
 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ RELATIU A LA IMPLEMENTACIÓ DEL PLA 

DE TREBALL DE LA ZONA 07 – INSTITUTS, TEMPLERS I ESCORXADOR 

Exposició  

El 19 de Juliol de 2021, fruit dels treballs realitzats en el marc dels Plenaris del 

Consell de la Zona 07, i de les reunions, visites i trobades amb les associacions 

de veïns i de comerciants de la Zona 07 (Templers, Escorxador i Instituts), com 

a regidora de Zona en aquell període presento la proposta de treball específica 

per al barri.  

El Pla de treball es basa en les aportacions sorgides pel Consell de Zona, les 

Comissions Temàtiques, els Consells Escolars i les Associacions Veïnals i 

Comercials de la Zona, així com els veïns i veïnes a títol individual.  

Tenint en compte que  

- El Comú de Lleida no forma ja part del Govern i cap dels dos regidors del 

Comú som regidors de Zona 

- L’actual Regidor de la Zona 07, el Sr. Castro, no ha fet des que és Regidor 

de Zona (agost del 2021), cap reunió com a regidor de zona amb 

l’Associació de Veïns Escorxador – Templers, cap visita al barri, cap 

millora d’aquest mateix Pla de treball que se li va traslladar, cap 

comunicació amb les dues associacions de veïns respecte els projectes 

que s’inicien al barri (p.e. Josefines)...  

- No s’ha implementat cap proposta de mobilitat ni d’urbanisme que jo 

mateixa havia traslladat quan era regidora de la Zona 07 

 

Proposem  

L’estudi, implementació i execució d’aquest Pla de Treball que procedeixo a 

transcriure, abans del Maig del 2023: 

 

 

 



 

 PLA DE TREBALL DE LA ZONA 07 MANDAT 2019-2023 

D’acord a les aportacions sorgides pel Consell de Zona, les Comissions 

Temàtiques, els Consells Escolars i les Associacions Veïnals i Comercials de la 

Zona es detalla aquest Pla de Treball de la Zona 07.  

Les propostes que s’hi plantegen van en coherència amb el Pacte d’Entesa 

signat per les 3 forces que integren el Govern de la Paeria. 

 

1. VALORS A RESALTAR DE LA ZONA:  

- CULTURA. L’objectiu és que pugui esdevenir el barri amb oferta cultural 

per excel·lència. Som la zona amb el triangle cultural de la ciutat: Aula 

de Teatre, Teatre de l’Escorxador i Cafè del Teatre. La cultura, les arts i 

la música han de ser tret diferencial de la Zona 07. 

 

- EDUCACIÓ. Dins la Zona 07 hi ha també el Camp Escolar, Escola Bressol 

del Rellotge i Centres Educatius Concertats. És important reforçar la 

imatge de Zona 07, Zona Educativa acompanyant de mesures de mobilitat 

adients (Zona 30, pacificació de carrers, reforç del transport públic). 

 

- PROJECCIÓ ECONÒMICA. Tenim la sort de tenir l’inici de l’Eix Comercial 

a la nostra Zona. És important que els comerços del barri es vegin 

beneficiats per la situació estratègica en la que es troben i a la vegada 

potenciar l’excel·lent oferta gastronòmica i comercial que tenim.  

 

 



 

2. 5 EIXOS DE TREBALL: 

 

 

2.1. Cultura:  

2.1.1. FOMENT DE LA CULTURA COM A MARCA DISTINTIVA DE LA 

ZONA 07 

És essencial poder crear un projecte cultural que faci de la Zona 07 el barri 

cultural per excel·lència. És fonamental, ara més que mai, apostar per la cultura 

i quina millor manera de fer-ho que dissenyant projectes conjunts entre l’Aula de 

Teatre, el Cafè, el Teatre de l’Escorxador i el veïnatge.  

