum de 
substàncies estupefaents, etcètera; 2 - el Pla de Millora de l’Espai Públic fent incís amb la 
importància de la neteja dels solars buits i l’inici dels expedients als propietaris per tal que 
procedeixin a la neteja d’aquets, entre d’altres.  

A continuació, la regidora de Zona01, Montse Pifarré, fa esment de diverses actuacions del barri 
que s’estan fent o que es preveuen fer a curt termini com: 1- el procés d’obertura de la pista de la 
Panera, des de la Regidoria de Joventut s’estan fent consultes per decidir els usos, per tal de 
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millorar l’arranjament i la part artística de la pista; a més les claus ja estan disponibles al Centre 
Cívic de l’Ereta i la reserva de l’espai es fa a través de la pàgina web de Participació; 2- es 
col·locaran 30 papereres a partir d’una prospecció que es va fer des de la Comissió de treball per la 
ubicació d’aquestes; 3- ja està en funcionament el Punt de Suport Digital al Centre Cívic de l’Ereta:  
és un punt d’acompanyament a l’expedició de l’id-Cat Mòbil, acompanyament en tràmits on-line i 
servei de petició de cita prèvia en els diferents serveis municipals i impressió de certificat de padró 
individual; i el Punt d’Autoservei on hi ha instal·lat un  ordinador a l’entrada  on la ciutadania pot 
venir a fer els seus tràmits, hi ha una persona “el connector/a digital”  encarregada de fer 
pedagogia, fer l’acompanyament en els tràmits i  lluitar contra la bretxa digital; 4- al juliol està 
previst la inauguració del circuit de rutes saludables on es procurarà incloure la restauració, alguns 
monuments i/o espais d’interès, entre d’altres; 5- pel que fa a Mobilitat, s’han estat fent els 
habituals treballs de senyalització i pintura, s’ha consolidat la pacificació del carrer Panera amb 
part de la plaça dels Gramàtics (hi han els pilons i està ben senyalitzat), s’han renovat 
completament els ascensors del Canyeret-Seu Vella i també s’ha fet la renovació del col·lector del 
passatge d’Empordà. Continuant amb la mobilitat es comenta la petició realitzada per Som veïns: 
fa uns mesos que ens va convocar a una reunió, a la qual hi vam anar diferents regidors i ens va 
presentar un pla de mobilitat que també van fer arribar a la Regidoria de Mobilitat; des de la 
Regidoria de Barri s’ha treballant i s’ha parlat amb els tècnics de la Regidoria de Mobilitat i van dir 
que és un espai molt ampli i que s’han de tenir en compte molts factors tècnics i que Mobilitat ara 
estan col·lapsats gestionant els diners de les subvencions rebudes d’Europa per a fer la 
transformació a la ciutat, però que veuen molt viable el projecte i que s’encarregarà de manera 
externa, que s’estan preparant els plecs i sortirà a licitació i es tindrà un informe extern; 6- pel que 
fa a l’IMO, es va inaugurar l’oficina d’orientació laboral a Cavallers-Tallada i també que els joves de 
la Casa dels Oficis de l’IMO han fet l’arranjament de l’edifici municipal que acull la FAV; 7- exposa 
alguns els edificis que s’han enderrocat a causa de les males condicions i d’altres que estan 
pendents; 8- durant el festival Post Fest, cada any es pintarà un mural al Centre Històric; i 9- 
nombra l’associació Promethea i la seva dinamització en l’aspecte artístic i cultural que ofereix al 
barri.   

En Desenvolupament del quart ordre del dia, 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 

En l’inici del cinquè punt de l’ordre del dia, Cristina Saiz, Cap de l’Àrea de Participació, parla sobre 
la importància de la reconstitució del Grup Dinamitzador i  que dins d’aquest grup hi pugui haver 
una persona de cadascuna de les entitats que treballen al barri i els veïns i les veïnes que a títol 
individual vulguin corresponsabilitzar-se de les qüestions de barri.  

