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

Plenari realitzat el 19 de novembre de 2019, al Centre Cívic de la Mariola. 

 

Assisteixen a la reunió:      

 

Entitats: 
AVV Mariola; Assoc. Futur; AVV Turó de Gardeny; Assoc. Jubilats i P. de la Mariola; AREMI; 
Grup Municipal el Comú; Grup Municipal ERC-Avancem; Grup Municipal PSC; Serveis Socials 
Mariola; Assoc. Cultural Castell de Gardeny; Mariola en Moviment; Calidoscopi; Escola Magí 
Morera i Galícia; U.E. Gardeny; ACDC; Fundació Champagnat; Federació Catalana de 
Voluntariat; i Pla Desenvolupament Comunitari Mariola.  
 
Persones registrades: 
Francisco Salazar; Adolfo Roque; Ramon P. Roy; Salvador Mimbrera; Miguel Capilla; Esther 
Monsonís; Josep Subirà; Jesús Ler; Estefania Revés; M. José Sánchez; Víctor Ruíz; Alfredo Doya; 
Carme Martínez; Laia Morros; Emilia Corona; David Salcedo; Montserrat Muixí; Maria Jesús 
Pérez; Raquel Puértolas; Vanesa Vilas; Montse Castells; Camil·la Minguell; Juan A. Santiago; 
Javi Calles; Manel Mendoza; José L. Navarro; Óscar Sánchez; Jaume Sellés; Carme Hernández; 
Manuel Hermoso; Anna Clotet; Maria del Mar Cabré; Meritxell Feliu; Emilia Cuenca; Marta 
Cabré; Jesús González; i Montserrat Solé. 
 
Per l’administració municipal: 
El regidor de zona i president del CdZ06, Jaume Rutllant; la regidora de Participació Ciutadana i 
vicepresidenta del CdZ09, Elena Ferré; 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, Jaume Rutllant, dóna la benvinguda a tothom, i 
valora la importància de posar en marxa el Consell de Zona, un instrument democràtic 
que es pretén que sigui eficaç -per a l’assoliment d’objectius comunitaris- i eficient, en 
la mesura que haurà de permetre fer més feina amb menys reunions, per tant amb 
més poc temps. 
En relació al funcionament del Consell, el regidor de zona fa palesa la voluntat de la 
Paeria perquè aquest rutlli autònomament: de baix cap a dalt i sense dirigisme.  
 
A continuació, la regidora de Participació, Elena Ferré, contextualitza la reformulació 
que es vol fer dels Consells ”atès que no han acabat de funcionar com a eina 
participativa”1 durant els mandats municipals anteriors. Ferré explica que no hi ha 
suficient personal tècnic per a convocar els Consells amb la freqüència que es voldria, 
raó per la qual, de moment, es mantindrà una cadència de cada 6 mesos entre 
convocatòria i convocatòria de plenari. 
Quant a la voluntat que els Consells esdevinguin “participativament més efectius”, la 
regidora Ferré fa esment a la necessitat que la Paeria incorpori tècnics i facilitadors 
que permetin vehicular amb major agilitat les peticions de la ciutadania, garantint-ne 
un seguiment adequat i un retorn satisfactori. 

                                                 
1 Es fa crítica: que els Consells hagin estat utilitzats com un espai de propaganda política; la poca continuïtat en la convocatòria de 

les reunions; i la manca de concreció i seguiment de les qüestions plantejades a les reunions. 



2 

 

Referent a les dinàmiques internes d’un Consell, Ferré referma la necessitat de ser 
operatius i d’optimitzar el temps de voluntariat de les persones participants, raó per la 
qual avança que “anem cap a un model en què qui determinarà la idoneïtat dels 
continguts a tractar serà la gent dels propis consells, i no els tècnics i polítics 
municipals”. 
Relatiu a com es vol que funcionin els Consells2, la regidora de Participació afirma que 
aquests no han de ser una instrument de resposta a peticions particulars, ans el 
contrari, han de servir per a canalitzar les aspiracions col·lectives... “Han de ser una 
eina de governança i no pas una bústia de demandes”. 
La regidora de Participació, finalitza la seva exposició explicant com el reglament de 
règim intern3 preveu dinamitzar i donar continuïtat a l’activitat del Consell durant el 
període de 6 mesos que pot arribar a existir entre una assemblea plenària i la següent. 
En referència a quins són els canals que la ciutadania –a títol individual- té al seu abast 
per a fer arribar les seves propostes a la Paeria, i rebre resposta, Ferré recorda que en 
hi ha de prou efectives com: el 010; el 973700300; la Bústia Ciutadana; el Registre 
Municipal; l’aplicatiu APPUNTA; l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana; el servei 
d’atenció personal als Centres Cívics... Eines que tot i no ser prou conegudes, poden 
ser de gran utilitat a l’hora de gestionar queixes i trobar solucions a problemes 
concrets de veïns i veïnes.  
 