Proposta: 

- Creació comissió transversal de cultura de la Zona 07 integrada per: 1 

membre de l’Aula del Teatre, 1 membre del Cafè, 1 membre del Teatre de 

l’Escorxador, 1 membre del Consell Territorial de la Zona 07, 1 tècnic de 

l’Ajuntament de Lleida. Aquesta comissió serà l’encarregada de 

determinar quins projectes són els cabdals i que poden tenir una millor 

acollida al barri.  

 

- Llistat de possibles projectes que es podrien portar a terme en l’àmbit 

cultural:  

CULTURA

URBANISME I 
MOBILITAT

SEGURETAT I 
CIVISME

PROMOCIÓ 
ECONÒMICA I 
COMERCIAL

TRANSICIÓ 
ECOLÒGICA I 
JARDINERIA



 

TÍTOL DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

“FES BARRI. MOSTRA 

D’ARTS EN VIU” 

Mostra d’entitats lúdica i festiva amb una àmplia 

oferta cultural per donar a conèixer les entitats 

culturals del barri, la tasca que desenvolupen i 

afavorir-ne la connexió i oferir cultura de qualitat de 

producció pròpia. “Fes barri” es desenvoluparà 

durant 1 cap de setmana. 

“FEM LA BESTIA” Creació d’un bestiari propi singular de la Zona 07. Pot 

ser infantil. La idea és poder ampliar el bestiari propi 

de l’Ajuntament de Lleida però amb la singularitat que 

aquesta bèstia seria pròpia de la Zona 07. 

- Concurs d’idees per decidir motiu de la bèstia 

i finalitats 

- Encàrrec a un artesà lleidatà de la mateixa  

- Presentació a tots els infants del barri  

PUBLICACIÓ DEL LLIBRE 

“ESCORXADOR, 

HISTÒRIA VIVA DE LA 

CULTURA A LA CIUTAT 

DE LLEIDA” 

Compilació d’articles, investigacions, entrevistes i 

estudis sobre la importància i l’impacte que ha tingut 

l’Aula de Teatre, el Cafè de l’Escorxador i  el Teatre 

de l’Escorxador en l’àmbit cultural per la ciutat de 

Lleida.  

IDENTIFICACIÓ DELS 

ESPAIS SINGULARS 

Senyalització d’aquells espais singulars més 

rellevants de la Zona 07 tot confeccionant una ruta 

cultural per explicar-los: Monument Lluís Companys, 

L"Ametlla com balla de Benet Rossell...  

TEATRE SOCIAL Projecte de Teatre Social que integri i denunciï 

problemàtiques de la Zona 07 o de la Ciutat de 

Lleida: persones temporeres, habitatge, racisme, 

masclisme...  

 

 

 

 

 



 

2.2. Urbanisme i mobilitat: 

2.2.1. CREACIÓ DE PROJECTE DE ZONA D’APARCAMENTS. 

Al Barri (a partir d’ara ZONA 07) tenim molt comerç i variat, i diferents serveis 

administratius oficials que generen una gran quantitat de persones que venen de 

fora del mateix i acudeixen en vehicle. La majoria dels propis edificis del Barri 

son antics i no disposen de pàrquing subterrani als mateixos fent que veïns i 

veïnes hagin de deixar els vehicles al carrer. 

Actualment, i des de fa temps, els Barris han anat perdent places 

d’estacionaments, i les diferents actuacions municipals efectuades en els darrers 

anys han eliminat algunes de les que ja existien. 

Parlem de varies zones del barri Templers-Escorxador, dels carrers principals 

sobretot (Carrer Lluís Companys i carrer Acadèmia): 

- La reurbanització de la zona frontal del complexe Escorxador efectuada a 

partir de l’any 2005, situat just al mig del carrer Lluís Companys, i que 

abans tenia un disseny que permetia estacionar quasi 100 vehicles més. 

