ACTE DE CONSTITUCIÓ DEL CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 09

CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 09
(Mariola, Joan Carles, Pius XII-Germanor)
Plenari de constitució celebrat el 13 de març de 2008 al Centre Cívic de Mariola

Assisteixen a la reunió per les entitats:
CEIP Magí Morera (Alba Birbe); CEIP Joan XXIII (Imma Abadias); AMPA Joan
XXIII (José España); Escola Bressol Joan Carles (Remei Tortosa, Maria Giró,
Montse Solana, Núria Esteve); AMPA Bressol Joan Carles (Viviana
Hernández); CIJCA (Rosa Mª Pibrall, Joan Valls, Magda Ribes); AMPGIL
(Josefina Jornet); FAVIC (Manuel Llamas); Pla desenvolupament Comunitari
Pius XII (Mª Dolors Solé); AVV Pius XII-Germanor (Fco. Rodríguez, Eva
Macipe, Lorena Antequera, Silvia Pacheco, Milagros Huerta, Mª Eugenia
Cabezudo, Ana Rojas, Carmen Puertolas, Mª Angeles Martínez); Parròquia de
St. Pau (Joaquim Lax, Cèlia Carrasco); Escola Bressol Mariola (Rosa Mª
Rauret); AMPA Bressol Mariola (Jaume Pujades, Úrsula Ros, Dolors Barbé,
Mònica Berenguer); AVV Blocs Joan Carles (Elisa Sarasa, Mª del Pilar Llimós);
Cofradia del Nazareno (Araceli Molina); AVV Mariola (Màximo J. Blanco, Mercè
Molina, Josefa Pérez, Angeles Guillén); Regidoria de Joventut (Elena Aranda);
Serveis Personals (Dolors Capdevila); Míriam Villoria (Pla de Barris).
Assisteixen a la reunió per l’administració municipal:
La regidora de Zona i presidenta del CTZ09, Sra. Sara Mestres, el regidor de
Participació Ciutadana i vicepresident del CTZ09, Sr. Joan Gómez, els tècnics
municipals de la regidoria de Participació Josep Pons i Francesc Mòdol, i la
gerent de la Empresa Municipal d’Urbanisme, Sra. Cristina Ballesté).
Sota la presidència de la regidora de zona, Sra. Sara Mestres, i del regidor de
Participació Ciutadana, Sr. Joan Gómez, s’inicia la sessió constitutiva del CT
amb el següents temes a parlar:
-Explicació de les finalitats i funcionament intern d’un Consell Territorial
-Constitució formal del Consell Territorial
-Informació sobre el desenvolupament del Pla de Barris de la Mariola
El Regidor Joan Gómez, fa una presentació en la que explica que hom vol que
els ciutadans participin en la vida “política” de la ciutat i que en aquest sentit el
Reglament de Participació Ciutadana regula dos aspectes fonamentals:
-La figura del regidor de zona
-El Consell Territorial de participació.
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La regidora de zona, Sara Mestres, fa una valoració molt positiva de les
possibilitats que ofereix un Consell Territorial i anima a les persones i entitats
de la zona a participar-hi.
A pregunta del representant del CEIP Joan XXIII, sobre una possible
superposició de reunions entre el Consell Territorial, el Pla de Barris i el Pla de
Desenvolupament Comunitari, el regidor Joan Gómez explica que el Pla de
Barris i el Pla de Desenvolupament Comunitari, a diferència del Consell
Territorial, responen a unes necessitats molt específiques i temporals, i que,
efectivament, s’han de compatibilitzar per tal d’evitar una superposició de
convocatòries en dates molt pròximes.
En aquest mateix sentit, la regidora Sara Mestres, reafirma la temporalitat del
Pla de Barris, afirmant que “quan s’acabi el Pla de Barris, el Consell Territorial
encara continuarà funcionant” perquè haurà de donar resposta a les
necessitats canviants de la gent del territori”.
En relació a la composició de membres del Consell Territorial, per unanimitat,
es manifesta la conveniència que hi hagi una representació del sector sanitari
al Plenari del Consell.
Un cop aprovada la constitució del Consell Territorial i del les normes del seu
funcionament intern, es cedeix l’ús de la paraula a la representant de l’Empresa
Municipal d’Urbanisme, Sra. Cristina Ballesté perquè expliqui com s’està
desenvolupant el Pla de Barris.
Cristina Ballesté, fent ús d’un Power informatiu, realitza un repàs a les
realitzacions del Pla de Barris, centrant-se especialment en la planificació
urbanística i en el desenvolupament de les obres que se’n deriva.
Cristina Ballesté fa esment especial al fet que el Pla de Barris s’està duent a
termini amb la participació de representats d’entitats cívico-socials, els quals
són periòdicament consultats i informats de les intervencions de l’administració.
Acabat el torn d’intervencions, la regidora de Zona, Sra. Sara Mestres, agraeix
als assistents la seva presència, les seves aportacions i dóna per constituït
formalment el Consell Territorial de la zona 9.

