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CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 09 (Barris de la Mariola i Turó de Gardeny) 

Plenari celebrat el 15 d’octubre de 2015, a les 19.30h, al Centre Cívic de la Mariola. 

 

Assisteixen a la reunió:      

 

Entitats: 
AVV Blocs Joan Carles; Dones AVV Blocs Joan Carles; AVV Mariola; Serveis Socials Mariola; 
Escola Magí Morera i Galícia; Assoc. Futur; AVV Turó de Gardeny; Assoc. Jubilats i P. de la 
Mariola; Salesians Sant Jordi; Assoc. Dones Gitanes de Ponent; Assoc. Lachi; Llar de Sant Josep; 
AREMI; Fes Salut; Centro Extremeño; Cofradia del Nazareno; Grup Municipal CiU; Grup 
Municipal PP; Grup Municipal Ciutadans; Grup Municipal CRIDA-CUP; Grup Municipal ERC-
AVANCEM; Grup Municipal COMÚ; Institut Germans Maristes Província l’Hermitage. 
 
Persones: 
Mercè Molina; Francisco Salazar; Adolfo Roque; Salvador Mimbrera; Ramon P. Roy; Josep 
Joven; Rosa M. Roselló; Pilar Llimós; Paquita Domingo; Miguel Capilla; Mª Jesús Pérez; 
Fernando Nouvilas; Anna Nicuesa; Pili Garcia; Ramon Pérez; Mercè Batlle; Rosa Ma. Pibrall; 
Pepita Pérez; Juan Fernández; Jesús Doya; Alfonso Giménez; Enric Carreras; Estefania Revés; 
Josep Costa; Ma. Mar Molins; Ma. José Sánchez; Pepita Saborit; Dolors López; Cristina Simó; 
Mònica Camps; Mercedes Martín; Francesca Férriz; Joan Ramon Palacios; Francisco Murillo; 
Susana Ariño; Gabriela Cobo; Elena Ocaña; Maria Figueroa; Josep Roigé; Víctor Manuel Ruiz; 
Araceli Molina; Carles Vega; David Salcedo; Dori Salcedo, Sofia Salazar; Elisa Sarasa; Esther 
Monsonís. 
 
Per l’administració municipal: 
El regidor de Zona i president del Consell, Xavier Rodamilans; les tècniques de Participació 
Drets Civils i Cooperació, Carme Sabaté i Esther Marcos; i el coordinador tècnic dels Consells de 
Zona, Francesc Mòdol. 
 
Excusen la seva assistència: Joan Gómez, regidor de Participació, Drets Civils i Cooperació; i 
els/les representants de Creu Roja, de l’Institut Castell de Templers i de la Federació Catalana 
Voluntariat Social. 
 
El president del Consell de la Zona 09, Xavier Rodamilans, dóna la benvinguda a tothom, 
explica en base a quin estil ha previst exercir la seva responsabilitat com a regidor,  i exposa 
que, des d’un punt de vista participatiu, li agradaria que el màxim protagonisme de les 
reunions fos per a les persones que venen en representació del teixit associatiu dels barris de 
Mariola i Turó de Gardeny.  
 
A l’objecte de desenvolupar el 2n punt de l’ordre del dia, el regidor Rodamilans demana al 
tècnic municipal, Francesc Mòdol, que expliqui el funcionament d’un Consell de Zona.  
Mòdol exposa que els Consells són un instrument “informatiu, consultiu i propositiu” que el 
Reglament de Participació Ciutadana (2006) posa a disposició de la ciutadania de cadascuna de 
les 14 zones en què s’ha dividit la ciutat, i que en ells –un mínim de dues vegades a l’any- les 
persones que hi són convocades, poden, a títol individual (com a veïnes) o en representació 
d’entitats amb seu social a la zona, interactuar amb els responsables polítics del govern 
municipal, fent-los arribar les queixes, propostes i suggeriments que considerin adients. 
Sobre l’històric dels Consells, Mòdol parla que la legislatura actual serà la tercera, i que en els 
darrers 8 anys s’han consolidat com una bona eina de diàleg i coordinació entre la ciutadania i 
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l’administració local, que ha permès establir prioritats d’actuació que el regidor/a de zona ha 
anat derivant a cadascun dels àmbits municipals tècnicament responsables. 
 
A fi de donar compliment al 3r punt de l’ordre del dia, Xavier Rodamilans informa que la 
persona que proposa la Paeria per coordinar, supervisar i validar els procediments 
administratius del Consell sigui el tècnic municipal Francesc Mòdol. No hi ha cap objecció en 
contra: s’aprova. 
 
A continuació, realitzats els procediments administratius previs i en base a les entitats i 
persones que s’han acreditat, es dóna per Constituït el Consell per a la legislatura 2015-2019, i 
el regidor de zona s’adreça a les persones que integren el seu Plenari. 
En la seva al·locució, Rodamilans fa una declaració d’intencions sobre quins són els objectius 
que li agradaria assolir com a regidor de la zona dels barris de Mariola i Turó de Gardeny. 
Rodamilans fa una retrospectiva en què recorda com eren les coses durant els 18 anys que va 
viure en la Mariola i com posteriorment varen anar canviant amb els anys, algunes d’elles –
malauradament- a pitjor, atès que “han aparegut problemes que abans no hi eren”. Per tot 
plegat, diu, la zona Mariola ha adquirit una mala fama que caldrà contrarestar: primer atenent 
els problemes bàsics que afecten directament a drets fonamentals de les persones (educació, 
neteja; salut; seguretat...), per, a continuació –sempre amb la complicitat i la participació de la 
gent i els agents socials del barri-, “implementar una estratègia de comunicacions i accions, de 
màrqueting” capaç de contrarestar la imatge negativa existent ara, creant una nova imatge 
positiva de la “marca Mariola”. 
 
Entre altres accions que conformarien un Pla d’acció a la zona, el regidor Rodamilans proposa 
dissenyar unes jornades obertes, basades en la projecció dels valors culturals i festius que són 
propis de la gent que viu a la Mariola: música, gastronomia, etcètera. 
Sobre la manera com fer possible una nova imatge positiva dels barris de la Mariola i els seus 
entorns, el regidor Rodamilans prioritza que sigui la seva pròpia gent qui sàpiga explicar 
(promocionar) els valors positius d’una zona que és socialment i culturalment molt diversa. Si 
hi ha el compromís de la gent, i es segueix una estratègia basada en tenir les idees clares de 
l’objectiu que es vol assolir, Rodamilans es mostra convençut que en els propers anys la 
Mariola -i el seu entorn- pot canviar radicalment, en positiu. 
 
Quant a preveure quines són les necessitats fonamentals de les veïnes i veïns de la zona, el 
regidor Rodamilans explica que va demanar a les AAVV de Mariola i Turó de Gardeny que 
elaboressin un dossier descrivint les seves prioritats i que, un cop analitzades les respostes que 
li han fet arribar, pot concloure’s que hi ha un 90% de coincidències entre les demandes 
d’ambdues AAVV i, a més, que la majoria de les peticions corresponen a qüestions bàsiques 
que, segons Rodamilans, els propers pressupostos municipals haurien de permetre poder 
atendre. 
Quant a una visió estratègica de ciutat, que vagi més enllà de la petició de serveis i accions 
puntuals, el regidor demana que la gent proposi quines actuacions caldria preveure per a 
regenerar i cohesionar socioeconòmicament els barris d’aquesta zona amb els de la resta del 
seu entorn urbà proper.  
Per a l’assoliment de l’objectiu assenyalat, el regidor fa una crida a treballar des d’una lògica 
que superi les típiques tensions entre l’equip de govern i els grups de l’oposició a la Paeria, 
atès que l’estratègia de treball que impulsarà anirà orientada a resoldre d’arrel els problemes 
que afecten a la gent d’aquesta part de la ciutat, per a la qual cosa, a banda de la complicitat i 
implicació de veïnes i veïns, veu imprescindible la col·laboració de tots els grups municipals de 
la Paeria en pro del bé comú de la ciutat. 
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Acabada la intervenció del regidor de zona, Xavier Rodamilans, es dóna per obert el torn de 
paraules:   
 
David Salcedo. Representant del Comú. Demana: 1. que el  nou reglament de Participació 
Ciutadana promogui una “participació real” i no instruments “merament informatius”; 2. fer 
possible un “format més dinàmic” del Plenari del Consell de Zona en què –a banda del partit 
del govern- es doni més protagonisme tant als grups municipals de la Paeria com a la resta dels 
col·lectius participants, atès que l’objectiu és “generar més cohesió de barri”; 3. que es faci un 
estudi complet de les mancances del barri, preferentment en matèria d’ocupació d’habitatge i 
d’educació; 4. que s’avaluï si una part dels diners “que es destinen per a infraestructures” no 
seria millor utilitzar-los per a altres finalitats. 
Per cloure, David Salcedo es queixa que a la Mariola no s’ha treballat prou la implicació dels 
ciutadans en qüestions de voluntariat social, i que, tanmateix, hi ha moltes persones amb 
ganes de lluitar pel barri. 
 
