Acta reunió de la Permanent del Consell de Zona de la Bordeta
Data: 04/02/2020
Lloc: Centre Cívic

Assistents: L.Pavón, J.C.Sisó, E.Aresté, J.Betriu, M.Piñol, C.Sebastián, L.Royo, C.Vidal,
M.Falcón, J.L.Calvo, F.Flores, M.Nicolàs(parcialment), F.Beà, D.Merino, D.Mateos, R.Sopena,
I.Boya, F.Mòdol(parcialment), A.Campos.
Temes generals:
-Enviarem una còpia de l’acta a l’A.Campos, perquè ens pugui gestionar les reunions amb les
regidories o tècnics d’aquelles propostes en que necessitem assessorament.
-M.Nicolàs, F.Beà, L.Pavón i J.Betriu aniran a veure l’eina web de comunicació de la que ja
disposa la Paeria. Dia i hora a acordar amb el F.Mòdol.
-A.Campos ens informa que estan habilitant una zona de jocs infantils al Parc de l’Aigua i que a
la Plç St. Jordi es reposaran les cistelles de basquet durant el mes de febrer.
-F.Mòdol informa que s’instal·larà wifi al centre cívic abans de l’estiu.
-S’informa que els arbres del c/Palauet s’esberlen, i cauen branques, el que podria ocasionar
algun accident.
-A.Campos preguntarà com està el projecte de la 3ª fase del c/ Les Roses.
Temes promesos pels regidors/es en reunions durant l’últim any:
-Netejar sèquia Molí. Fet. Falta ara tallar esbarzers i arbustos.
-Pintaran i posaran “pans” al carril bici de l’Av d’Artesa per senyalar-lo i protegir-lo.
Aproximadament d’aquí 1 mes.
-El regidor de mobilitat, vialitat i trànsit revisarà les normatives per a que l’última tram del
carrer Hostal es pugui convertir a curt termini en zona 20 o 30 pintant-hi els senyals
corresponents. La Paeria ha fet un estudi a nivell de barris, la Bordeta serà el primer en que es
posi en marxa. Aproximadament d’aquí 1 mes.
-Urbanisme informa que hi ha un projecte per fer la vorera més ampla del carrer Hostal entre
Av.Pla d’Urgell i Av.Flix. Està en estudi.
-Donar color a edificis públics grisos (Centre Cívic, CAP, Plançó, etc). El regidor Ignasi Amor ens
ha informat que tenen previst encomanar-li a la Lily Brik (reconeguda artista urbana lleidatana
que està triomfant a Europa) i la previsió a la Bordeta és Setembre 2021. Abans el grup de
joventut farà petites actuacions (pas zebra, un banc, algun mural, etc)
-Integrar Bosquet a xarxa espais verds en el nou concurs de jardineria. El tinent d’alcalde
S.Talamonte ens ha informat que ja l’han integrat, i que en pocs dies informaran sobre la
replantació del Parc Infantil.
-Il·luminar adequadament i netejar la vorera de l’Av.Garrigues en el tram entre LL-11 i canal de
Seròs. Fer-ho una vegada s’hagin enderrocat els edificis i murs que amenacen ruïna.
-Demanar a la regidora de barri A.Campos un informe dels solars/espais municipals al nostre
barri. L’està preparant.
-Demanar informació a la regidora de barri A.Campos d’on es pensa construir el nou tanatori.
No ho saben.
Propostes de la Comissió de Cultura i Patrimoni
-Creació de l’anella cultural de la Bordeta
-Què el Bus turístic tingui recorregut per l’anella.
-Fer difusió del patrimoni.
-Tornar a posar en marxa la biblioteca. Promocionar-hi activitats com per exemple un Club de
Lectura.