Lleida, 13 de març de 2008

Cesc Mòdol
Coordinació dels Consells Territorials
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ACTA DEL CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 09

CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 09
(Mariola, Joan Carles, Pius XII-Germanor)
Plenari de constitució celebrat el dijous, 21 de setembre de 2009 a les 20.00h
al Centre Cívic de la Mariola

Assisteixen a la reunió:
Entitats:
CEIP Santa M. de Gardeny, CEIP Magí Morera, CIJCA, AMPGIL, Parròquia de
St. Pau, Parròquia la Mercè, AVV Blocs Joan Carles, AVV Mariola, Club de
Futbol Gardeny, Llar de Jubilats Mariola, AMPGIL, Regidoria de Joventut, CAP
1r de Maig, Serveis Personals.
Persones:
Anna Rubinat, Alba Birbe, Rosa Mª Pibrall, Josefina Jornet, Joaquim Lax,
Joaquin Pina, Elisa Sarasa, Francisco Castro, Pilar Llimós, Màximo J. Blanco,
Mercè Molina, Josefa Pérez, Francesc Rodriguez, Pilar Saez, Elena Aranda,
Margarita Sagué, Ma Carme Sandiumenge.
Per l’administració municipal:
La regidora de Zona i presidenta del CTZ09, Sra. Sara Mestres, el regidor de
Participació Ciutadana i vicepresident del CTZ09, Sr. Joan Gómez, la tècnica
de Mobilitat, Sra. Raquel López, el tècnic de redacció de la Carta de la
Ciutadania, Sr. Oriol Berenguer, els tècnics municipals de la regidoria de
Participació Josep Pons i Francesc Mòdol.
Sota la presidència de la regidora de zona, Sra. Sara Mestres, i del regidor de
Participació Ciutadana, Sr. Joan Gómez, s’inicia la sessió del CT per a tractar
els temes inclosos en l’ordre del dia de la sessió.
La presidenta del Consell Territorial Z09, saluda a les persones assistents i
realitza una introducció al contingut dels temes a tractar, desprès de la qual
cosa cedeix l’ús de la paraula a Josep Pons, Cap d’ Acció Participativa perquè
desenvolupi el primer punt de l’ordre del dia: informe de la variació de límits del
Consell Territorial.
Josep Pons fa un repàs a les modificacions de límits d’alguns Consells
Territorials de la ciutat i n’argumenta la necessitat en base, d’una banda, a la
conveniència d’ajustar els mateixos a les zones d’influència actuals de les
AAVV, diferents a les del disseny cartogràfic de 1999 i, de l’altra, a la de facilitar
les relacions administratives de les entitats amb el regidor de zona, eliminant
situacions en què el territori d’una AVV pogués quedar fragmentat en més d’un
Consell Territorial, o el que és equivalent: sota la presidència de més d’un
regidor de zona.
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El cas de la zona 09, ve marcat per la particularitat que el passeig de Ronda
divideix per una banda la Zona Mariola-Joan Carles i de l’altra l’illa conformada
pels blocs de Pius XII i Germanor, zona aquesta última que, en termes
geogràfics i de comunicació, troba el seu espai natural en el Consell Territorial
de la zona 08 (Universitat, Zona Alta), raó per la qual es considera més
funcional el seu trasllat a l’esmentada zona presidida per la regidora Montse
Mínguez.
Aquesta nova distribució es fa en aplicació de l’article 26 del reglament de
Participació Ciutadana que argumenta i justifica que el Ple delimiti els àmbits
geogràfics de les zones urbanes en base a criteris d’eficiència i racionalitat
administrativa.
Per arribar a aquesta delimitació hi ha hagut tres fases: una fase de consultes,
una d’esmenes i correccions i una tercera de confirmació.
Acabada la presentació del punt anterior, Sara Mestres comença la presentació
del Pla de Mobilitat Urbana de Lleida; sobre el qual informa que es fa en
compliment de la Llei 9/2003, del 13 de juny de 2003, denominada: “Llei de
Mobilitat de la Generalitat de Catalunya que explicita que totes les ciutats de
més de 50.000 habitants han de regular la mobilitat en una perspectiva fins a
l’any 2030. La mateixa llei pauta també que per a la elaboració d’aquest Pla de
Mobilitat, cal fer un procés de participació, per la qual cosa es demana a les
entitats que formen part del Plenari del Consell, en base a la informació que
se’ls facilitarà a continuació, la seva col·laboració presentant propostes o
esmenes durant la present fase del procés participatiu. Acabada la introducció
de la regidora, la tècnica de mobilitat, Raquel López, exposa detalladament les
característiques del Pla de Mobilitat de la ciutat de Lleida, així com les diferents
fases del procés de participació que s’ha engegat i els procediments que té la
ciutadania per a dir la seva.
El discurs de Raquel López es fonamenta a partir del fet que durant les últimes
dècades, s’ha produït un esclat de la mobilitat en les societats avançades.
D’altra banda, els models de mobilitat de les nostres ciutats han evolucionat
tendint a girar principalment entorn al vehicle motoritzat privat i indubtablement