El Regidor de Zona  afirma estar d’acord en la conveniència de promoure més la participació. 
Quant al tema “Okupa”, el regidor Rodamilans manifesta que cal que hi treballin solidàriament 
tots el grups polítics municipals i que ja hi ha una reunió programada en aquest sentit. 
Respecte al compromís de la gent del barri en matèria de voluntariat social, Rodamilans matisa 
el comentari realitzat pel representant del Comú, tot afirmant que “el voluntariat social als 
barris de la Mariola i entorn no és inferior a la d’altres zones de Lleida”. 
 
Francesc Mòdol, tècnic de la regidoria de Participació Ciutadana, relativitza la importància de 
reformar –o no- l’actual redactat del reglament de Participació Ciutadana; segons ell, sense 
variar una sola coma de l’esmentat text normatiu, és possible incrementar en quantitat i 
qualitat la participació a la ciutat de Lleida. Mòdol emfatitza que l’actual reglament possibilita 
–si els agents socials ho requereixen- implementar mecanismes de participació existents que –
per manca de demanda- fins ara no s’han utilitzat. Com exemple, el tècnic municipal explica 
que els continguts a debatre als Consells de Zona, depenen molt més de la voluntat de les 
persones/entitats/partits assistents al Plenari, que no pas de cap altre condicionant extern. 
Finalment, Mòdol remarca que el Reglament no limita en cap moment que el Plenari pugui 
proposar tantes reunions extraordinàries com siguin necessàries, i que la disposició de les 
persones a la sala durant les reunions de Consell obeeix només a una qüestió tècnica (orientar 
la gent frontalment al punt on es projecten els vídeos), cosa que considera no és un 
condicionant que afecti significativament a la qualitat participativa de les persones que es 
reuneixen. 
 
Josep Costa. Grup Municipal Ciutadans. Manifesta que abordar la problemàtica dels “okupes” 
és una prioritat i explica circumstàncies relacionades amb alguns casos d’ocupació –al barri- 
que coneix de primera mà. 
 
El regidor de zona incideix en la idea que hi ha consens -de tots els grups polítics municipals- 
respecte a la necessitat d’actuar davant el problema de les ocupacions d’habitatges i que 
s’està treballant per trobar solucions.  
Rodamilans, puntualitza, que a banda de l’anterior qüestió, en hi ha altres que també caldrà 
afrontar des de la unitat d’acció de totes les parts implicades: partits polítics i agents socials. 
 
Dolors López. Grup Municipal PP. Afirma estar d’acord en treballar plegats ver l’objectiu de 
millorar els barris de la zona Mariola, i proposa fer –de manera acordada amb veïnes i veïns- 
un pla d’actuacions sobre com fer front als problemes existents. 
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El regidor Rodamilans explica que s’està treballant en la línia esmentada i que les associacions 
de Veïns de Mariola i Turó de Gardeny ja han elaborat els seus respectius dossiers de 
necessitats bàsiques, a partir dels quals s’actuarà. 
 
Dolors López. Grup Municipal PP. Manifesta que li hagués agradat que l’equip de govern 
hagués presentat -al Plenari- un pla d’actuació per al barri. 
 
El regidor de zona respon que l’equip de govern disposa d’un Pla Estratègic propi per a la zona, 
però afirma que seria millor que fossin tots els grups municipals el qui acordessin –per a 2016- 
un document de consens sobre les prioritats a establir.  
Quant al contingut del pla d’actuació a què s’ha fet referència, Rodamilans proposa que el 
conjunt dels seus objectius específics tendeixin a crear una imatge positiva de la zona Mariola, 
posant en valor les  seves singularitats culturals i socials. 
 
David Salcedo. Grup Municipal del COMÚ. Opina que dues associacions de veïns no són prou 
interlocució a l’hora de determinar quines han de ser les prioritats d’actuació municipal a la 
zona, i demana que es tingui en compte l’opinió de la resta de col·lectius existents, alguns dels 
quals no han estat convidats a aquest Plenari. 
 
El tècnic municipal de participació, Francesc Mòdol, explica que si bé les convocatòries del 
Consell es fan a partir de les associacions –de tota índole- que hi ha a la base de dades del 
Registre Municipal d’Entitats (51 a la zona 09), això no és motiu perquè no puguin participar 
als Plenaris persones a títol individual o en representació de col·lectius que no tinguin registre 
legal. Mòdol requereix a les persones membres del Plenari perquè ajudin a difondre les 
pròximes convocatòries de Consell, convidant a aquelles persones i/o col·lectius que creguin 
que hi haurien de ser presents. 
Sobre la principal funció dels Plenaris, Mòdol parla de la seva utilitat com a espai en què la 
ciutadania pugui expressar-se, i no tant com d’un lloc al qual hom assisteix -de manera passiva- 
a escoltar informes de la gestió que fa l’ajuntament. Altrament, Mòdol recorda l’existència de  
mecanismes estables de participació com: l’audiència amb el regidor de Zona; el Xat de 
l’alcalde;  els espais Facebook i Twitter de Paeria; i altres mecanismes mitjançant els quals fer 
arribar queixes i propostes: Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana (OMAC); el telèfon 010, o la 
bústia electrònica de suggeriments. 
 
Referent a la seva funció com a regidor de zona, Xavier Rodamilans corrobora que està a la 
disposició de tots/es els veïns/es que demanin cita per parlar amb ell. 
 
Josep Joven. Veí i membre de l’ assoc. de jubilats i pensionistes de la Mariola. Creu que la 
millor manera que “els polítics” coneguin les mancances del barri és visitant els seus carrers i 
preguntant al veïnat i a les seves associacions. 
 
Paco Salazar. Associació d’Acció Social i Promoció Juvenil “ Futur” de Lleida. Comparteix que 
caldria que els representants municipals tinguessin una major presència al barri i que 
coneguessin de més a prop problemes que, en els darrers anys, han anat en augment.  
Salazar considera que la zona de la Mariola necessita actuacions especials, atès que hi viuen 
moltes més famílies desestructurades que a altres barris de Lleida. 
Salazar, en nom de l’entitat a què representa, es compromet a treballar per dur endavant el 
projecte de regeneració de la zona, i es mostra convençut que totes les persones i entitats que 
formen part del plenari col·laboraran per trobar una sortida beneficiosa per a tota la 
comunitat. 
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El regidor de Zona valora molt positivament la gran tasca que estan realitzant els/les 
professionals de Benestar Social de l’ajuntament, i destaca -de manera específica- les 
actuacions que estan realitzant per ajudar a persones que són membres de famílies en situació 
de risc social. Rodamilans coincideix sobre la conveniència d’actuar en aquells casos de major 
urgència social, tanmateix, diu, no pot perdre’s la perspectiva que la solució ha de venir en 
base a un programa d’actuació planificat des d’una perspectiva global, que tingui en compte 
totes les variables del problema que es vol resoldre. 
 
Fernando Nouvilas. Grup Municipal CiU. Opina que la idea de crear una “marca Mariola” no ha 
d’excloure treballar en prioritats com ara: la millora de la seguretat, civisme, polítiques sobre 
la qualitat de l’habitatge, etcètera. 
 
El regidor insisteix en el principi conceptual que ha expressat anteriorment, segons el qual “hi 
ha coses que, per tractar-se de drets bàsics que determinen la qualitat de vida de les persones, 
no cal que s’incloguin en un Pla Estratègic de barri”, perquè allò que cal –per part de 
l’ajuntament- és, simplement, garantir la prestació dels serveis fonamentals a què té dret la 
ciutadania. 
Quant a la idea de prioritzar necessitats específiques, el regidor diu que no es contradiu amb el 
criteri de treballar des d’un projecte global de canvi. 
 
Mercè Molina. Associació Veïnal de Mariola. Fa un reconeixement al treball que diàriament 
realitzen els/les professionals de Benestar Social i de l’ajuntament en general.  
Referent a la representativitat de l’associació de veïns, puntualitza que aquesta ha estat des 
dels seus orígens un referent i que gràcies a la seva tasca al llarg dels anys s’han aconseguit 
moltes de les infraestructures i serveis de què gaudeix el barri en l’actualitat. 
 
El regidor Rodamilans agraeix que es valori positivament el treball que realitzen els Serveis 
Socials municipals, tanmateix, es referma en el compromís de fer possible un futur en què 
encara s’atenguin millor tots els drets de les persones en situació de risc social.  
 
Araceli Molina. Cofradia del Nazareno. Discrepa sobre un comentari que s’ha fet deslegitimant 
el paper de les associacions de veïns. Molina diu que les associacions de veïns estan integrades 
per persones que des del voluntariat, realitzen el millor que saben una tasca orientada a la 
millora de la qualitat de vida de la gent i a la creació de consciència cívica dels seus veïns i 
veïnes. 
 
El regidor Rodamilans valora molt positivament les iniciatives sorgides de la pròpia gent del 
barri, en la mesura que aquestes signifiquen un compromís vers la millora de la comunitat. 
 
Mònica Camps. Veïna de la Mariola. Denuncia l’existència de molt fracàs escolar al barri. 
segons ella molts nens i nenes acaben la formació sense saber llegir i escriure correctament, 
atès que assisteixen a l’escola obligats per pares i mares que cobren ajudes socials de 
l’ajuntament. Referent al civisme, critica que la Mariola és un barri brut i sorollós, i que manca 
presència policial per fer respectar les normes elementals de convivència a la ciutat.  
 