A continuació el detall d’estacionaments perduts només al centre: 

o Punt 1 - carrer Lluís Companys/Edifici Escorxador - 33 places 

perdudes: -15 places a la entrada de l’edifici Escorxador, ara pas 

peatonal, -15 places paral·lelament a l’anterior, ara pas peatonal, -

3 places davant bust de Lluís Companys , ara contenidor soterrat 

 

o Punt 2 - Plaça Escorxador, lateral escales/ascensor - 7 places 

perdudes: -7 places d’estacionament en vial obert davant de les 

escales, costat ascensor, ara pas peatonal,  

 

o Punt 3 - carrer Roca Labrador número 1, confluència Lluís 

Companys - 5 places perdudes: -4 places d’estacionament davant 

Escola Bressol Rellotge, ara zona càrrega/descàrrega, -1 plaça 

d’estacionament carrer Roca Labrador núm 1, remodelació 

començament vorera,  

 

o Punt 4 -carrer Lluís Companys números 26/27 - 8 places perdudes: 

-5 places davant número 26 fins cantonada, zona 



 

càrrega/descàrrega i remodelació final vorera, -1 plaça davant 

número 27 (asseguradora AXA), remodelació vorera, -2 places 

davant número 27 (bar Llobregat), espai estacionament motos,  

 

o Punt 5 - carrer Lluís Companys números 23/25 - 6 places perdudes: 

-4 places davant nùmeero 25, parada del bús, -2 places davant 

número 23 (Banc Santander), remodelació vorera, 

 

o Punt 6 - carrer Unió - 12 places perdudes: -1 plaça número 2 

(davant lateral Banc Santander), remodelació vorera, -1 plaça 

número 2 (davant lateral Banc Santander), plaça minusvàlits, -3 

places número 4 (davant portal veïns i 2 comerços), illa 

contenidors, -5 places entre números 3 i 5 (part lateral Mercadona), 

zona càrrega/descàrrega Mercadona, -2 places davant número 9 

(tintoreries La Ardilla), zona càrrega/descàrrega 

 

o Punt 7 - carrer Lluís Companys números 19/21 - 9 places perdudes: 

-4 places davant Àrea Guissona i Mercadona, zona 

càrrega/descàrrega, -4 places vorera davant Àrea Guissona i 

Mercadona, zona càrrega/descàrrega, -1 plaça davant Bar Las 

Vegas, remodelació vorera, 

 

o Punt 8 - carrer Lluís Companys números 3/15 - 18 places perdudes: 

-6 places des de número 13 fins al número 15, ampliació i 

remodelació de vorera, -12 places des de número 3 fins al número 

11, ampliació i remodelació de vorera, zona de càrrega/descàrrega. 

 

En total en aquests 8 punts del Barri Templers-Escorxador s’han perdut 98 

places, a les que faltaria sumar les perdudes a la resta de carrers. A la Zona 07 

s’han perdut també més places d’estacionaments per diferents actuacions com 

ara zones de càrrega/descàrrega, illes de contenidors o contenidors individuals, 

remodelacions de voreres (sobretot en cantonades o confluències amb carrers), 

etc. 

 
 



 

Proposta: 
 

Planificar, pressupostar i executar més espais d’estacionaments. 

Es poden crear més places d’estacionaments en dues zones:  

✓ Zona 1.- Passatge de Santa Anna: crear un projecte i pressupost per 

un pàrquing de superfície dins d’aquell espai. Aquesta actuació 

soluciona diferents problemàtiques i greuges al barri: 

- Augmentar les places d’estacionament en un tram de carrer principal 

sense estacionaments 

- Eliminar un punt d’inseguretat i brutícia 

- Possibilitat d’augmentar la superfície de pistes esportives del centre 

escolar Santa Anna al Barri 

- Dignificar l’espai i l’entrada al passatge en favor del veïns afectats. 

 

✓ Zona 2.- Plaça Escorxador: estudiar la creació d’un projecte i 

pressupost per un pàrquing subterrani amb diferents nivells. 