això ha derivat en uns efectes negatius gens menyspreables. Entre d’altres,
podem identificar les emissions de gasos i partícules dels vehicles, la
contaminació acústica, l’ocupació indiscriminada del territori i dels espais
ciutadans, el consum energètic no sostenible, el col·lapse d’infraestructures i
serveis dimensionats per fluxos inferiors i tantes altres conseqüències que ens
han de fer reflexionar sobre el model les nostres ciutats.
En aquest context neix la Llei 9/2003, del 13 de juny de 2003, denominada: Llei
de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, que pretén donar un gir a aquestes
concepcions tradicionals i donar una resposta eficient a les necessitats de
mobilitat dels ciutadans de la nostra societat, que és moderna, dinàmica, amb
projecció i en la qual no es pot concebre més abordar els problemes de
mobilitat en termes de simple estudi de trànsit.
En aquesta línia es pretén satisfer les necessitats de mobilitat de la ciutadania
donant major protagonisme a les xarxes de vianants, a les de bicicletes i als
transports col·lectius, alhora que s’identifica la conveniència de lligar el
desenvolupament urbanístic a les previsions de mobilitat en fases inicials del
planejament urbanístic, de mode que aquests conceptes quedin
indissolublement units al disseny i a la gestió de la xarxa viària.
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En aquest nou model de mobilitat s’introdueixen principis com la seguretat, la
sostenibilitat, la integració social, qualitat de vida, salut i l’augment de la
competitivitat, perquè moure’s respectant aquests principis és un dret i, a més,
ha de tenir uns costos acceptables pels ciutadans.
Tot això, en definitiva, suposa un canvi profund en el model de mobilitat de les
nostres ciutats.
Els Plans de Mobilitat Urbana (PMU) son un dels múltiples instruments de
planificació que estableix la Llei 9/2003. En particular, els PMU, naixen amb la
idea de convertir-se en l’eina bàsica per configurar les estratègies de mobilitat
sostenible dels municipis de Catalunya.
En el procés d’elaboració del PMU ha d’estar garantida la participació del
Consell Territorial de la Mobilitat que, segons definició expressa de la Llei
9/2003, és l’òrgan de consulta i participació dels diferents agents representatius
dels organismes i les entitats vinculades en matèria de mobilitat i els ciutadans.
A Lleida, el 20 de setembre de 2005 es va constituir el Pacte per la Mobilitat
Sostenible i Segura, amb l'objectiu de vertebrar la participació ciutadana al
voltant de la mobilitat a Lleida. Aquest òrgan estable constituït pels principals
agents implicats en la mobilitat de Lleida- tècnics, representants de
l'administració i entitats civils- assumirà les funcions assignades per la llei
9/2003 al Consell Territorial de Mobilitat.
La redacció del Pla de Mobilitat Urbana de Lleida és una tasca complexa que
involucra a tota la societat civil, però la Llei preveu que el Pla compti amb un
procés de participació social, que garanteixi la representativitat de tots els
interessos i necessitats de la població, i la corresponsabilització dels agents
socials en la presa de decisions.
La redacció del Pla, després del procés de licitació, s’ha encarregat a la UTE
Lleida Mobilitat, formada per les empreses ALG y DOYMO, empreses que
compten amb nombrosa experiència en el sector i tenen un molt bon
coneixement de la realitat lleidatana.
L’elaboració del PMU s’estructura en 2 fases, la primera consta de 3 etapes
(anàlisi, síntesi, diagnosi) i la segona de 5 ( definició d’objectius i dels escenaris
de mobilitat, proposició de mesures, avaluació de mesures i programa).
El PMU actualment es troba en un estat avançat de recollida de dades i anàlisi
de els mateixes que es presentà durant la passada setmana de la mobilitat
sostenible i segura ( del 17 al 23 d setembre de 2009).
Es preveu tenir enllestida la diagnosi a finals de desembre del present any i es
preveu tenir elaborat el conjunt PMU a finals de juny de 2010.
Acabat el segon tema de l’ordre del dia, la regidora de zona passa la paraula a
la regidora de Drets Civils, Sra. Rosa Ball, qui presenta el projecte d’elaboració
de la Carta de la Ciutadania, del que diu que vol ser una eina de divulgació
pedagògica, de convivència, de promoció dels drets i deures de les persones
amb la seva ciutat i un pacte cívic que augmenti la nostra cohesió social; és per
aquest motiu que demana a les persones i entitats del Consell Territorial la
seva col·laboració en la discussió d’aquest tema i, per suposat, les seves
propostes presencials o a través dels llocs web que la Paeria ha habilitat com
espais de Participació.
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Oriol Berenguer, tècnic coordinador de la redacció de la Carta de la Ciutadania,