Rosa Roselló. Escola Magí Morera. Nega que sigui certa la informació anterior segons la qual el 
problema del fracàs escolar estaria afectant a un gran nombre de nens i nenes. Roselló 
recrimina que s’hagi fet tal afirmació sense dades fefaents i assegura que actualment, si més 
no pel que fa a la primària, els nens i nenes surten de l’escola sabent llegir i escriure 
correctament. Respecte a l’absentisme a l’escola considera que són casos residuals, que sovint 
tenen a veure amb el perfil cultural i els valors d’algunes famílies. 
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Per últim destaca la dura tasca que fan els/les professionals de l’educació en col·laboració amb 
els Serveis Socials, i l’èxit aconseguit. 
 
El regidor agraeix les paraules de Rosa Roselló, i expressa també el seu reconeixement a les 
famílies i als professionals per la difícil tasca que realitzen. 
Sobre fer respectar el civisme, el regidor Rodamilans assegura que és un dels aspectes en què 
més fort s’haurà de treballar. 
 
Adolfo Roque. Associació veïnal Turó de Gardeny. Demana que l’ajuntament atengui amb 
rapidesa les peticions que han relacionat en el dossier que han lliurat al regidor de zona, 
algunes de les quals, diu, ja fa massa temps que estan en espera. Roque reclama compromís 
amb el barri, tant al regidor de zona, com als representants dels grups municipals de l’oposició. 
 
El regidor Rodamilans afirma que s’hauran d’analitzar i prioritzar globalment les demandes de 
les entitats veïnals i referma el seu compromís vers l’assoliment dels objectius adquirits. 
 
Josep Roigé. Associació Lachi Foró. Es queixa que, en moltes ocasions, són els mateixos 
veïns/es qui promocionen una imatge negativa del propi barri, al magnificar els problemes 
existents, en detriment de la posada en valor dels molts aspectes positius de la Mariola, com a 
espai multicultural. Roigé demana a tothom treballar per a millorar la convivència –en igualtat- 
entre els diferents col·lectius socioculturals de la zona. 
 
El regidor Rodamilans afirma que cal continuar lluitant contra la estigmatització de 
determinats col·lectius, i recorda que el principal motiu de les desigualtats respon al fet que no 
totes les persones han tingut les mateixes oportunitats a la vida 
 
Jesús Doya. Grup Municipal PP i Plataforma Cívica Ciudadana. Proposa que l’ajuntament –amb 
la cooperació de veïns i veïnes- faci una campanya per a incentivar el civisme; també pregunta 
pel protocol a seguir en cas de voler demanar que s’intervingui en una zona que calgui netejar 
i/o sanejar. En matèria de seguretat, Doya demana una major presència policial, atès que 
considera que això donaria una major sensació de protecció a les veïnes i veïns. 
Quant a la implementació de polítiques socials i educatives, Doya diu que Mariola és un barri 
amb grans necessitats, raó per la qual lloa el treball que fan diverses associacions i entitats de 
la zona. 
 
El regidor Rodamilans explica diverses vies que té la ciutadania per a posar-se en contacte amb 
l’ajuntament davant de qualsevol queixa o petició, i garanteix la bona predisposició dels 
professionals encarregats de donar resposta a les diverses demandes rebudes. 
Quant a algunes propostes concretes d’actuació, el regidor de zona diu que caldrà plantejar-
ho, estudiar-ho i consensuar-ho entre tots els grups polítics de l’ajuntament. 
 
Acabat el torn d’intervencions i sense cap altre tema per tractar, el regidor de zona agraeix als 
presents la seva assistència i dóna per finalitzat el plenari. 
 

Lleida, 15 d’octubre de 2015 

 
 
 
 
 
Cesc Mòdol    
Coordinació dels Consells Territorials 
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CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 09 (Mariola i Turó de Gardeny) 

Plenari celebrat el 2 de març de 2017, a les 19.30h, al Centre Cívic de la Mariola. 

 

Assisteixen a la reunió:      

 

Entitats: 
AVV Blocs Joan Carles; Dones AVV Blocs Joan Carles; AVV Mariola; Serveis Socials Mariola; 
Escola Magí Morera i Galícia; Assoc. Futur; AVV Turó de Gardeny; Assoc. Jubilats i P. de la 
Mariola; Salesians Sant Jordi; Assoc. Dones Gitanes de Ponent; Assoc. Lachi Foró; Llar de Sant 
Josep; AREMI; Centro Extremeño; Cofradia del Nazareno; Grup Municipal CiU; Grup Municipal 
PP; Grup Municipal Ciutadans; Grup Municipal CRIDA-CUP; Grup Municipal ERC-AVANCEM; 
Grup Municipal COMÚ; Institut Germans Maristes Província l’Hermitage; Parròquia Sant Pau 
Apòstol; Fundació Champagnat; Servei Materno Infantil; Escola Santa Maria de Gardeny; 
Parròquia Mare de Déu de la Mercè; Obra Mercedària-Lleida; i Mariola en Moviment. 
 
Persones: 
Mercè Molina; Francisco Salazar; Adolfo Roque; Salvador Mimbrera; Rosa M. Roselló; Paquita 
Domingo; Miguel Capilla; Fernando Nouvilas; Pili Garcia; Jesús Doya; Estefania Revés; Josep 
Costa; Ma. Mar Molins; Ma. José Sánchez; Francisco Murillo; Susana Ariño; Gabriela Cobo; 
Elena Ocaña; Maria Figueroa; Josep Roigé; Víctor Manuel Ruiz; Araceli Molina; Carles Vega; 
David Salcedo; Esther Monsonís; Elisa Sarasa; Maite Bautista; Emília Caballol; Jaume Codina; 
Manuel Fuentes; Anna Rubinat; Josep Subirà; David Baró; Daniel Rubio; Vicente Zamora; José 
Leonardo Sánchez; Carmen Martínez; Antonio Salazar; Carme Culleré; José Nieto; Miquel 
Bermúdez; Eduard Vendrell; Joan Canut; Jésica Almenia; Ma. del Mar Cabré; Felipa Amador; 
Alba Gracia; Jonathan Díez; Maria Santiago; Ma. Pilar Escudera; Pilarín Gabarré; Maria Aroa 
Giménez; Maria Santiago; Maria Bardají; Miguel Angel Cajellas; Yolanda Hernández; Maria 
Garcia; Angel Retamero; Ma. Carme Gil; Dori Oliver; Pat Osadiaye; Jésica Bermúdez; Ismael 
Giménez; Cristhian Hernández; Nayara Cortés; Amparo Puertas; Alba Vivores; Dulce Bonet; 
Noelia Cano; Iris Garcia; Sara Lara; Lourdes Giménez; Cristhian Sánchez; Montse Carnisé; Imma 
Perera; Mercedes Giménez; Mª Luisa Giménez; Abraham Sánchez; Juan F. Amador; Vanesa 
Fraga; Ma. Carme Gabarré; Agustí Claveria; Lourdes Ximénez; Francisco Giménez; Pilar 
Giménez; Rosa Belilla; Verónica Bonet; Rosa Bonet; Jésica Retamero; Josué Bautista; Margarita 
Giménez; Sonia OIiver; Lourdes; Alfredo Doya; Miguel Doya; Miriam Doya; Juan Doya; i algunes 
persones més que han desestimat identificar-se. 
 
Per l’administració municipal: 
El regidor de Zona i president del Consell, Xavier Rodamilans; el vicepresident del Consell i 
regidor de Participació Ciutadana, Joan Gómez; la tècnica de Participació Drets Civils i 
Cooperació, Esther Marcos; i el coordinador tècnic dels Consells de Zona, Francesc Mòdol. 
 
 

El president del Consell de la Zona 09, Xavier Rodamilans, dóna la benvinguda a 
tothom, i valora molt positivament la nombrosa assistència de gent, la qual cosa, diu, 
és una constatació de l’existència de “l’orgull de ser de la Mariola”. 
Altrament, Rodamilans palesa el seu agraïment a les persones que van fer aportacions 
en el plenari anterior del Consell de Zona, ja que gràcies a aquestes li ha estat més fàcil 
prefigurar el pla estratègic que està seguint, com a regidor de la zona. 
El regidor de zona finalitza la presentació d’aquesta reunió plenària, dient que avui es 
prioritzarà que tothom pugui dir la seva, en el torn de paraules, raó per la qual no 
procedirà a fer la lectura de  l’informe dels Serveis Socials, ni informarà del projecte de 
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la reforma del parc de la vora de l’escola bressol, informacions aquestes que es faran 
arribar als assistents via electrònica, des del portal Lleida Participa. 
 
Abans de prosseguir la reunió, el regidor de Participació Ciutadana, Joan Gómez, 
demana si s’escau, l’aprovació de l’acta de la sessió anterior. No hi ha objecció: 
s’aprova.  
 
Acabades les intervencions del regidor de zona i del regidor de Participació Ciutadana, 
es dóna per obert el torn de paraules:   
 
David Salcedo. Representant del Comú i de Mariola en Moviment (MeM). Fa explícit 
l’agraïment a l’AVV de la Mariola pel suport que està donant a iniciatives del seu 
col·lectiu, com en el cas de la demanda de rehabilitació d’espais i habitatges en desús.  
Quant a la problemàtica de les persones que estan en procés de ser desnonades, 
Salcedo demana aclariment sobre la situació de 12 famílies, atès que en el seu 
moment s’havia parlat que hom farien gestions per aturar els desnonaments mentre 
duressin els tràmits per a l’obtenció d’un lloguer social, i, hores d’ara, una d’aquestes 
famílies ja ha estat jutjada penalment i sentenciada a ser desnonada i a pagar una 
multa. 
 