Aquesta actuació soluciona diferents problemàtiques i greuges al Barri: 

- Augmentar les places d’estacionament al Barri i a la Zona 07 i dins la 

ciutat, 

- Aprofitar millor l’espai situat en aquesta zona actualment desaprofitat 

i mal utilitzat, 

- Dignificar el centre de referència del Barri, ara utilitzat 

inadequadament, 

- Dignificar i tornar a tots els veïns i veïnes l’espai actual i conservar la 

zona verda i d’esbarjo. 

 
 
 

2.2.2. AUGMENT AMPLADA DE VORERES ESTRETES. 
 

Actualment, i de manera més evident, tenim un greuge comparatiu entre voreres, 

sobretot al carrer Lluís Companys, atès que la vorera del costat dels números 

senars és manifestament més estreta que la del costat dels números parells. El 

costat dels números parells és el doble d’ample que la del altre costat, arribant a 

desfasar-se fins a més de 3 m d’ample. 

 



 

Lògicament això comporta uns greuges comparatius i de dinamisme comercial, 

entre d’altres greuges, als comerços, i també veïns, existents a la vorera dels 

números senars. Les persones que hi circulen per ella es troben aglomeracions 

i els dificulta el pas i el poder gaudir dels comerços oberts, els repartidors no 

poden fer adequadament la seva feina als comerços i veïns, els bars no poden 

tenir terrassa o la tenen molt més reduïda que a l’altre costat, augmentant també 

les dificultats de pas de vianants pel seu espai, és un Barri amb molta circulació 

de persones amb mobilitat reduïda i també és veuen afectats, etc. 

 
Proposta: 
 

Planificar, pressupostar i executar un projecte d’ampliació de voreres per 

equiparar-les el màxim possible a l’altre costat del carrer Lluís Companys 

Fer un estudi de necessitats d’ampliació de voreres dins de la Zona 07 i 

pressupostar i executar les possibles ampliacions restants segons la 

disponibilitat real dels carrers afectats. 

 
 

2.2.3. MILLORA DE LA IL·LUMINACIÓ A TOTS ELS CARRERS DEL 
BARRI. 

 
Actualment l’enllumenat del Barri és pobre, deficient o poc sostenible. És un 

enllumenat en alguns casos antic i poc eficient creant inseguretat i problemes. 

L’enllumenat amb leds no aporta la suficient il·luminació i s’hauria de tornar a fer 

un estudi lumínic per solucionar-ho. 

 
Proposta: 
 

Fer un estudi lumínic del Barri i observar i quantificar les deficiències 

lumíniques i fer pressupostar un projecte de millora lumínica al Barri. En 

base a l’estudi augmentar els lúmens en els punts i zones més 

transitades o amb mancança d’il·luminació. 

 
 

2.2.4. ZONES DE CÀRREGA/DESCÀRREGA. 
 

Actualment la majoria de les zones de càrrega/descàrrega dins la Zona 07 estan 

mal repartides, mal utilitzades o son inexistents. Hi ha diferents llocs on s’ajunten 

molts metres de zona de càrrega/descàrrega i d’altres que no en tenen cap a 



 

prop o als voltants immediats. Aquest problema s’afegeix al problema anterior de 

les places d’estacionament però aquest afecta exclusivament als comerços i 

repartidors de mercaderies, allargant el problema fins al veïnat. 

 
Proposta: 
 

Fer un estudi de les zones existents actuals de zones de 

càrrega/descàrrega a la Zona 07 i en funció del resultat del mateix portar 

a terme l’adequació respecte les necessitats garantint que són visibles i 

millorant la senyalització si fes falta.  

Estudiar la possibilitat de donar permisos especials a comerços situats 

en zones sense o amb poques places d’estacionament mitjançant petició 

en coordinació amb les associacions de comerciants de la Zona 07. 

Crear una APP a nivell de ciutat que et permeti fer ús de manera 

controlada i anticipada de les Zones de càrrega i descàrrega millorant la 

disponibilitat i utilització.  