explica quines persones hi han treballat, el procediment utilitzat i detalla els
aspectes més interessants del Contingut del redactat provisional que es posa a
consideració dels membres del Plenari d’aquest Consell.
PRESENTACIÓ DE LA CARTA DE LA CIUTADANIA ALS CCTT (Resum):
La nostra societat actual es caracteritzada per ser cada cop més diversa i
plural. La ciutat és l’espai on es troba palès el concepte de proximitat, tot i que
no s’escapa dels efectes de la globalització, incrementant el nombre d’habitants
sobretot pels moviments migratoris. Així, la ciutat esdevé l’espai de totes les
trobades i, per tant, de totes les possibilitats.
Una de les apostes fonamentals de la ciutat és la convivència, el civisme i la
cohesió social, principis entesos des d’una perspectiva on a cada dret que
volem que ens sigui respectat, li correspon un deure que hem de complir, ja
que aquest és el dret dels altres.
Així, un dels objectiu de l’Ajuntament de Lleida és l’elaboració d’una Carta de la
ciutadania que vetlli per la garantia dels drets i les responsabilitats dels
ciutadans i ciutadanes de Lleida.
La Carta de la Ciutadania de Lleida pretén elaborar un text d’abast ciutadà que
permeti la materialització dels drets fonamentals d’aplicació en l’àmbit local, les
responsabilitats dels ciutadans i ciutadanes, així com el compromís municipal
de dur a terme polítiques locals de salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat.
La redacció amb comptat amb la participació de lleidatans i lleidatanes de
diferents àmbits i disciplines. Formen part del grup de treball Manuel Lladonosa
Vall-llebrera, Josep Varela Serra, Francesc Pla Falip, Manuel de Sárraga
Gómez, Núria Camps Mirabet, Ramon Mesull Salat, Salvador Escudé Baró,
Xavier Pelegrí Viaña, Marta Feixa Pàmpols, Pilar Nadal Naval –les dos últimes
com a tècniques municipals- Carles Alsinet com a Gerent de l’àmbit de Servei a
les Persones i Rosa Ball Papiol, Regidora de Drets Civils Cooperació i
Immigració. La coordinadora del procés de redacció ha estat Carmina Pardo i
l’advocat Oriol Berenguer ha realitzat el pre-redactat de la Carta.
La Carta consta de Preàmbul, d’un apartat de Principis i Valors que la inspira,
dels diferents Àmbits que ordena i un apartat dedicat als Mecanismes de
Garantia. Cada Àmbit consta de drets, responsabilitats i compromisos.
Àmbit de democràcia i participació: Conjunt de drets, responsabilitats i
compromisos adreçats a una participació plena, plural, igualitària i inclusiva de
la ciutadania en els afers que li afectin.
Àmbit econòmic i social: L’educació, la salut, el treball i els serveis socials
són drets econòmics i social bàsics.
Àmbit de cultura i llengua: el dret a la cultura, a la preservació de l’identitat i
les drets lingüístics en una societat marcada per la diversitat.
Àmbit de lleure i esport: La ciutat ha de disposar dels elements necessaris
per a un lleure de qualitat i la pràctica de l’esport accessible a tothom.
Àmbit del medi ambient: El medi ambient es configura com un dret, però
sobretot comporta responsabilitats per a la ciutadania i un compromís a fi de
garantir un desenvolupament sostenible i la conservació de l’entorn.
Àmbit de la seguretat: La ciutat com a espai humà ha de garantir la seguretat
de la ciutadania i la llibertat de circular sense que sigui pertorbada llur
tranquil·litat.
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Àmbit dels serveis municipals: La prestació dels serveis que siguin de
qualitat i eficaços, amb una gestió transparent i no discriminatòria és un dret de
la ciutadania i un compromís municipal.
Àmbit de la informació: La ciutadania té dret a la llibertat d’opinió i a la
llibertat de comunicar i rebre informació dels organismes públics en tot allò que
pertoca a la vida social, econòmica cultural i administrativa local.
Pel que fa als Mecanismes de Garantia se n’estableixen dos: la comissió de
salvaguarda, que recollirà les denúncies, i el Síndic de Greuges, que formularà
les recomanacions pertinents.
A continuació, Sara Mestres dóna pas al següent punt de l’ordre del dia que
tracta sobre el Portal Web Lleida-Participa, les seves possibilitats, els seus
avantatges i prestacions. En Josep Pons diu: “en la societat actual, s’obren
noves fórmules de relació personal i ciutadana. Entre totes aquestes,
destaquen les derivades de les noves tecnologies i d’internet. Per aquest motiu,
i amb la intenció de facilitar la participació virtual en la dinàmica de la ciutat, ara
fa 6 mesos, va iniciar-se el portal Lleida P@RTICIPA”. Aquest portal ha estat
concebut per a beneficiar a totes les associacions inscrites al Registre
Municipal d’Entitats i als ciutadans que s’hi donen d’alta. El Portal, té tres nivells