En referència a la pregunta del representant de MeM, el regidor de zona exposa que el 
lloguer social dels habitatges corresponents a les 12 famílies en situació de pobresa, 
s’està negociant amb quatre entitats bancàries, amb tres de les quals s’ha arribat a un 
compromís de no fer efectiva cap ordre de desnonament. Tanmateix, amb l’altra de les 
entitats bancàries encara no s’ha pogut arribar a cap acord, raó per la qual -en aquest 
moment- hi ha quatre famílies en situació de risc. No obstant això, Rodamilans posa 
èmfasi en el fet que els serveis tècnics municipals estan treballant per a la solució d’un 
problema, diu, que no hem d’oblidar que és d’una gran complexitat i que requereix 
respectar un procediment que passa per gestionar els temes des de baix, des dels 
Serveis Socials, i que solament haurien d’arribar al regidor responsable si es dóna el 
cas que hi ha alguna cosa que no s’ha fet satisfactòriament. 
Sobre la disposició d’un “stock” d’habitatge social suficient, el regidor parla que caldrà 
esperar un cert temps fins que no es disposi de prou diners per a fer l’adquisició dels 
pisos que fan falta per atendre a totes les famílies veritablement necessitades, 
entenent per necessitades aquelles que estan en situació de risc social per raons 
econòmiques, i no aquelles que han fet de l’ocupació un modus vivendi i/o una 
filosofia de vida. 
Relacionat amb la moció que el col·lectiu MeM va presentar al Ple de la Paeria, 
Rodamilans constata que no va ser aprovada per la majoria de grups municipals a 
l’entendre que el redactat de la mateixa feia esment a demanar, de manera 
indiscriminada, que es facilitessin “pisos per a tothom”, la qual cosa és totalment 
inacceptable, entre altres motius perquè provocaria un “efecte crida” impossible de 
gestionar. Tanmateix, el regidor Rodamilans manifesta que hauria estat d’acord en un 
redactat que hagués parlat d’oferir pisos a persones en situacions justificades 
d’emergència humanitària. 
Respecte a la gestió del problema de l’habitatge social, el regidor de zona posa en 
valor el treball que estan fent col·lectius com MeM, a l’entendre que són un agent que 
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reforça la capacitat del municipi en la negociació -amb els bancs- per a l’obtenció 
d’habitatges de lloguer social. 
 
David Salcedo. Representant del Comú i de Mariola en Moviment (MeM). Respecte al 
tema de la moció que MeM va presentar al Ple de la Paeria, i que va ser rebutjada, 
admet que va ser un error no haver consensuat prèviament el contingut de la mateixa 
amb tots els grups municipals; que la intenció dels promotors no era tant demanar 
indiscriminadament “pisos per a tothom”, com aconseguir que s’empadronés a la gent 
que està vivint en pisos ocupats; i que a la vista de tot allò que s’ha anat matisant 
durant aquesta reunió, suggereix la possibilitat de reformular la moció en uns altres 
termes, explicitant el protocol amb què els Serveis Socials han de procedir en 
situacions de famílies vulnerables que necessitin empadronar-se, ni que sigui a l’adreça 
del Centre Cívic municipal de la zona. 
Quant a la legalització del servei de llum, gas i aigua a les famílies que han realitzat 
ocupacions irregulars de pisos, Salcedo pregunta què es pot fer per facilitar que 
aquestes puguin acollir-se als beneficis de la llei de pobresa energètica. 
 
Carles Vega. Grup Municipal ERC-Avancem. Corrobora que el motiu pel qual el seu 
grup va votar en contra de la moció de MeM, té a veure amb la interpretació literal 
d’allò que deia el text de la mateixa i que, tenint en compte els aclariments que avui ha 
fet el representant de MeM, hi ha marge per negociar una posició d’ampli consens.  
Sobre l’enfrontament generat pel debat de la situació dels pisos ocupats, considera 
que no porta enlloc; Vega afirma que govern i oposició tenen la responsabilitat de 
trobar solucions a aquest problema social, que no tan sols afecta la Mariola sinó també 
al conjunt dels barris de la ciutat. 
Respecte a la possibilitat de fer empadronaments a l’adreça als Centres Cívics 
municipals, Vega hi està d’acord; com també es mostra favorable a pressionar els 
bancs perquè posin a disposició dels Serveis Socials pisos que permetin atendre les 
necessitats socials existents. 
 
En referència a la possibilitat de poder fer empadronaments als Centres Cívics de la 
ciutat, el regidor Xavier Rodamilans afirma que, sense problema, podria fer-se ben 
aviat i que seria una acció que facilitaria a la gent resoldre aspectes administratius 
relacionats amb la seguretat social, l’escolarització de menors, etcètera. 
Quant al sentit del vot negatiu a la moció que va presentar MeM al ple de la Paeria, el 
regidor de zona vol deixar meridianament clar que no hi ha cap animadversió vers el 
col·lectiu que l’ha presentat; i que dintre dels marges i procediments que corresponen 
a l’administració municipal es vol ajudar a la gent que ho necessita. 
 
Abraham Sánchez. Mariola en Moviment. Justifica que la moció dels seu col·lectiu no 
s’hagués consensuat amb tots els grups municipals, en el fet que són un moviment nou 
que necessita adquirir experiència de com interactuar amb la Paeria. 
 
David Salcedo. Representant del Comú i de Mariola en Moviment. Insisteix en 
demanar que siguin empadronades les persones que hagin ocupat habitatges de 
manera irregular, a fi i efecte que tinguin dret a poder connectar-se legalment a les 
xarxes d’aigua, llum i gas. 
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El regidor de zona opina que el problema de  les famílies que han fet ocupacions 
il·legals va molt més enllà de disposar o no de l’empadronament (cosa que bàsicament 
afecta a l’accés de serveis comunitaris com la sanitat, l’educació, entre altres), atès que 
el fet que visquin irregularment en un pis (sense cèdula d’habitatge), impossibilita (a 
efectes d’acollir-se als beneficis de la Llei de Pobresa Energètica) que puguin atorgar-
se’ls-hi els permisos per a connectar a les xarxes d’aigua, llum i gas. 
  
Ismael Giménez. Mariola en Moviment. Vol aclarir que se’ls ha mal interpretat i que la 
seva demanda ni pretenia que s’atorguessin “pisos per a tothom”, ni promocionar que 
algú entrés de forma delictiva en un habitatge privat. No obstant això, recorda que hi 
ha gent que realitza ocupacions com a últim recurs i, al no disposar de l’autorització de 
la propietat, ni de cap mena de contracte, diu: “no els queda altre remei que 
connectar-se irregularment a les xarxes d’aigua, llum i gas”, raó per la qual demanen, 
que els Serveis Socials facin mediació o gestionin alguna alternativa per a les persones 
afectades. 
Quant a l’empadronament, per raons humanitàries, Jiménez reivindica una solució que 
permeti a les famílies accedir als serveis sociocomunitaris de la nostra ciutat. 
 
En referència als protocols dels Serveis Socials, el regidor Xavier Rodamilans explicita 
que si algú viu en una casa ocupada il·legalment i no té diners, pot anar als Serveis 
Socials de l’ajuntament per demanar que l’ajudin a solucionar el problema d’habitatge 
i de pobresa, però –reitera- que és inviable que pugui legalitzar-se una situació en què 
s’hagin connectat “pel seu compte” a la xarxa de llum i aigua, i contraposa aquesta 
casuística amb la d’aquelles persones que tampoc poden pagar, però que viuen en un 
habitatge que –per expropiació- ha passat a ser propietat d’un banc, cas aquest últim 
en què és molt més fàcil poder negociar amb la propietat un lloguer social, tot i que 
puntualitza que el banc té dret a no acceptar l’oferta de l’ajuntament, en el qual cas la 
solució no pot ser altra que reubicar la família afectada en un habitatge social d’un 
altre lloc. 
 
Ismael Giménez. Mariola en Moviment. Exposa que hi ha moltes famílies de pisos 
ocupats que –per no acceptar en el seu dia que l’adreça d’empadronament fos la de 
l’alberg municipal- no estan empadronades, amb la consegüent pèrdua de drets socials 
que això les hi ha suposat. Per contra, considera que seria una bona opció fixar com a 
lloc d’empadronament el Centre Cívic del barri, atès que es tracta d’un lloc que no té la 
càrrega socialment estigmatitzadora que s’atribueix a un alberg. 
 
Paco Salazar. Associació d’Acció Social i Promoció Juvenil “Futur”. Comparteix la idea 
que és urgent resoldre el problema de la gent que encara no està empadronada, per la 
qual fa una crida als grups polítics municipals perquè es trobi una solució. 
Sobre la situació al país, denuncia que hi ha moltes famílies que ho estan passant 
malament fins al punt de no tenir recursos per pagar un lloguer, i responsabilitza 
directament els bancs de la bombolla immobiliària i dels problemes de l’habitatge 
existents; per l’anterior fet, considera que haurien de ser les entitats bancàries qui 
contribuïssin a resoldre el problema que han creat. 
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Referent al paisatge urbà de la Mariola, Salazar afirma que és desolador per la gran 
quantitat d’edificis tapiats que hi ha, i que li sap greu que tanta gent estigui “rebent 
persecució” de part de la justícia. 
 