 
 
 

2.2.5. MAJOR CONNECTIVITAT A LA ZONA 07: CARRIL BICI I MILLORA 

DE LES LÍNIES D’AUTOBÚS  

 
Abans del canvi a sentit únic del Carrer Lluís Companys teníem una entrada de 

línies d’autobusos des de Passeig de Ronda, des de Rambla d’Aragó i des 

d’Avda. Catalunya, fet que feia que el Barri Templers- Escorxador tingués bona 

comunicació amb la resta de Barris de la ciutat, augmentant el flux comercial 

també. Amb la COVID19 i el canvi de mobilitat cap a un ús més sostenible del 

transport és fonamental reforçar la connectivitat a través del transport públic.  

 
És imprescindible també garantir els accessos al Camp Escolar no només a 

través de l’autobús sinó també a través de la bici.  En aquest sentit cal que el 

carril bici del vial que connecta Joana Raspall amb els accessos al Camp Escolar 

estiguin ben senyalitzats i connectats.  

 
 
 
 
 



 

Proposta:  
 

Comparar les línies d’autobusos anteriors al canvi de sentit únic amb les 

actuals existents a tota la Zona 07. Millorar o augmentar tant les línies 

d’autobusos com les freqüències de pas dels autobusos a tota la Zona 

07 on s’escaigui per millorar la connectivitat amb la resta de la ciutat i per 

dinamitzar comercialment l’afluència de persones. 

Proposta de canvi de sentit en carrers interns de la zona 07: estudiar 

quins carrers són millors per portar a terme una mobilitat interna més 

eficient i efectiva (unió, templers...) i que els veïns i veïnes no hagin 

d’anar fins a Passeig de Ronda per entrar al barri.  

Repintar el vial de carril bici de Joana Raspall i garantir la bona 

senyalització en tot el recorregut a l’entrada i sortida del Camp Escolar.  

FOMENT ESCOLA DE PROXIMITAT: per evitar la segregació i també l’alta 

contaminació que pateix la ciutat és necessari fomentar l’ús de bicicleta, 

el desplaçament a peu o amb transport públic. A nivell de ciutat es fa 

necessari fer un replantejament de la mobilitat i fer feina de base, doncs 

hi ha una certa permissibilitat amb l’encotxament i l’ús de cotxes en doble 

fila en les zones escolars. En aquest sentit cal fomentar l’Escola de 

Proximitat i que les famílies portin els infants als centres escolars més 

propers. S’ha de realitzar una campanya de comunicació que acompanyi 

aquesta idea.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PORTAR A TERME PROCÈS PARTICIPATIU ENTRE EL VEÏNATGE QUE 

DETERMINI L’ÚS DE L’ESPAI DEL PASSATGE SANTA ANNA 

PORTAR A TERME PROCÈS INFORMATIU DELS CANVIS EN EL SENTIT DELS 

CARRERS DINS L’ÀMBIT DE LA MOBILITAT DE LA ZONA 07 



 

2.3. Seguretat i Civisme 
 
Actualment es té la impressió veïnal que la Zona 07 és un barris amb poca 

seguretat ateses les queixes, denúncies i notícies relacionades amb el Barri. 

Aquesta impressió és trasllada també als possibles visitants o compradors del 

Barri atesa la ràpida difusió de notícies i fets produïts. 

 

Existeixen diferents punts negres on els problemes o la inseguretat son crònics i 

palpables. També es percep un greu problema d’incivisme.  

 
Proposta Seguretat: 
 

Realitzar reunions amb certa periodicitat amb el Cos de Mossos 

d’Esquadra i el Cos de la Guardia Urbana per tal que confirmin si 

efectivament hi hagut un augment o no de delinqüència, denúncies i 

successos.  

Valorar la possibilitat a través d’un estudi tècnic en la instal·lació de 

càmeres de vigilància en aquells punts que es detecten com a punts 

negres o de major inseguretat.  

Dotar de més eines i competències als Agents Cívics.  