de participació: un de Bàsic, que serveix per rebre informació de les activitats
que generen les entitats de la ciutat, i pel qual sols es requereix disposar de
correu electrònic. Un de Mitjà, que possibilita als ciutadans vincular-se en
processos consultius, emetre opinions en els fòrums d’opinió o contestar
enquestes i per a les entitats, poder configurar una web pròpia de “memòria
il·limitada” vinculada al portal, amb una part pública i una part privada sols pels
socis de l’entitat, amb la capacitat de generar butlletins electrònics, generar
notificacions, emmagatzemar fotos, actes i documents. I finalment, un
d’Avançat, destinat als administradors de les entitats, que possibilitarà la
capacitat automàtica d’editar i rebre “new letters” entre totes les entitats dels
portal.
Atenent, doncs, a tots els avantatges exposats anteriorment, Josep Pons,
ofereix, a qui hi estigui interessat, la possibilitat d’inscriure-s’hi personalment,
com a ciutadà, i a les entitats que vulguin disposar d’una web, a fer-ho
mitjançant una petició a la Regidoria de Participació Ciutadana.
Com a últim punt de la reunió, comença la intervenció informativa de la regidora
Sara Mestres, que gira entorn a la importància de l’execució del Pla de
Barris i dels canvis que la inversió de 11 milions d’euros està significant per
aquesta zona de la ciutat. Sara Mestres remarca la prioritat d’aquesta
intervenció i del compromís de l’Ajuntament en la mateixa. En base a
l’esmentat Pla, s’ha intervingut sobre necessitats estratègiques tant des d’un
punt de vista urbanístic com sociocultural; la regidora esmenta que el Pla de
Barris no solament comporta molta inversió en infraestructures com per
exemple les millores en carrers, places, enllumenat, la nova Rambla, l’escola
bressol, la ludoteca, el nou CAP etc. També és molt important la seva vessant
social, per la qual cosa el Pla de Barris ha comportat que s’hagin triplicat, a
càrrec de l’ajuntament, les atencions socials al barri a raó de cursos i tallers de
formació per a tota la col·lectivitat, intervencions específiques d’integració per a
nouvinguts, dones i joves en risc d’exclusió social etc. Tot aquest seguit
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d’actuacions, d’altra banda, adquireixen una importància afegida en un moment
social de dificultats econòmiques. Sobre l’efecte d’integració urbanística de la
zona 09 amb la resta de la ciutat, propiciada pel Pla de Barris, la regidora posa
molt èmfasi en la millora de les connexions del barri amb el seu entorn
geogràfic més proper, cosa que es visualitza amb la construcció de noves
avingudes, connexions i rotondes que van des de Gardeny fins a la zona del
Camp d’Esports.
Acabada la seva exposició, Sara Mestres obre el torn de paraules a fi i efecte
que els membres del Plenari puguin manifestar el seu punt de vista sobre els
temes exposats.
Durant aquesta fase del Plenari es produeixen vàries intervencions, totes elles
focalitzades en aspectes relacionats amb el Pla de Mobilitat i les afectacions
d’aquest en relació a les comunicacions i el transport de la zona. La regidora
fonamenta la importància de la realització del Pla de Mobilitat en la necessitat
que una ciutat moderna ha de saber preveure el seu futur, ha d’anticipar-se a
les necessitats que tindrà la ciutadania en una projecció a mig i llarg termini; en
aquest sentit, la regidora diu que la tendència a Europa és que les ciutats siguin
cada vegada més de i per a les persones i que per aquest motiu cal assolir els
compromisos socials, els consensos, que facin possible planificar els canvis de
manera gradual i sense traumes. Sara Mestres diu que és un fet inqüestionable que cal atendre les necessitats ambientals (contaminació) i la qualitat de
vida de les persones; en aquesta direcció, la regidora apunta que la normativa
europea marca una jerarquia que estableix que la planificació cal que es realitzi
seguint el següent ordre de prioritat: vianants > transport urbà > ciclistes >
transport de mercaderies > i, finalment, el transport privat. El desenvolupament
del Pla de Mobilitat de la nostra ciutat, estarà dirigit per una empresa
especialitzada en la matèria, que dirigirà els treballs de disseny de com han de
ser les voreres, els carrils bici, les característiques de la circulació de vehicles i
del transport públic, les rotondes etc. En tot aquest procés es tindran molt en
compte totes les opinions dels agents socials de la nostra ciutat que tinguin
quelcom a dir sobre el tema.
Aclarides totes les qüestions plantejades en el tron de preguntes, i després
d’agrair la presència i les aportacions dels assistents, la regidora de zona
agraeix als assistents la seva presència, les seves aportacions i dóna per
conclosa la sessió plenària del Consell Territorial de la zona 09.