El regidor Rodamilans diu lamentar profundament la situació de les famílies que -per 
una veritable situació de pobresa- han ocupat habitatges; adverteix, però, que no totes 
les ocupacions responen a l’anterior casuística, i que hi ha organitzacions (“màfies”) 
que fan negoci de l’ocupació; com també hi ha persones que han fet de l’ocupació una 
filosofia de vida. 
 
Paco Salazar. Associació d’Acció Social i Promoció Juvenil “Futur” de Lleida. Fa una 
crida perquè tothom col·labori per acabar amb les ocupacions “mafioses” i amb les 
que suposen la destrossa dels habitatges, i, a nivell personal, es compromet a parlar 
amb algunes d’aquestes persones (“que sé qui són”, diu) a fi d’intentar controlar-ne les 
pràctiques, ja que segons afirma: “ens fan mal a tots”. 
 
Dulce Bonet. Mariola en Moviment. Recrimina al regidor Rodamilans que -en el seu 
dia- hagués afirmat que mai ningú es veuria en la situació extrema de veure’s al carrer i 
que aquest és el cas de Miguel, la persona a qui cedeix l’ús de la paraula perquè exposi 
el seu cas.  
 
Miguel Doya. Mariola en Moviment.  Explica que fa uns dies es van presentar a casa 
seva “els mossos” per comunicar-li que –definitivament- havia de desallotjar 
l’habitatge per ordre del jutge, cosa que haurà de fer abans del dia 7 de març. 
 
Xavier Rodamilans respon que al carrer no s’hi quedarà ningú, que hi ha uns drets que 
s’han de respectar, i que els Serveis Socials gestionaran una solució provisional 
d’acollida.  
 
Lourdes Jimenez. Mariola en Moviment.  Exposa un altre cas d’imminent 
desnonament. Afirma que li han dit que en 9 dies ha de sortir de casa seua; i que 
l’assistenta que li ha estat portant els tràmits li ha explicat que hi ha problemes a l’hora 
de tramitar un lloguer social, ja que al cadastre consta al seu nom una altra propietat, 
informació aquesta que és incorrecta ja que l’esmentada propietat també li va ser 
embargada en el seu moment. Per tot allò exposat, Jiménez denuncia que a més de 
perdre la casa és quedaran –ella i els seus quatre fills- sense poder cobrar el PIRMI. 
 
El regidor Rodamilans insisteix novament en el fet que ningú s’ha de quedar sense llar, 
tot i que puntualitza que es possible que temporalment –fins que els Serveis Socials 
puguin resoldre la gestió administrativa- algú hagi d’allotjar-se provisionalment en un 
hotel o en un habitatge social en funció de què decideixin els professionals dels Serveis 
Socials. 
 
David Salcedo. Representant del Comú i de Mariola en Moviment. Procedeix a llegir 
una llista amb les següents demandes: 1. que s’incrementi el nombre de persones 
Educadores i Treballadores Socials, que permeti millorar la tasca de donar suport 
familiar i de carrer; 2. que és promogui una autoescola gratuïta per a gent que no té 
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recursos o que per ser analfabeta solament pot accedir a formar-se mitjançant 
l’ensenyament oral; 3. que es faci un inventari de pisos buits i que es negociï amb els 
bancs, en tots els casos;  4. que s’atorguin ajudes d’emergència a famílies que els 
calgui pagar l’alta dels serveis d’aigua, llum i gas; o que hagin d’adquirir 
electrodomèstics de primera necessitat com són: rentadora, forn de cuina, o nevera; 5. 
que s’estudiï la possibilitat de promocionar –al barri- una empresa cooperativa que 
doni cobertura a les persones que es dediquen a la recollida i desballestament de 
ferralla (“chatarra”) ja que tal com exerceixen l’activitat ara (il·legalment) corren el risc 
d’haver d’anar a la presó; 6. que es promoguin plans d’ocupació per a joves i per a gent 
sense recursos, perquè solament amb els que gestiona l’IMO, diu, no es possible 
garantir l’èxit de la seva inclusió comunitària; 7. que se’ls permeti autogestionar la 
recollida d’aliments de supermercats, sense haver de pagar taxes a l’ajuntament i 
sense ser apercebuts per la Guàrdia Urbana, per no tenir permisos d’ocupació de la via 
pública; 8. que s’impulsi la creació d’una Comissió de totes les associacions de la zona 
que recuperi la Festa Major de la Mariola; 9. que el barri es doti de més ludoteques (i 
de més monitors de suport), ja que amb les actuals hi ha molta llista d’espera; 10. que 
es promoguin beques de menjador que cobreixin el 100% de les despeses de nens i 
nenes que ara no hi tenen accés, a l’estar per sota del llindar de la pobresa; 11. que  es 
promoguin menjadors socials d’estiu, a les escoles; 12. que s’atorguin ajudes 
municipals a les AMPA perquè cap nen o nena quedi exclòs/a de les excursions i 
d’altres activitats extraescolars; 13. que es facin gestions perquè el treball temporal a 
la recollida de la fruita no impliqui la pèrdua de les PIRMI. 
 
Acabat el torn obert de paraules, el regidor de zona s’adreça als presents per fer 
esment que considera molt constructiva l’actitud de tots el agents socials que han 
participat en aquesta assemblea de Consell, i posa en valor el consens existent per 
millorar el barri i evitar-ne l’estigmatització. En aquest sentit, Rodamilans suggereix 
que caldria que una comissió mixta, amb la presència de personal tècnic de la 
regidoria, que s’encarregués de treballar en l’aprofundiment d’algunes de les 
propostes que s’han plantejat. 
En referència a una proposta concreta, la de promoure una autoescola gratuïta per a 
persones sense recursos i/o no alfabetitzades, Rodamilans afirma que no és assumible, 
en la mesura que implicaria un important greuge comparatiu amb la resta de ciutadans 
de Lleida. 
Quant a la recuperació de la Festa Major de la Mariola, el regidor de zona confirma el 
seu compromís per fer-la possible, aquest mateix any. 
 
Sense cap altre tema a tractar, el regidor de zona agraeix als presents la seva 
assistència i dóna per finalitzat el plenari. 
                                  
Lleida, 2 de  març de 2017 

 
 
 
 
 
Cesc Mòdol    
Coordinació dels Consells Territorials 
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PROCÉS PARTICIPATIU PER A CONSULTAR A LA CIUTADANIA EL DESTÍ 

D’1 MILIÓ D’EUROS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL. 

 

Plenari informatiu amb entitats del Consell de les Zones 06; 07; i 09, en sessió 

conjunta, realitzat el 27 d’abril de 2017, al Centre Cívic de la Mariola. 

 

Assisteixen a la reunió:  

Entitats: 

SMAP Celíacs de Catalunya; Casa de Aragón; Parròquia de la Mercè; Obra Mercedària; 
AVV Blocs Joan Carles;  Assoc. de Jubilats de Mariola; AVV Turó de Gardeny; Col·legi 
Sta. Maria de Gardeny; AVV Instituts-Sant Ignasi; AMPA Escola Sta. Anna; Cofradia del 
Nazareno; AVV Mariola; AVV Camp d’Esports; Club Gimnàstic Lleida; Club Spainroketry; 
Plataforma Cívica Ciutadana; Fundació Verge Blanca; FAGIC; Escola Magí Morera; 
Assoc. pel canvi social, pacífic i democràtic; i grup Municipal Ciutadans. 
Persones: 

Loli Felipe; Juan Bonilla; Jesús Monter; José Leonardo Sánchez; Pilar Llimós; Miquel 
Capilla; Joaquim Manau; Salvador Mimbrera; Esther Montsonís; Josep Pons; Anna 
Rubinat; Ramon Corbella; Aureli Amor; Araceli Molina; Mercè Molí; Ramon Cavero; Pili 
Garcia; Ma. Mar Molins; Bernat Antelo; Josep Joven; Pepita Saborit; Maria Pera; Adolfo 
Roque; Jesús Doya; Teresa Farré; Ramon Roy; Josep Roiger; Rosa Puyol i José Mª 
Córdoba. 
Per l’administració municipal: 

El regidor El regidor de les zones 06 i 09, Xavier Rodamilans; el regidor de Participació 
Ciutadana, Drets Civils i Cooperació, Joan Gómez; la tècnica de Participació Ciutadana, 
Drets Civils i Cooperació, Esther Marcos; i el coordinador tècnic dels Consells de Zona, 
Francesc Mòdol. 
 

Excusen l’assistència la regidora Sara Mestres; i la representant del Servei Materno 

Infantil. 

 

Sota la presidència dels regidors Xavier Rodamilans i Joan Gómez, s’ha realitzat una 

sessió informativa sobre el procés de pressupostos participatius que es durà a terme 

entre abril i setembre de 2017. 
 