Seguidament, es procedeix a constituir el Grup Dinamitzador de la Zona 01: de l’Associació de 
Veïns i Amics de la Plaça Ereta, el Jordi Mayoral; de l’Associació de Veïns i Comerciants del Centre 
Històric, la Cristina Armengol; de l’Associació de Veïns Jaume I, encara no han dit la persona, 
malgrat sí estan interessats; de Prosec, la Xesca ; de l’Associació Ndiatinguia, l’Emmanuel Serge 
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Thierry; del “Som veïns”, l’Òscar Lanza; del Fòrum Ciutadà per la Cohesió Social - FOCCS , el 
ZaKaria Sourouri; de l’Associació Promethea, el Joan Giralt; de l’Associació Anti-Sida, l’Ester 
Bellido; de l’Associació Cultural, de Bronca, el Ximi; de la Fundació Arrels, la Maria Solé; de la 
Fundació Jericó, l’Anna Vila; del menjador, la Teresa Farré; de l’Associació de Comerciants, 
l’Estefania Reñé; de l’Escola Cervantes, la Sònia Griñó; de l’Orfeó, l’Albert Hortal; de l’Associació 
Plataforma Pla de l’Aigua, el Josep Maria Muñoz. I els veïns que han manifestat a títol individual la 
seva voluntat de participar-hi són: el Miquel Capellà, la Montserrat Rocaginé, el Djibril Traore, el 
Josep Navarra i el Pau Llop. Afegeix que si algú més vol manifestar la seva voluntat de ser-hi, 
benvingut serà.  També, comenta que aquestes entitats tenen seu social al barri. 

Seguidament, la Regidora Montserrat Pifarré dona pas a dues intervencions de grups  i entitats del 
barri per exposar els projectes: 

- Som veïns: presenta la proposta de mobilitat i pacificació de trànsit de vehicles al Centre 
Històric, on planteja la necessitat i oportunitat de peatonalitzar el Centre Històric per tal 
de pacificar la circulació de vehicles, restringint-ho a veïns i veïnes i vehicles de serveis en 
horaris laborables.  

- Promethea: presenten el projecte de les escales. Un projecte que el que pretén és  
mostrar que Lleida sempre ha sigut una ciutat multicultural i des d’aquesta base intentar 
treballar en un procés participatiu on tots els veïns hi puguin dir la seva i que, al final, es 
pugui adequar el barri artísticament i que també representi una part històrica de la ciutat.  

 

Torn general de preguntes i/o propostes: 

Montse Guardiola, propietària del restaurant “Celler del Roser” i veïna, parla sobre la manca de 
manteniment tant de neteja com de jardineria d’algunes de les zones del Centre Històric, fen incís 
a la part del Call Jueu proposant també, canviar els vinils descriptius de la història ja que estan 
destrossats. Afegeix l’incivisme per part d’algunes famílies que hi conviuen.  
Emmanuel Serge,  Associació Ndiatinguia, fa referència a la delinqüència que hi ha al barri i a 
l’incivisme de la gent. També comenta la situació de vulnerabilitat amb la que es troben moltes 
persones.   
Joan Ramon González, Associació Amics de la Seu Vella, dubtes sobre l’ús que se li vol donar a 
l’edifici de l’antiga Policia Nacional (c/ Sant Martí). A més es queixa de: 1- els orins al monument 
que hi ha a la glorieta de Baltasar Gracián; 2-  que hi ha dues rutes que no funcionen, una de la de 
les “Fonts de l’Aigua” perquè la Font de les Piques està espatllada i la Font del carrer del Roser que 
està plena de pintades i no té aigua; l’altra ruta és la de la Cuirassa per manca de manteniment, 
sobretot dels rètols. 
Josep Ibarrola, veí, parla sobre la contaminació electromagnètica i de fer la identificació de les 
zones de baixes emissions. 
Mourad El Bodouhi, Asociación Watani para la Libertad y la Justicia, proposa una mesquita a 
l’edifici de l’antiga Policia Nacional. 
Josep Maria Muñoz, Plataforma Pla de l’Aigua, comenta diferents aspectes: 1- demana que si es 
poden compartir més acuradament les dades de les actuacions de la Guàrdia Urbana que s’han fet 
al barri; 2- parla sobre el augment del mercat il·legal de la Plaça del Dipòsit ja que  infringeix punts 
de diverses ordenances municipals i que no té empara legal, per aquest motiu es va demanar el 
tancament o la regularització d’aquest mercat, i que de moment,  no s’ha fet res, a més, es fan 
sorteigs i jocs d’atzar amb diners, a la vista de tothom; 3-  que es va fer un mapa amb els punts de 
venta de la droga al barri, a l’espai públic i que, per part de l’Ajuntament, no s’ha donat cap solució 
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al problema; 4- els problema dels solars, amb persones que hi estan dormint i que s’acumulen 
escombraries i diferent material comburent amb el risc d’incendi que això comporta; 5- denuncia 
que al barri hi han venedors de begudes al carrer Tallada amb carrer Galera, al carrer Boters i a la 
plaça del Dipòsit, sense cap registre sanitari, cap control, ni cap llicència i pot ocasionar problemes 
de salut pública i perjudicis pels venedors; 6- la manca d’autoritat en les seves actuacions per part 
de la Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra al barri ja que reben pressions per part dels incívics i 
delinqüents; 7- la seva opinió amb referència a DIP, i també, comenta que el grup que ha servit per 
donar un servei de ciutat més als usuaris de les empreses del tercer sector que estan ubicades al 
barri que als propis veïns; 8- no tenen cap constància de que hi hagi un projecte certificat darrera 
amb respecte a la Fab Lab  i que ja hi ha un altre Fab Lab pendent de desenvolupar ubicada a  
l’Escola de Treball. Finalment fa incís amb el fet que tothom està obligat a complir les ordenances 
municipals i no es poden fer discriminacions, ni per origen, ni per recursos econòmics, ja que 
tothom té les mateixes obligacions per fer complir les normes.  