Lleida, 21 de setembre de 2009

Cesc Mòdol
Coordinació dels Consells Territorials
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ACTA DEL CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 09

CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 09
(Mariola, Blocs Joan Carles)
Plenari celebrat el dijous, 22 d’abril de 2010 a les 20.00h
al Centre Cívic de la Mariola

Assisteixen a la reunió:
Entitats:
Creu Roja, CIJCA, EAGLE, Parròquia de St. Pau, Parròquia la Mercè, AVV Blocs Joan
Carles, AVV Mariola, AREMI, Escola Bressol Rda. La Mercè, Llar de Jubilats Mariola /
Juan Carlos, Of. Pla de Barris, CAP 1r de Maig, Serveis Personals.
Persones:
Araceli Molina, Alexandre Usaga, Rosa Mª Pibrall, Rosa Ma Porcel, Felix Boté, Elisa
Sarasa, Francesc Reinoso, Pilar Llimós, Màximo J. Blanco, Mercè Molina, Lluís Prats,
Pilar Saez, Elena Canelles, Ma Carme Sandiumenge, Pilar Morón, Míriam Villoria,
Remei Tortosa, Joaquin Pina, Mercè Batlle.
Per l’administració municipal:
La regidora de Zona i presidenta del CTZ09, Sra. Sara Mestres, el regidor de
Participació Ciutadana i vicepresident del CTZ09, Sr. Joan Gómez, i el tècnic
municipal de la regidoria de Participació Francesc Mòdol.
Sota la presidència de la regidora de zona, Sra. Sara Mestres, i del regidor de
Participació Ciutadana, Sr. Joan Gómez, s’inicia la sessió del CT.
El vicepresident del Consell Territorial Z09, Joan Gómez, saluda a les persones
assistents i les informa que s’està realitzant el projecte d’obres de reforma per millorar
el Centre Cívic.
Acte seguit fa ús de la paraula la regidora de Zona, Sra. Sara Mestres, qui saluda als
assistents i els informa dels continguts que es tractaran en la reunió i que giraran
essencialment entorn a l’execució de les realitzacions del Pla de Barris de la Mariola.
Respecte a la realització del Pla de Barris, la regidora vol destacar la importància de la
inversió realitzada per la Generalitat i l’Ajuntament, la qual ascendirà a la quantiosa
xifra d’11.000.000 d’euros.
Aquesta quantitat es justifica en base a intervencions urbanístiques, però també en
altres de caire social orientades a millorar la convivència i la cohesió social. Entre les
actuacions realitzades, la regidora cita la Rambla de la Mercè, treballs de pavimentació
de molts carrers, actuacions de millora del cablejat aeri (elèctric i de telefonia), millora
del servei d’enllumenat públic, plantada d’arbrat i millora de zones verdes, supressió
d’estacions transformadores, instal·lació de jocs infantils a diverses zones,
instal·lacions d’elements per a la pràctica esportiva de lleure a diferents zones, millora
de façanes de blocs, instal·lació d’ascensors a blocs, ampliació i reforma del xalet rosa
(per a joves), CAP del 1r de Maig, millores d’eficiència energètica i reciclatge en
edificis públics, campanyes de neteja i conservació, campanya la meva escala de
convivència, projecte del museu de la Ciència (obra que es començarà pròximament a
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la falda de Gardeny i on s’acollirà el llegat del científic Joan Oró), projecte de ludoteca i
escola bressol (previst per a finals d’any).
Entre les moltes intervencions relacionades amb el Pla de Barris, la regidora ha volgut
assenyalar que s’ha arribat a un acord amb els veïns, per a poder incorporar activitat
comercial als baixos del núm 18 dels Blocs Joan Carles, cosa que permetrà
incorporar-hi de moment tres comerços (una fleca–cafeteria, una perruqueria i una
fruiteria) i està en estudi la incorporació d’una altra activitat. Amb aquesta intervenció
s’estarà en condicions de millorar el servei comercial de proximitat a la gent del barri,
per tant, la qualitat de vida dels seus veïns. Les concessions de les activitats
comercials seran atorgades tenint en compte circumstàncies socials dels demandants;
es pretén ajudar persones en situació de risc d’exclusió que necessitin un treball
d’aquestes característiques. Les persones que se’n facin càrrec de la gestió dels
diferents negocis, hauran de pagar un lloguer a la comunitat de veïns, que servirà per
atendre les necessitats d’inversió d’aquesta. El seguiment del projecte serà controlat
per l’Empresa Municipal d’Urbanisme (EMU) durant 10 anys.
Sobre altres intervencions relacionades amb el Pla de Barris, la regidora va parlar de
la importància integradora de la formació i de com s’han atès més de 300 persones
mitjançant tallers molt diversos, entre els quals en hi ha hagut d’alfabetització, de
promoció familiar i laboral, d’informàtica etc.
Acabada aquesta exposició, la regidora opina que hores d’ara és ben visible que hi ha
hagut i hi ha una actuació molt transversal entre la Generalitat i l’Ajuntament de Lleida i
que això és tradueix en benefici dels veïns i veïnes que han estat beneficiaris de la
inversió d’11 milions d’euros.
Complementari al Pla de Barris, la regidora explica que des de la regidoria de Serveis
Socials s’està duent a terme el projecte “convivència a l’escala”, que és un programa
de mediació entre veïns orientat a l’eliminació de conflictes. Respecte aquest tema,
Sara Mestres, manifesta la importància de l’educació en les escoles com a instrument
de prevenció, en aquest sentit valora molt la gran tasca que estan realitzant les
escoles del barri. Sobre la zona 09, Mestres diu que malgrat els problemes actuals,
presenta uns nivells de convivència i de cohesió social molt bons.
Acabada la intervenció informativa de la regidora de zona, s’obre el torn de paraules:
Elisa Sarasa, Presidenta de l’AVV. Blocs Joan Carles: planteja el problema de gossos
grans, que passegen deslligats, i que són un perill per als veïns: ja han mossegat a
varies persones (hi ha denúncia feta a la Guàrdia Urbana).
Màximo Blanco, president de l’AVV Mariola, planteja dues qüestions: 1. sobre una
hipotètica recol·locació de famílies gitanes procedents del campament de Cappont. 2.