Acte seguit, previ el procediment4 preceptiu d’informació i d’atenció dels aclariments5 
demanats per les persones assistents a la reunió, el regidor de zona, Jaume Rutllant, i 
la regidora de Participació, donen per constituït el Consell de la Zona 09 per al mandat 
municipal 2019-2023; posen a votació el reglament de règim intern del Consell, el qual 
és aprovat; i confirmen que temporalment el tècnic encarregat de fer les tasques de 
secretaria i de dinamització del Consell serà en Cesc Mòdol. 
 
A continuació, finalitzades les intervencions del regidor de zona i de la regidora de 
participació, i escoltades diverses opinions que s’han realitzat fora del protocol 
habitual, s’inicia el torn formal de preguntes i/o propostes: 
 
Jesús González, veí. Demana que s’arreglin els clots del terra, i amb especial urgència 
els de la costa de Gardeny; González denuncia que –com a solució provisional- en hi ha 
que han estat coberts amb gruixudes plaques metàl·liques que fan molt soroll quan hi 
passen vehicles per sobre. 
 
Paco Salazar, Associació d’Acció Social i Promoció Juvenil “Futur” de Lleida. Palesa que 
la Mariola és un barri amb moltes necessitats socials, que afecten de manera 
especialment greu els col·lectius més vulnerables, entre els quals fa referència a 
menors i gent gran. Salazar demana que s’abordi el problema de la manca d’habitatge i 
creu convenient el desenvolupament d’un projecte comunitari -compartit per tots els 

                                                 
2 S’explica com inscriure’s al Consell; temes d’interès que poden tractar-s’hi; procediment i quòrum de les convocatòries, etcètera. 
3 Com funcionarà la Comissió Permanent de Coordinació; qui la integrarà; el procediment de presa de decisions, etcètera. 
4 En referència al procediment que el Reglament de Participació estipula per a la constitució del Consells Territorials. 
5 Aclariments i dubtes relacionats amb el funcionament del Consell i de les seves comissions de treball. Davant del posicionament 

escèptic d’algunes persones participants (sobre la viabilitat del projecte de Consell), en hi ha altres que entenen que el Consell 

ofereix la possibilitat de poder trobar consensos sobre aquells temes d’interès general de persones i associacions de la zona 09. Es 

posa com a exemple a seguir, les dinàmiques de treball que es desenvolupen als districtes de zona de Barcelona. 
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agents socials del barri- que pugui ser d’utilitat per a la millora de la qualitat de vida 
dels veïns/veïnes actuals i dels/les que puguin venir en un futur. 
 
David Salcedo. Veí i membre de Mariola en Moviment. Proposa: 1. que s’habiliti una 
bústia on dipositar queixes i propostes dels veïns de la zona; 2. que es creï la figura 
d’una persona mediadora6 en el tema de l’habitatge i l’atenció a les persones en 
situació de vulnerabilitat; 3. que s’habilitin, al Consell, eines de participació 
específiques per a la infància, l’adolescència, i la joventut, atès que el format dels 
espais sociocomunitaris de les persones adultes “és molt avorrit”. 
 
En referència a la proposta d’obrir al Consell espais adaptats per al jovent, la regidora 
de participació, Elena Ferré, suggereix que alguna de les comissions del Consell de 
Zona treballi, conjuntament amb gent especialista de Calidoscopi i Pas a Pas, la manera 
com fer que adolescents i joves s’apoderin i participin en qüestions de barri.   
 
Adolfo Roque, AVV Turó de Gardeny. Fa esment que hi ha tot un seguit de coses que 
han anat proposant a l’ajuntament durant l’anterior mandat municipal, entre algunes 
d’elles, diu, en hi ha que tenen un gran valor estratègic per a la zona Mariola-Turó de 
Gardeny, com per exemple la de construir un poliesportiu cobert, o la de fer una 
biblioteca adaptada a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). 
Quant a la operativitat del Consell de la zona 09, manifesta el seu interès perquè sigui 
veritablement participatiu i útil per a les veïnes i veïns de la zona. 
 
Acabat el torn obert de paraules, el regidor de zona, Jaume Rutllant, s’adreça a les 
persones presents per agrair-les el compromís i aportacions; i, abans de tancar 
formalment l’acte, fa una crida encoratjant tothom a realitzar una tasca de participació 
continuada que sumi en benefici de la comunitat veïnal de la zona 09 de Lleida. 
 
Sense cap altre tema a tractar, es dóna per finalitzat el plenari. 
 

 
Francesc Mòdol, Coordinador Tècnic dels Consells de Zona.    
Lleida, 19 de  novembre de 2019. 
 
 
 

                                                 
6 Suggereix per a la funció de “persona mediadora en habitatge” algú d’entre el personal tècnic del projecte Mariola 20.000. 