Òscar Lanza, Plataforma Som Veïns, exposa: 1- mercat il·legal de la Plaça del Dipòsit continua 
funcionant els 365 dies de l’any; 2- fer més difusió del Punt de Suport Digital instal·lat al Centre 
Cívic del barri; 3- pregunta quants serveis socials s’han desplaçat del barri; 4-  que la situació al 
barri ha empitjorat. A més, Òscar, proposa: 1- la realització d’una campanya de civisme i de 
convivència veïnal a través de díptics en diferents idiomes; 2-  el compliment de les ordenances 
municipals de la ciutat als ciutadans i usuaris dels carrers de la Zona 01; 3-  crear una unitat de 
coordinació entre la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra per lluitar contra la venta i el tràfic 
de droga i contra el incivisme; 4-  la recuperació del nom del Centre Històric i la senyalització als 
accessos i les vies de la ciutat, com també, dins de la mateixa, als carrers que porten al Centre 
Històric; i 5-  la pacificació del trànsit. Finalment, comenta que les propostes i denúncies que s’han 
anat fent estan penjades a la web i no se n’ha resolt cap, i demana l’actuació de l’Ajuntament a 
que hi ha famílies problemàtiques que estan trencant la convivència del barri. 

Ibrahima, Associació del Senegal, del FOCCS i veí, comenta que el barri, històricament, sempre ha 
sigut una zona d’acollida. Diu que s’ha de dignificar el barri i que, fomentar el civisme i la bona 
convivència és una responsabilitat conjunta. 

Lluís Sancho, Associació “Promethea”, explica que ara ja estan les eines per treballar tots plegats i 
entre tots/es assumir el compromís de solucionar els problemes que hi ha al barri. 

Carme Valls, regidora del PSC a l’Ajuntament de Lleida, comenta que es dugui a terme la proposta  
que van presentar de resolució amb referència als solars buits per demanar que es deixin els solars 
oberts, de manera que els serveis de neteja hi poguessin entrar.  

Miquel Castellà, veí, fa una reflexió per tal de recuperar el barri. Finalment, fa un reconeixement 
al  bon funcionament de l’IMO i dels seus treballadors/es.  

ZaKaria Sourouri, del FOCCS, comenta que la seva preocupació pel barri i la necessitat de treballar 
conjuntament per un barri exemplar. 

 
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 Sr. Miquel Pueyo respon: 1- anima als assistents  a 
participar al  Grup Impulsor del Pla de Millora de l’Espai Públic per tractar els temes de neteja i 
jardineria, tot i així,  pel que fa al Call Jueu, requereix d’un manteniment que és força costós;  2- la 
caserna de l’Antiga Policia Nacional, és zona verda, i proposa  que a través del Grup Dinamitzador 
s’aportin idees de que fer-hi; 3-  aclareix que és important deixar als treballadors i treballadores 
municipals al marge del tema polític; 4- els temes de la campanya de civisme, de la recuperació de 
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la senyalització i de la pacificació del trànsit estan en procés de fer-ho; 5- que la creació d’una 
Unitat Mixta entre la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra, s’hauria de comentar a les 
respectives autoritats que els competeix.   