El regidor de Participació Ciutadana, Joan Gómez, ha contextualitzar l’acord municipal 

que ha fet possible posar en marxa -per primera vegada a Lleida- uns pressupostos 

participatius, i ha fet una explicació general de:  

 
 què són els Pressupostos Participatius;  

 com s’hi pot participar i en quin termini de temps;  

 com redactar els projectes;  

 quina mena de projectes poden optar a ser escollits;  

 qui podrà votar, en quins llocs i en quines modalitats;  

 en quines dates s’ha previst fer les votacions presencial i electrònica;  

 els mecanismes d’informació que s’han posat a disposició de la ciutadania, etcètera. 

 

Sobre l’oportunitat de fer el procés participatiu de pressupostos, el regidor Gómez ha 

posat en valor que aquest generarà unes sinèrgies molt positives, en la mesura que 



 14 

acostarà la democràcia a la ciutadania i que promocionarà que la gent es 

corresponsabilitzi en la presa de decisions sobre quin model de ciutat prefereix.  

 

Acabada l’exposició del regidor Gómez, s’ha obert un torn de paraules durant el qual 

han intervingut -per demanar aclariments sobre diversos aspectes dels Pressupostos 

Participatius- les següents persones: Ramon Corbella; Adolfo Roque; Ramon Roy; 

Anna Rubinat; Salvador Mimbrera; Josep Roiger; Maria Pera; Jesús Doya; i Josep 

Joven. 

 
Un cop el representant de l’equip de govern de la Paeria, Joan Gómez i el representant 

del grup municipal de Ciutadans, Jose Mª Córdoba, han donat resposta a tots els 

aclariments que se’ls ha requerit, es dóna per acabat el torn de paraules, moment aquest 

que aprofita el regidor Joan Gómez per fer una crida a participar... Tant en les sessions 

de debat dels Consells que es convocaran la segona quinzena de juny, com en les 

votacions de la Consulta Ciutadana. 

  

Sense cap altre tema a parlar, es dóna per conclòs el plenari conjunt dels Consells de les 

zones 06; 07; i 09. 

 

Lleida, 27 d’abril de 2017. 
                                  
 
 
 
 
 
Cesc Mòdol    
Coordinació dels Consells Territorials 
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PROCÉS PARTICIPATIU PER A CONSULTAR A LA CIUTADANIA EL DESTÍ 

D’1 MILIÓ D’EUROS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL. 

 

Plenari informatiu amb entitats del Consell 09 – Barris de Mariola, Turó de 

Gardeny i entorns), realitzat el 13 de juny de 2017, al Centre Cívic de Mariola. 

 

Assisteixen a la reunió:  

Entitats: 

AVV Blocs Joan Carles, AVV Mariola, Associació Jubilats Blocs Joan Carles, PDC 

Mariola-Blocs, PDC Pius XII, Fundació Champanyat, Cofradia del Nazareno, Servei 

Materno-Infantil, Grup Municipal PP, Grup Municipal Ciutadans, Grup Municipal 

ERC, Llar de Jubilats Mariola, Associació Cultural Gitana, Associació Aremi, 

Parròquia La Mercè, Escola Magí Morera, Escola Santa Maria de Gardeny, Associació 

Fem Progrés, Associació Futur, EMU, Associació Turó de Gardeny, FAGIC Lleida, 

Serveis Socials de Mariola. 

 

Per l’administració municipal: 

El regidor de zona i president del CdZ 09, Xavier Rodamilans i el regidor de 

Participació Ciutadana, Joan Gómez; i els tècnics de l’àmbit de l’hàbitat urbà i rural i la 

sostenibilitat de la Paeria,  Ferran Florensa i Ruben Manuel. 

 

Obre la reunió el regidor de la Zona, Xavier Rodamilans, qui informa sobre la finalitat 

d’aquesta convocatòria de Consell.  

Rodamilans avança que es donaran a conèixer les propostes -relacionades amb la zona 

09, Mariola, Turó de Gardeny i entorns- que s’han presentat fins al moment, i recorda 

que el termini de presentació de propostes acabarà el 30 de juny; data a partir de la qual 

una comissió tècnica municipal validarà totes aquelles que no contravinguin les normes 

del procés de Pressupostos Participatius i que, per tant, seran les que acabarà podent 

votar la ciutadania. 

 

A continuació, els tècnics de l’àmbit de l’hàbitat urbà i rural i la sostenibilitat de la 

Paeria, Ferran Florensa i Ruben Manuel, passen a relacionar i comentar les següents 

propostes: 

- PIPICAN I ZONA DE PASSEIG A LA VORA DELS BLOCS JOAN CARLES 

- ÀREA DE MULTISERVEIS SOCIALS 

- PISTA DE FUTBOL I BÀSQUET A LA ZONA D’11 DE SETEMBRE 

- PARC DE GOSSOS A LA ZONA DE TURÓ DE GARDENY 

- ACCÉS DE VIANANTS AL CASTELL DELS TEMPLERS 

- MÚSIC-ART, ESCOLA DE MÚSICA, DANSA I ARTS PLÁSTIQUES 

- LLIURAMENT D’UN ORDINADOR NOU PER A LA LLAR DE JUBILATS 

Finalitzada l’exposició dels tècnics, s’obre un torn de paraules en què Adolfo Roqué i 

Víctor Ruíz; intervenen per donar explicacions dels projectes que han presentat les 

entitats a les que representen  i per demanar aclariments, fer suggeriments i/o 

valoracions sobre les diverses propostes a què la tècnica s’ha referit. 

Finalitzat el torn de paraules, el regidor Xavier Rodamilans dona per closa aquesta 

sessió extraordinària del Consell de la Zona 09. 

 

Lleida, 13 de Juny de 2017. 

 



 16 

 

CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 09 (Mariola i Turó de Gardeny) 

Plenari celebrat el 18 de gener de 2018, a les 19.30h, al Centre Cívic de la Mariola. 

 

Assisteixen a la reunió:      

 

Entitats: 
AVV Blocs Joan Carles; Dones AVV Blocs Joan Carles; AVV Mariola; Assoc. Futur; AVV Turó de 
Gardeny; Assoc. Jubilats i P. de la Mariola; Assoc. Dones Gitanes de Ponent; Assoc. Lachi Foró; 
AREMI; Grup Municipal PP; Grup Municipal Ciutadans; PDC Fundació Champanag; Grup 
Municipal PSC; Església Evangèlica; i Fes Salut.  
 
Persones: 
Mercè Molina; Francisco Salazar; Adolfo Roque; Salvador Mimbrera; Juanita Domingo; Pilar 
Llimós; Miquel Capilla; Pili Garcia; Ma. Mar Molins; Josep Roigé; Esther Monsonís; Josep 
Subirà; Raül Domenech; Josep M. Lorenzo; Dolors López; Sabrina Roigé; Gemma Mestres; 
Mayte Bautista; Domingo Colias; Miquel Hernández; Maria J. Pérez; i Carme Monsó. 
 
Per l’administració municipal: 
El regidor de Zona i president del Consell, Xavier Rodamilans; i el coordinador tècnic dels 
Consells de Zona, Francesc Mòdol. 
 

El president del Consell de la Zona 09, Xavier Rodamilans, dóna la benvinguda a 
tothom, i anuncia que s’estudiarà la manera com fer possible que els dos projectes 
més votats dels pressupostos participatius de 2017 (tots dos de caràcter social: 
“mediació a l’escola per a la prevenció de conflictes” i “Àrea de Multiserveis socials a la 
Mariola”) puguin incorporar-se al projecte “Mariola 20.000”, amb la qual cosa, el 
projecte de pressupostos participatius 2017 que finalment s’implementaria seria el 
tercer més votat: “fer un Pipí Can i una zona de passeig per a les mascotes”. 
 
A continuació, per delegació del regidor Rodamilans, el tècnic municipal, Francesc 
Mòdol, informa que a partir de febrer es podran presentar les propostes per a 
participar en els Pressupostos Participatius de 2018; que la fase d’estudi i valoració 
tècnica de les propostes es farà durant tot el mes d’abril; que a maig es donarà 
publicitat de les propostes que s’hagin adequat a les normes de participació; i que el 
període votació serà: per Internet de l’11 a 24 de juny, i presencial de 25 a 28 de juny. 
 
A continuació, s’inicia el torn de preguntes i/o propostes: 
 
Paco Salazar. Associació d’Acció Social i Promoció Juvenil “Futur” de Lleida. Sol·licita 
que se’ls faciliti informació del projecte “mediació a l’escola per a la prevenció de 
conflictes” i de la persona i/o entitat que el proposa. Altrament, demana aclariments 
sobre el procediment de com concursar en els pressupostos participatius de 2018. 
 
El tècnic de la regidoria de Participació, Francesc Mòdol, respon a les preguntes que 
s’han formulat en referència a les normes que regularan l’admissió de propostes per 
els pressupostos participatius de 2018. 
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Miquel Capella. Assoc. Jubilats i P. de la Mariola. Pregunta si demanar que s’insonoritzi la 
sala d’actes -del Centre Cívic Mariola- compliria els requisits que regulen l’admissió de 
propostes per als pressupostos participatius. 
 
Se li respon afirmativament. 
 