 
 

3 Àmbits on focalitzar el treball del civisme i la convivència al barri: 
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Proposta Civisme:  
 

Per poder desenvolupar una bona estratègia de vigilància i control de 

l’incivisme cal tenir clares les normes. Això implica disposar d’una 

ordenança com la que ja disposa Lleida, però també que la gent sàpiga 

què es pot fer i què no, i quines són les conseqüències d’actuar 

incívicament. Fan falta accions de difusió i campanyes de comunicació 

enfocades a la sensibilització i coneixement de l’ordenança de civisme.  

Fer un mapa actualitzat dels contenidors i de les illes de contenidors de 

la Zona 07 per tal de garantir que s’adeqüen a les necessitats reals del 

veïnatge i que les distàncies són adequades. 

Crear un servei de recollida de brossa per la gent gran que ho demani 

atesa la seva vulnerabilitat. Aquest servei es pot emmarcar dins un 

projecte de voluntariat entre els propis veïns i veïnes.  

Treballar conjuntament amb botigues d’animals, veterinaris i protectora 

d’animals. Aquests espais on van propietaris de gossos poden ser un 

bon espai per: difondre determinats missatges o fer difusió de 

campanyes; facilitar material com bosses per la recollida d’excrements; 

informar de l’obligatorietat de censar els animals (per exemple quan es 

col·loca el xip); cercar compromisos personals de bones pràctiques o 

tinença responsable d’animals de companyia; etc.  

Fomentar el coneixement de la història i el sentiment de pertinença al 

barri, perquè tothom es faci més seva la Zona 07, per així cuidar-la com 

a pròpia. En la tasca cal implicar: entitats veïnals, veïnatge en general, 

escoles, AMPES, entitats de lleure, comerços i participants del Consell 

de la Zona 07.  

Reforçar el servei de policia de proximitat per millorar el control i 

vigilància. En últim terme, si la gent no actua correctament és necessari 

multar. 

 
 
 
 
 
 

 



 

2.4. Jardineria i transició ecològica  
 
La Zona 07 compta amb diversos espais verds, places i jardins que atorguen 

una singularitat especial al barri. Tenir-ne cura és responsabilitat de totes. 

Aquests espais verds són escassos, i si no abaixem els ritmes frenètics de 

vida que portem encara en seran menys. Des de la Zona 07, des del barri i la 

proximitat hem d’intentar apostar per models de consum i de vida més socials 

i sostenibles. De dins cap a fora sent exemple per altres Zones.  

 

Proposta:  

Crear una comissió temàtica dins del Consell Territorial per tal que 

pugui començar a conèixer el Model de Recollida Porta a Porta i en 

pugui fer la major difusió possible per a que, quan s’implanti (any 

2023), els veïns i veïnes tinguin una major facilitat en el compliment 

de la recollida.  

Promocionar els grups de consum, els comerços locals de la Zona 07 

i els mercats de proximitat per a millorar la nostra relació amb 

l’alimentació, al mateix temps que es promou el desenvolupament 

digne del teixit productiu, amb ocupació reconeguda i de qualitat. 

Tallers presencials i en línia per a utilitzar de manera conscient els 

recursos del planeta que estan al nostre abast: com utilitzar l’energia 

de la forma més eficient possible, com utilitzar els electrodomèstics 

perquè gasten menys sense disminuir les seues prestacions, com 

produir la nostra energia, com compartir-la i, a conseqüència de tot 

l’anterior, com estalviar en les nostres factures. 

Promocionar i afavorir les instal·lacions col·lectives perquè són les 

més interessants en l’àmbit d’eficiència i aprofitament dels recursos. 

Ara ens sembla alguna cosa raríssima, però aviat hauria de ser tan 

comú en una comunitat de propietaris com la instal·lació d’un 

ascensor. Atenció a les Comunitats Energètiques Locals, que aviat 

han d’estar regulades una vegada transposades les directives 

europees vigents. 

 

 
  