A continuació, la regidora de Zona01, Montse Pifarré, respon a altres qüestions: 1- al barri es 
treballa tenint en compte la diversitat cultural i sempre es procura que des dels Serveis Socials 
s’atenguin a totes les persones vulnerables; 2- davant de l’antiga caserna de la Policia Nacional es 
construirà un gran edifici de serveis de la Generalitat de Catalunya; 3-  s’han de canviar les teles 
que cobreixen el reg de la Cuirassa; 4- amb referència a les zones blanques, s’ha d’esperar a tindre 
aparells homologats i que hi hagi els tècnics del Departament de Salut de la Generalitat per valorar 
la perillositat, a més hem d’esperar la guia de bones pràctiques que elaborarà la OMS; 5- nombra 
les actuacions realitzades per part de la Guàrdia Urbana al mercat il·legal de la Plaça del Dipòsit; 6- 
el treball que es fa als solars buits per part del Pla de Millora de l’Espai Públic; 7- s’ha començat a 
inspeccionar domicilis pel que fa a la venta il·legal per part de la Guàrdia Urbana; 8- que no s’han 
instal·lat més Serveis Socials al barri; 9- la campanya de convivència s’està treballant  des del Grup 
Dinamitzador i amb el Pla de Millora de l’Espai Públic; 10- es compleixen les ordenances 
municipals;  11- la pacificació del trànsit està  a la fase d’estudi tècnic; 12- s’està treballant amb el 
tècnics, tant a nivell jurídic com urbanístic, per valorar quina seria la millor opció, si oberts o 
tancats; i 13- Serveis Socials està al cas de les diferents problemàtiques que hi ha al barri. La resta 
de temes es derivaran als departaments corresponents. 

Cristina Sàiz, Cap de l’Àrea de Participació,  aclareix alguns dels dubtes que han sorgit respecte al 
grup DIP:  insisteix que no es correcta la denominació DIP, sinó que són personal de la regidoria de 
Participació. Actualment, tenim quatre persones a la Regidoria treballant tècnicament per 
dinamitzar els Consells de Zona. Hi ha quinze Consells de Zona a la ciutat i tenim la instrucció 
política d’aquest mandat, de treballar més fermament a Mariola, Centre Històric i Balàfia- Clot. 
Estem intentant desenvolupar tècnicament aquesta funció potenciant la participació en els 
diferents Consells de Zona i en els diferents Grups Dinamitzadors. Procurem la creació d’espais 
relacionals, de grups legitimats i representatius,  que és el que denominen els Grups dinamitzadors 
de les diferents zones, com és el cas d’avui amb la constitució del Grup Dinamitzador de 01. 
Pensem que, a través del Grup Dinamitzador i amb l’ajuda dels responsables tècnics, hem de 
treballar per prioritzar propostes i establir-ne l’ordre de la implementació; pensem que s’ha de 
treballar la corresponsabilitat, crear xarxa, empatia, coneixença, ajuda mútua entre les diferents 
entitats, veïns i veïnes per millorar el futur del barri. Hem d’implicar el personal tècnic municipal 
especialitzat de les diferents regidories per treballar el dia a dia, evitant generar expectatives i 
treballar sobre idees que realment es puguin desenvolupar als barris.  Com tots i totes sabeu 
l’equip és molt jove, tan sols fa un any i tres mesos que funciona i encara ens queda molt per fer i 
aprendre. Portem pràcticament un any treballant al Centre Històric i ens ha costat molt d’unir a 
totes les entitats per a que treballin totes plegades. Això és vital i cabdal per a que es puguin tirar 
projectes endavant. Entenem que hi han moltes metodologies i diversitat de pensaments i 
d’orígens, però només ens en sortirem si treballem plegats perquè ens estimem el barri. Es 
treballarà amb aquesta trajectòria i es demana que es tingui aquesta complicitat.  

 

Sense cap altre tema a tractar en el dia d’avui es dona per finalitzada la sessió plenària. 

 
Àrea de Participació Ciutadana 
Alba Biget/Glòria Vicens 
Lleida, 18 de maig de 2022 