Adolfo Roque. AVV Turó de Gardeny. Fa esment a: 1. que les reunions de Consell de 
Zona haurien de fer-se amb una major freqüència; 2. que la Comissió Tècnica de 
Valoració (CTV) dels Pressupostos Participatius no els va facilitar tots els aclariments 
que van demanar, sobre les propostes que la seva associació havia presentat; i 3. que, 
al seu entendre, el sistema de selecció de les propostes no garanteix que totes les 
zones de la ciutat tinguin les mateixes oportunitats. 
 
El tècnic de la regidoria de Participació, Francesc Mòdol, respon als aspectes plantejats 
pel representant de l’AVV del Turó de Gardeny aclarint: 1. que el reglament de 
Participació Ciutadana vigent estableix dues reunions anuals, però que en poden ser 
més si algun dels membres de l’assemblea en justifica la necessitat; 2. que molt 
probablement la CTV dels Pressupostos Participatius no va disposar del temps que 
calia per poden atendre tots els aclariments que se li van demanar a 13 de juny, atès 
que la fase d’admissió de propostes va finalitzar el 30 de juny, i que el mes de juliol, 
tenint en compte que el mes d’agost és inhàbil per vacances, es va dedicar a preparar 
tota la logística electoral per a l’1 de setembre: fulletons informatius i paperetes de les 
propostes, espais web de consulta i votació, etcètera. Sobre la correcció del 
procediment d’avaluació de les propostes, Mòdol garanteix que solament van ser 
descartades aquelles que per raons objectives incomplien les normes de participació; i 
3. que, precisament, el mode de distribució de projectes actual procura evitar que les 
zones amb més població acabin guanyant la majoria de propostes en detriment de les 
zones amb menys població, és a dir, el reglament assegura que cadascuna de les 16 
zones de la ciutat que concursin serà beneficiaria d’almenys d’un projecte de menys de 
50.000 euros. 
Quant a les propostes “de ciutat”, Mòdol opina que cal saber promocionar-les 
adequadament, perquè qualsevol ciutadà o ciutadana de Lleida, independentment del 
lloc on tingui la seva residència, trobi l’interès per votar-les. 
 
Miquel Capella. Assoc. Jubilats i P. de la Mariola. S’interessa per conèixer el procediment 
de votació presencial als Centres Cívics. 
 
S’explica que enguany no es votarà amb urnes, paperetes i sobres; que s’habilitaran 
uns panells informatius amb les propostes, i que el sistema de vot es realitzarà -per 
Internet- mitjançant unes tauletes digitals (tablets) que l’organització posarà a 
disposició de les persones votants. 
 
Adolfo Roque. AVV Turó de Gardeny. Pregunta si se’ls donarà alguna resposta a la moció 
que la seva associació va presentar -en un Plenari de la Paeria- demanant una nova 
delimitació geogràfica dels barris de Lleida. 
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El regidor Rodamilans respon que ara mateix no hi ha previsió d’endegar un projecte 
de redefinició dels límits geogràfics dels barris, i que, personalment, no creu que sigui 
una prioritat fer-ho 
 
Dolo López. Grup Municipal PP. En referència a si procedeix que s’estudiïn els límits 
territorials dels barris, anuncia que el seu grup adreçarà una pregunta a la Comissió 
d’Urbanisme. 
 
Josep Roger. Assoc. Lachi Foro. Fa una defensa de la identitat històrica de la Mariola i 
es manifesta contrari que es vulgui separar el barri en funció de quina zona és rica i 
quina és pobra.  
 
Mercè Molina. AVV Mariola. Es posiciona inequívocament per una Mariola diversa, 
però unida. 
 
Adolfo Roque. AVV Turó de Gardeny. Nega que la seva associació vulgui fragmentar la 
zona per raons de renda; explica que allò que pretenen realment es millorar la 
interlocució amb l’administració municipal i, en defensa del col·lectiu de veïns que 
representen, demanen que l’ajuntament els rendeixi comptes de les inversions 
realitzades a la zona d’habitatges de l’AVV del Turó de Gardeny, ja que al seu entendre 
aquestes no són les que caldrien, en la mesura que, segons Roque, la quasi totalitat de 
les inversions municipals corresponents a la zona 09 es destinen a la zona antiga del 
barri de la Mariola. 
 
Paco Salazar. Associació d’Acció Social i Promoció Juvenil “Futur” de Lleida. Reflexiona 
que hi ha moltes associacions, però que hi ha poca unitat d’acció entre elles a l’hora de 
representar els interessos del conjunt de la població que viu a la zona 
 
Acabat el torn obert de paraules, el regidor de zona s’adreça als presents per agrair-los 
les seves aportacions. 
Sense cap altre tema a tractar, el regidor Xavier Rodamilans agraeix als presents la 
seva assistència i dóna per finalitzat el plenari. 
 
Lleida, 18 de  gener de 2018 
                                  
 
 
 
 
 
Cesc Mòdol    
Coordinació dels Consells Territorials 
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CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 09 (Mariola i Turó de Gardeny) 

Plenari celebrat el 6 de setembre de 2018, al Centre Cívic de la Mariola. 

 

Assisteixen a la reunió:      

 

Entitats: 
AVV Blocs Joan Carles; Dones AVV Blocs Joan Carles; AVV Mariola; Assoc. Futur; AVV Turó de 
Gardeny; Assoc. Jubilats i P. de la Mariola; Assoc. Lachi Foró; AREMI; Grup Municipal PP; Grup 
Municipal el Comú; Grup Municipal ERC-Avancem; Servei Materno Infantil; Serveis Socials 
Mariola; Parròquia de Sant Pau; Grup Municipal PDeCAT; Institut Germans Maristes; 
Plataforma Cívica Ciudadana; Fundació Champanag-Obres Socials Maristes; Salesians Sant 
Jordi; Mariola en Moviment; Cofradia del Nazareno; Calidoscopi; Pla Desenvolupament 
Comunitari Mariola;  i Pla Integral Mariola.  
 
Persones registrades: 
Mercè Molina; Francisco Salazar; Adolfo Roque; Ramon Pedro Roy; Gregori Gutierrez; Salvador 
Mimbrera; Pilar Llimós; Miguel Capilla; Pili Garcia; Josep Roigé; Esther Monsonís; Josep Subirà; 
Jesús Ler; Pepita Águila; Estefania Revés; M. José Sánchez; Víctor Ruíz; Andrea Reyes; José 
Joven; Dolors López; Emilia Caballol; Victoria Pacheco; Sergi Talamonte; Carles Vega; Isabel 
Nuez; Isidro Bonilla; Pepita Saborit; Cayetano Franch; Asun Solà; Cristina Simó; Miquel 
Bermúdez; Alfredo Doya; Jesús Doya; Carme Martínez; Laia Morros; Dulce Bonet; Nieves 
Romero; Juan Giménez; Isabel Rodríguez; Moisés Pubill; Maria J. Baena; Javier Borja; Begoña 
Bueno; Pamela Cortés; Ana Belén Villafañe; Francisco J. Reinaldos; David Baró; Emilia Corona; 
David Salcedo; Natalia Doya; Montserrat Muixí; Josefa González; Óscar López; Montse Manta; 
Maria Escudero; Ángel Retamero; Pere Castanyé; Maria Jesús Pérez; Deborah Pérez; i Rosa M. 
Pibrall. 
 
Per l’administració municipal: 

El regidor de zona i president del CdZ06, Xavier Rodamilans; el regidor de Participació 
Ciutadana i vicepresident del CdZ06, Joan Gómez; la tècnica de Participació Ciutadana, 
Esther Marcos; i el coordinador tècnic dels Consells de Zona, Francesc Mòdol. 
 

El president del Consell de la Zona 09, Xavier Rodamilans, dóna la benvinguda a 
tothom, i informa sobre diverses actuacions urbanes que s’han realitzat o que estan en 
curs de realitzar-se. Altrament, el regidor de zona avança que en el termini d’una 
setmana s’avançaran les línies mestres de la implementació del Pla Mariola 20.000 
(PM20.000) i fa una crida a participar a tots els agents implicats en el seu 
desenvolupament. 
 
Fora del protocol de la reunió, fa acte de presència l’alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, 
qui s’adreça a les persones participants al Consell de Zona per a dir-les-hi quin és el seu 
punt de vista de com resoldre alguns dels principals problemes de la Mariola. Larrosa 
palesa que no es pot continuar com s’està ara i que caldrà fer una intervenció a fons, 
que vagi molt més enllà de les actuacions que s’han fet mitjançant el Pla de Barris. 
Segons l’alcalde hi ha zones del barri amb greus problemes que afecten tant l’entorn 
de molts edificis (mobilitat, conservació dels espais públics...), com llocs estratègics 
dintre dels mateixos (condicions d’habitabilitat, manteniment; gestió de serveis 
comunitaris com aigua potable i llum; etcètera), per la qual cosa, diu, es donen les 
circumstàncies perquè s’iniciï una intervenció -que afectarà els 508 pisos que han estat 
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diagnosticats- i que serà necessàriament transversal i interdisciplinar, en la mesura que 
en la presa de decisions de la Comissió PM20.000 hi hauran de participar tots el agents 
socials i institucionals afectats. 
L’alcalde Larrosa assegura que caldrà prendre decisions importants que comportaran 
molèsties per a força veïns, que mentre durin el treballs de regeneració urbanística de 
la zona afectada pel PM20.000, hauran d’anar a viure –si més no temporalment- a un 
altre lloc de la ciutat. Tanmateix, l’alcalde Larrosa assegura que s’actuarà sempre des 
de la premissa de dialogar amb tothom, amb el propòsit de donar resposta a la 
casuística específica de cadascú 
 
A continuació, finalitzades les intervencions del regidor de zona i de l’alcalde,  s’inicia 
el torn de preguntes i/o propostes: 
 
Andrea Reyes, veïna. Demana que es regeneri el barri perquè torni a ser com era 
abans. Diu que no vol marxar de la Mariola. 
 