-Creació d’un Hotel d’Entitats (Ateneu, espai cultural, etc.) amb llibertat per utilitzar-lo tothom.
Propostes de la Comissió de Comerç, Economia i Treball
-Cursos de formació.
-Espai per a un viver d’empreses.
-Rastrillo, lligat amb implicació de bars i comerços.
-Estudi de l’enllumenat dels carrers. A.Campos ens informa que ja s’està realitzant aquest
estudi.
-Problemes d’inseguretat, més mossos o guàrdia urbana.
-Pàrquing darrere del mercat. A.Campos informa que la meitat del solar és municipal i l’altra
privat, s’informarà de l’estat del privat.
Propostes de la Comissió d’Urbanisme:
Microurbanisme: (Ordenades segons prioritat)
-Passos zebra elevats per a vianants als carrers Av.Flix, Av.Pla d’Urgell, Palauet, Antoni Solé,
Bellavista i Hostal de la Bordeta des de Pla d’Urgell cap dalt. Model el que hi ha davant de
l’institut al c/Boqué. Es descarten els de plàstic pel soroll i el seu ràpid deteriorament.
-Plataformes a determinades parades de autobús (final c/Palauet). A.Campos ens informa que
ja està posat a la llista d’actuacions. Servei d’autobús que arribi a l’estació de tren. Augmentar
freqüència autobús a determinades hores/dies, s’està estudiant. Desplaçar una de les parades
d’autobús de la Plaça St.Jordi per que no coincideixin una davant de l’altra i obstaculitzin els
transit.
-Instal·lar semàfors al creuament Av.Garrigues/ Av.Flix/Juneda/Palauet. (Prèviament reunió
amb tècnic)
-Arreglar vorera i fer continuació carril bici a l’últim tram dret de Palauet fins enllaçar amb
Av.Garrigues. (Prèviament reunió amb tècnic)
-Construir 2 pipicans d’uns 5.000 m2: Un al parc de l’aigua i l’altre al solar “Sales” al c/Palauet
(si es pot llogar).
-Treure aparcament a Av.Garrigues al costat esquerre baixant, i fer vorera més ampla i carril
bici que enllaci amb el que ja hi ha davant de la Hyundai.
-Eliminar aparcaments d’un costat de l’Av.Pla d’Urgell per guanyar espai pels carrils dels cotxes
i pel carril bici.
-Adequar solar costat piscina per a ús públic amb arbres, barbacoes i bancs. Es proposa
integrar-ho amb la piscina.
-Fer una placeta al solar de “Can Patates” (al creuament del c/Hostal amb Ignasi Bastús).
-Adecentar perímetre plaça Molí.
-Fer pàrquings per a cotxes a solar C/Boqué, darrer mercat, a solar “Sales” al c/Palauet (si es
pot llogar) i C/Amposta una vegada adequat.
-Fer un embornal a la part alta del C/Hostal perquè quan plogui no s’inundin les finques veïnes.
-Construir vorera a la part alta del c/Hostal, tapant el braçal i ampliant calçada.
-Treure arrebossat del Molí allí on la paret sigui de pedra amb l’objectiu de restablir tot el que
es pugui el seu aspecte original del segle XIII.
Propostes de Macrourbanisme: (Ordenades segons prioritat)
-Rotonda Av.Garrigues/ Av.Flix/Juneda/Palauet/Sícoris: Demanar una reunió amb un tècnic per
comentar opcions i tenir el seu assessorament..
-Zona per a vianants als últims trams de c/Hostal i St.Jaume.
-Solucionar les males olors als carrers Col·legi, Amposta, Beata Jornet, Pla d’Urgell. Renovant
clavegueres si cal.
-Obrir carrer per enllaçar C/Almeria amb Av. Pla d’Urgell, i així facilitar l’accés als polígons.

-Prioritzar Av.Garrigues abans de la passarel.la damunt LL-11. Obrir carrer des d’Hotel Ibis fins
nova rotonda Av.Garrigues, i un altre d’entrada a la LL-11 direcció cementiri.
-Ampliar plaça del Molí.
-Fer Av.Garrigues d’un sol sentit quan s’obri el c/Sícoris, i un enllaç amb LL-11 per c/Canal.
-Redissenyar la plaça dels Drets Humans per fer-la més amigable i verda.
-Institut intercomarcal del marge esquerre de Lleida, es creu que era un globus sonda i que no
hi ha res en concret (C.Vidal), i centre de FP. (R.Sopena i J.Blasi preguntaran al delegat
d’ensenyament)
-Insonoritzar vies del tren des de LL-11 a Variant Sud.
-Ampliar a 3 carrils l’últim tram de Palauet i el primer de Av.Flix (endarrerint el mur del col·legi
Esperança)
-A la Plaça “Sales” (Palauet cantonada Àger) planificar la zona verda a la banda de l’Av.
Fontanet. A.Campos ens informa que s’haurà de proposar quan el nou POUM estigui en fase
de participació ciutadana.
-Reordenació del SUR 24 (Part alta d’ Hostal de la Bordeta).
Temes comentats per whats posteriorment a la reunió de la Comissió d’Urbanisme.
-Treure torres d’alta tensió del carrer Ludovicus Pius.
-Obrir un punt de recollida d’obres menors.
Propostes de la Comissió d’Educació i Esports.
-Zona d’esbarjo pel jovent. Es proposa a zona davant la gasolinera. I si pot ser en patis de
centres educatius oberts i amb vigilància.
-Arranjar la plaça St.Jordi pel costat del mercat.
-Proposar de portar el campionat de ball esportiu al pavelló de la Bordeta.
-Organitzar olimpíades Inter-escolars amb els 4 centres del barri, i inclús convidant.ne de fora.
Demanar la col·laboració del Sícoris per si pot cedir les instal·lacions.
-Ampliar piscines i el recinte de la zona de restauració, proposant de fer-hi activitats com
podria ser un cinema a la fresca, etc.