li preocupa l’estat d’abandonament de l’entorn de les piscines de Gardeny i el seu
recinte (accessos, vestidors...) a poques setmanes de la temporada que comença a
juny.
Sobre la problemàtica dels gitanos diu que el barri encara té pendent resoldre la
problemàtica d’un petit assentament que hi ha a l’alçada de la rotonda de Cardenal
Cisneros i que no veurien bé l’arribada de més famílies atès que ells entenen que ja
han cobert la seva “quota solidària”.
El regidor Joan Gómez, es manifesta convençut que es compliran el terminis
d’obertura de les piscines; que al seu parer no hi ha raó perquè no hagi d’ésser així.
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La regidora Sara Mestres, diu que per a més seguretat, parlarà amb la regidoria
d’esports a fi i efecte que siguin conscients de la problemàtica que hi ha i per a què
prenguin mesures preventives i de control.
Quant al tema d’un assentament a la zona, parla que amb la regidoria de Serveis
Socials hi ha un acord i que Mariola no serà el barri de destí de les famílies procedents
del campament de Cappont. Quant algunes famílies acampades al barri, la regidora
diu que tan aviat s’hagi resolt el tema de Cappont s’ intervindrà a la Mariola de manera
intensiva. Mentrestant, diu que els serveis socials estan realitzant tasques de
mediació.
Elisa Sarasa: es queixa dels problemes de convivència que ocasionen dues famílies...
Diu que fins i tot tenen un porc que treuen al balcó; que destrossen portes i finestres
per a vendre l’alumini, etc.
Màximo Blanco: sobre aquest problema demana que no hi hagi males interpretacions,
diu que el problema no és entre paios i gitanos, sinó entre persones cíviques i
persones que no ho són. El comportament d’unes poques famílies fa que la vida no
resulti prou agradable, cita com exemple comportaments relacionats amb la destrossa
d’elements del paisatge urbà, la generació de brutícia al carrer (hi ha qui llença bosses
de deixalles des del balcó) etc.
Ma. Carme Sandiumenge, Cap de Zona dels Serveis Socials: diu que les famílies que
estan aquí al barri són del mateix clan i no són de les més problemàtiques. De la gent
censada diu que solament hi ha dues famílies assentades de manera estable al carrer,
la resta, encara que quan fa bon temps fan vida al carrer, tenen casa i hi dormen, que
hi ha control sobre elles i que els seus fills compleixen amb normalitat el deure
d’escolarització.
Mentre d’una banda es mira de solucionar el problema de l’assentament i el de casos
de pisos sobre ocupats per algunes d’aquestes famílies, es vigila que no es produeixi
l’arribada de més gent que dificulti la solució del problema.
Alexandre Usuga, parròquia de Sant Pau: explica que contínuament s’han de netejar
els voltants la parròquia perquè la gent embruta i perquè els animals hi fan les seves
necessitats. Manifesta també la seva preocupació per la seguretat dels nens que
jugues a la pilota, perquè a banda que trenquen vidres, quan embarquen la pilota a la
teulada, pugen a buscar-la amb risc de patir un accident. També troba greu que moltes
cases tinguin els panells dels timbres trencats, cosa que fa difícil poder accedir a les
cases.
Pilar Morón, representant del CAP 1r. de Maig:
No sols està d’acord en el problema dels timbres de les cases, també diu que a moltes
cases els falta la identificació numèrica, aspecte aquest que els complica donar el
servei domiciliari.
D’altra banda informa que hi ha pacients que demanen l’arribada de l’autobús fins a les
immediacions del CAP. També diu que el CAP necessitaria una nova rampa just a la
porta d’entrada.
Màximo Blanco, corrobora aquest problema i diu que l’AVV fa seva aquesta petició.
Joaquin Pina, parròquia de la Mercè: parla d’un mur a punt de caure, que varen
instal·lar-s’hi unes tanques de protecció per a la gent i pregunta si hi ha previst fer la
reparació del mateix, perquè hi ha perill.
Sobre les colònies d’estiu, li estranya la diferència entre les subvencions que reben els
nois d’uns barris i els d’altres barris.
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Ma Carme Sandiumenge: diu que la distinció no es fa per criteris de barri, sinó per les
especificitats de renda de cada família. Diu que Mariola-Joan Carles és una zona on hi
ha moltes activitats (associacions, ajuntament, pla de Barris...); planteja la possibilitat
de fer una taula de coordinació per a parlar de totes aquestes activitats. Avança que
des de serveis socials es convocarà una pròxima reunió.
Màximo Blanco: proposa que en el plenari de cada consell, es realitzi una revisió de
com s’han anat gestionant les propostes realitzades en el plenari anterior.
Mercè Batlle, representant d’Aremi: manifesta que a la cruïlla de Henry Dunant amb
Mestre Tonet, hi ha cotxes que van molt de presa i que no respecten la senyalització
existent; demana si pot implementar-se alguna solució per fer reduir la velocitat dels
vehicles que hi circulen (perill per als nens) especialment de les 17.00 a les 19.00. Al
respecte, un senyor que no s’identifica, diu que seria important que hi hagués
presència de la Guàrdia Urbana i que sancionés els vehicles mal aparcats, que
sempre en hi ha i que perjudiquen la seguretat dels vianants.
Felix Boté, Vicepresident Creu Roja: ofereix els serveis de la seva entitat en base a
problemes d’assistència a gent necessitada (salut, alimentació, formació...). Respecte
la problemàtica i del treball, diu que estan realitzant cursos per a la integració social i
laboral; aquests cursos inclouen l’adquisició de coneixements bàsics d’alguns oficis
així com coneixement de llengües del país.
Acabades totes les intervencions, el regidor de Participació Ciutadana, en nom de la
regidora de zona i en el seu propi, acomiada el Plenari del Consell Territorial i
comunica als assistents que se’ls farà el retorn dels temes plantejats en la reunió
d’avui.