Sergi Talamonte, Grup Municipal del Comú. Insta que es comuniqui quin serà el 
calendari d’actuació i el pressupost de realitzar el PM20.000. 
 
L’ alcalde Larrosa confirma que es donaran les respostes demanades en el termini 
d’una setmana, coincidint amb la reunió de la Comissió de Treball que ha de 
desenvolupar el PM20.000. 
 
Paco Salazar, Associació d’Acció Social i Promoció Juvenil “Futur” de Lleida. Denuncia 
la problemàtica existent quant a la salubritat d’alguns dels blocs del grup Mariola: 
parla de la presència de rates, coloms i insectes a l’espai dels dipòsits d’aigua potable. 
Salazar reivindica la necessitat que –per a fer front al problema denunciat- col·laborin 
estretament les entitats veïnals i la Paeria, i que en aquells casos en què calgui actuar 
d’urgència dins d’una finca privada (per la inoperativitat d’algunes comunitats de 
veïns) insta l’ajuntament que ho faci com a responsable subsidiari. 
Quant a la implementació del PM20.000, Salazar demana que –per davant de les 
actuacions de caràcter material- es posin les necessitats de la gent que està patint 
problemes de convivència i civisme. 
 
El regidor Xavier Rodamilans assegura que el PM20.000  serà d’implementació gradual 
i que es tindran el compte totes les variables, les estructurals (materials) i les socials, 
(de les persones). 
 
Nieves Romero, veïna. Explica que al seu bloc sí tenen la possibilitat d’accedir a les 
cambres on hi ha els dipòsits de l’aigua, per a netejar-los, però que, no obstant això, el 
problema no està resolt atès que els blocs de la vora estan abandonats des de fa 
gairebé deu anys, i que des d’allí els entren ocells, rates i escarabats. Romero 
corrobora que el barri està malament en el seu conjunt: els blocs, els carrers, les 
voreres... En conseqüència exigeix solucions urgents –no a llarg termini- que permetin 
el veïnatge poder-hi viure dignament. 
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Larrosa diu estar d’acord amb la reivindicació, però observa la dificultat que suposa 
haver d’intervenir en casos en què el problema té el focus dins de la propietat privada 
d’un tercer (de vegades un banc o una empresa), i que una altra cosa és quan 
l’ajuntament pot actuar en un espai públic o en un espai privat previ acord de cessió 
amb la propietat. 
 
Isidro Bonilla, veí. Recrimina a l’administració municipal que s’ha perdut molt temps 
en abordar els problemes endèmics de la Mariola. Bonilla troba a faltar l’existència de 
la figura -preventiva i/o mediadora- del Guàrdia de barri, atès que darrerament hi ha 
hagut un repunt de comportaments incívics de tota mena, i que en alguns casos fins i 
tot algunes veïnes han patit agressions. 
 
Asun Solà, veïna. Denuncia que al grup Mariola proliferen molt els coloms, que aquests 
nien a les canaleres; pregunta si aquestes es poden netejar i protegir perquè no tornin 
a niar-hi. Altrament, Solà demana que es replantin arbres a l’entorn del número 52 de 
Cardenal Cisneros i que, si pot ser, que es substitueixin les moreres al carrer de Mart 
per un altre tipus d’arbre que embruti menys el terra. 
 
Per raons d’incompatibilitat amb un altre acte públic, Fèlix Larrosa no pot seguir a la 
reunió, raó per la qual s’acomiada palesant el seu compromís per desenvolupar el 
PM20.000 per a la regeneració del barri, i demanant la cooperació de tothom en la 
seva implementació. 
 
David Salcedo. Veí i membre del Comú. També és de l’opinió que s’ha tarda massa en 
actuar –a fons- a la Mariola i reivindica que la Paeria realitzi expropiacions 
d’habitatges, aquells casos en què hagi de prevaldre l’interès general front de grans 
propietaris que solament tenen interès en especular. 
Davant la necessitat d’obtenir recursos econòmics que facilitin implementar el 
PM20.000, Salcedo afirma que caldrà que les persones afectades puguin acollir-se a tots els 
plans d’ajuda de la Generalitat de Catalunya, d’Espanya i de la Unió Europea. 

 
Víctor Ruíz, AVV. Mariola. Fa una explicació de quina és la tasca que està fent la seva 
AVV en relació a la normalització i desenvolupament del barri. 
 
Josep Joven, Jubilats Mariola. Fa autocrítica sobre la part de compromís personal que 
està assumint cada veí quant al foment del civisme al barri. Joven parla que hi ha molta 
permissivitat davant de conductes com aparcar malament els vehicles, o dipositar les 
deixalles fora dels contenidors.  
 
Adolfo Roque, AVV Turó de Gardeny. Manifesta la seva contrarietat a causa que la seva 
associació va demanar la convocatòria d’un plenari extraordinari del Consell de Zona, 
segons diu fa 6 mesos, i que aquest no s’ha realitzat1. Roque lamenta que la major part 

                                                 
1 La petició va estar feta mitjançant un correu electrònic en data 14 de maig, és a dir, en el moment de la 

realització d’aquest plenari ordinari de 6 de setembre encara no havien transcorregut  4 mesos. La raó per 

la qual no va poder-se programar la reunió va ser exclusivament tècnica. Durant el més de juny s’estava 

realitzant el procés de votació dels Pressupostos Participatius de 2018, i els mesos de juliol i agost no es 

consideren adients per a la convocatòria de reunions participatives, en la mesura que és període de 

vacances per a molta gent. 
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de les peticions que van fer -a 2015- al regidor Rodamilans no s’han materialitzat “i els 
problemes s’acumulen”. Entre les demandes que reivindica, el representant de l’AVV 
del Turó fa esment a un poliesportiu, una escola de música, i una biblioteca. 
Altrament, quant al desenvolupament de la reunió, Roque prega que les persones que 
demanin la paraula facin intervencions breus, de manera que la resta d’assistents 
tinguin també l’oportunitat de poder dir la seva. 
 
El regidor Rodamilans diu que de la llista de peticions de l’AVV del Turó s’ha fet allò 
que ha estat possible i que la resta de coses pendents d’estudi s’han derivat a l’àrea 
d’urbanisme. 
 
Juan Doya, Veí. Parla del cost social del PM20.000 i demana que l’interès de les 
persones es situï sempre al centre de la intervenció. 
 
Paco Salazar, Associació d’Acció Social i Promoció Juvenil “Futur” de Lleida. Fa una 
crida a l’acció conjunta de persones, entitats, i administracions, per resoldre els 
problemes socials de la Mariola, problemes que, al seu entendre, no es resoldran 
solament amb la realització d’infraestructures urbanes. Demana amplitud de mires –i 
corresponsabilitat- a partits del govern i de l’oposició municipal. 
 
Javier Borja, veí. Relacionat amb la solució de la problemàtica que afecta globalment la 
societat de la Mariola (infraestructures, habitatge, civisme...), afirma que si el 
PM20.000 ha de ser la solució social que necessita la Mariola “que s’impulsi ja”. 
 
Carles Vega. ERC-Avancem. Manifesta: 1. l’agraïment al veïnatge pel seu civisme 
reivindicatiu i responsable, malgrat que els problemes que no ha resolt l’ajuntament 
fan que el barri hagi esdevingut “una olla a pressió”; 2. que el seu grup està d’acord 
que es faci un pla integral d’intervenció que més enllà de l’urbanisme doni oportunitat 
a les persones; 3. la necessitat d’establir una franca col·laboració entre els diferents 
agents socials que han de treballar per la regeneració de la Mariola, i de manera especial entre 
el col·lectiu gitano i l’AVV Mariola; i 4. l’existència d’un mecanisme participatiu que permet 
portar a debat al Ple de la Paeria aquells temes que preocupen a la gent del barri.  
Referent a la problemàtica del civisme, Vega recorda la importància que la Paeria faci el 
correcte manteniment de les infraestructures de l’espai públic, atès que hom tendeix a tractar 
molt millor allò que està ben conservat, que no pas allò que es veu desballestat o en estat de 
deixadesa. 

 
Emilia Corona, tècnica municipal. Per indicació del regidor Xavier Rodamilans, s’adreça 
als presents per a informar que s’incorpora al grup de treball del PM20.000 i explica les 
línies generals de com i amb qui es pretén treballar, i en base a quins objectius. 
 
Acabat el torn obert de paraules, el regidor de zona s’adreça als presents per agrair-los 
les seves aportacions. 
Sense cap altre tema a tractar, el regidor Xavier Rodamilans agraeix als presents la 
seva assistència i dóna per finalitzat el plenari. 
 

 
Francesc Mòdol, Coordinador Tècnic dels Consells de Zona.    
Lleida, 6 de  setembre de 2018. 