Lleida, 22 d’abril de 2010

Cesc Mòdol
Coordinació dels Consells Territorials

12

ACTA DEL CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 09

CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 09
(Mariola, Blocs Joan Carles)
Plenari celebrat el dijous, 17 de gener de 2011 a les 20.00h
al Centre Cívic de la Mariola

Assisteixen a la reunió:
Entitats:
Creu Roja, EAGLE, AVV Blocs Joan Carles, AVV Mariola, AREMI, Of. Pla de Barris,
CAP 1r de Maig, Serveis Personals, Casa de Extremadura, EMU, Bressol Gargot,
Cofradia el Nazareno.
Persones:
Rosa Mª Pibrall, Rosa Ma Porcel, Felix Boté, Elisa Sarasa, Francesc Reinoso, Pilar
Llimós, Mercè Molina, Lluís Prats, Ma Carme Sandiumenge, Pilar Morón, Mercè Batlle,
Antonio Chamorro, Francisco Murillo, Jesús Font, Araceli Molina, Yolanda Ayuso.
Per l’administració municipal:
La regidora de Zona i presidenta del CTZ09, Sra. Sara Mestres, el regidor de
Participació Ciutadana i vicepresident del CTZ09, Sr. Joan Gómez, i el tècnic
municipal de la regidoria de Participació Francesc Mòdol.
Sota la presidència de la regidora de zona, Sra. Sara Mestres, i del regidor de
Participació Ciutadana, Sr. Joan Gómez, s’inicia la sessió del CT.
La regidora de zona demana al representant de l’EMU, Jesús Font, que faci el balanç
de les actuacions que s’han dut a terme durant els quatre anys d’execució del Pla de
Barris de la Mariola.
Font, passa un PPT amb imatges de les millores d’espai urbà, carrers, equipaments i
serveis comunitaris generals; descripció de les actuacions encaminades al foment de
la sostenibilitat i l’eficiència energètica; la millora social i econòmica; foment de la
cultura i de la igualtat de gènere, etc.
Jesús Font, explica amb detall algunes de les realitzacions més significatives, entre
elles la nova Ludoteca i escola Bressol; el Museu de la Ciència i del Medi Ambient, que
s’està executant en la 1a fase; els tallers de formació i promoció social orientats a gent
en perill d’exclusió i al foment de l’equitat de gènere; activitats de caire educatiu,
cultural i recreatiu com per exemple el Libdub del barri; l’impuls per al
desenvolupament d’espais per a activitats comercials de proximitat com botigues de
queviures, rostisseria, perruqueria, pastisseria... Per considerar que aquests serveis
constitueixen una necessitat en una zona en la que hi viu molta gent amb dificultats
per al desplaçament.
Tot i la finalització del Pla de Barris de la Mariola, Jesús Font informa que hi ha la
intenció que “l’oficina del Pla” continuï prestant als veïns un servei de continuïtat del
Pla de Barris en matèria sociocultural, de civisme, de foment de l’activitat econòmica,
etc.
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Com a resum de les demandes que ha rebut l’Oficina del Pla de Barris, Jesús Font diu
que la major part de les més de 3.000 que s’han atès, fan referència a aspectes
sociolaborals i de formació.
Acabada la intervenció informativa del tècnic, el regidor Joan Gómez explica les raons
de la transformació del P. Ronda, que gràcies a un acord amb l’Estat, passarà de ser
Carretera Nacional a carrer de ciutat. Segons Joan Gómez, el Passeig de Ronda serà
un lloc estèticament molt millor i més segur; la nova mitjana tindrà la funció de
dissuadir els vianants que no tinguin la costum de creuar pels passos de zebra; es
mantindran els llocs d’aparcament actuals; hi haurà nou sistema d’enllumenat més
eficient; més vegetació i arbres, parterres, passos i zones per a vianants...
A petició d’una membre del plenari, el regidor Joan Gómez dóna detalls de com serà la
urbanització de la plaça dels Pagesos; diu que es reformarà amb caràcter immediat i
que el nou disseny serà més obert i diàfan que l’actual.
Acabada la intervenció del regidor de Participació Ciutadana, es reobre el torn de
paraules; hi ha un intercanvi d’impressions en el sentit de matisar diferents temes
exposats anteriorment, però no hi ha cap proposta concreta que hagi de ser recollida
en l’acta.
Sara Mestres Agraeix la presència a tots els participants a la reunió i acomiada el
Plenari del Consell Territorial tot recordant que com a regidora de zona està a la
disposició dels veïns mitjançant els procediments regulats (lloc i temps) i comunica als
assistents que se’ls farà el retorn dels temes plantejats en la reunió d’avui.

Lleida, 17 de gener de 2011

Cesc Mòdol
Coordinació dels Consells Territorials
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