CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 09 (Mariola; Turó de Gardeny; i entorns)
Plenari realitzat el 18 de maig de 2021, al Centre Cívic de la Mariola.
Assisteixen a la reunió:
Entitats:
AVV Mariola; Assoc. Futur; AVV Turó de Gardeny; 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; Associació
Catalana per al Desenvolupament i la Cooperació (ACDC); Fundació Champagnat; Salesians
Sant Jordi; Associació Foccs Lleida; Escola Sta. Maria de Gardeny; Col·lectiu Nigerià Mariola;
Federacions Gitanes de Catalunya; Frente Obrero; Assoc. Nostàlgia; La Baldufa Teatre; Equip
Comunitari; i Residència Llar Municipal Mariola.
Persones registrades:
Francisco Salazar; Adolfo Roque; Ramon P. Roy; Salvador Mimbrera; Estefania Revés; M. José
Sánchez; Víctor Ruíz; Alfredo Doya; Carme Martínez; Laia Morros; David Salcedo; Javier Calles;
Jaume Sellés; Carme Hernández; Isabel Giles; Joan Valls; Teresa Palau; Emilia Cuenca; Ibrahima
Bao; Miquel Bermúdez; Anna Rubinat; Isaac Caballero; Pat Osadiaye; Filomena Amador; Felipa
Amador; Nerea Rueda; Josep Roigé; Dan Cater; Mohamet Tahri; Enric Blasi; Raquel Puértolas;
Ana Garsaball; Estefania Revés; Josepa Farreny; i Juan Manuel Solís.
Per l’administració municipal:
El regidor de zona i president del CdZ09, Jaume Rutllant; la regidora de Participació Ciutadana i
vicepresidenta del CdZ09, Elena Ferre; i de part de la Secretaria Tècnica del Consell de Zona:
Sogues Sendra i Francesc Mòdol.
S’inicia el plenari del Consell de la zona 09 amb la benvinguda del regidor Jaume Rutllant i de la
regidora Elena Ferre, que, a continuació, donen pas al:
Desenvolupament del 2n punt de l’ordre del dia: “intervenció del regidor Jaume Rutllant
sobre l’acció de la Paeria a Mariola/Turó de Gardeny”.
El regidor fa esment a les necessitats històriques que té la zona 09, i que caldrà atendre;
Rutllant parla de la voluntat del govern municipal d’anar fent intervencions relacionades amb
l’habitatge (hom pretenen captar recursos provinents dels fons europeus); l’urbanisme;
l’accessibilitat, la mobilitat i els usos dels espais públics; la seguretat i la convivència; etcètera.
El regidor de zona palesa la conveniència que es fiscalitzi la qualitat del servei de l’empresa de
neteja, la qual cosa no eximeix de responsabilitat aquells veïns que tenen comportaments
inapropiats, per aquest motiu, afirma, caldrà insistir en el foment dels valors del civisme.
En relació al seguiment de l’acció municipal, el regidor Rutllant fa esment a la visita que va fer
l’alcalde per a copsar l’estat general de les coses a la zona, i la del regidor d’esports per a
preveure les millores que s’haurien de fer a les instal·lacions de la Petanca, i per a tractar la
qüestió de la continuïtat del club Unió Esportiva Gardeny.
Finalment, en tant que regidor de l’Àmbit municipal de Cultura, Jaume Rutllant va parlar de la
importància de la cultura com a instrument per a treballar l’autoestima i la millora de la
comunitat, raó per la qual es va comprometre a donar suport especial a aquells projectes del
Consell que, a més de promoure el desenvolupament de la zona 09, tinguin una clara voluntat
de projectar-se a l’exterior, obrint i fent permeable la Mariola/Turó de Gardeny a la resta de la
ciutat.
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Desenvolupament del 3r punt de l’ordre del dia: “posada en comú del treball que ha realitzat
el Grup de Dinamització del Consell de Zona durant els darrers mesos”.
Fa ús de la paraula Juan Manuel Solís, en nom de l’Equip Comunitari, per explicar que s’estan
fent proves pilot a tres zones de Lleida en què, des de la perspectiva de fer veïnatge i de
construir coses de manera col·laborativa, s’està actuant per a la detecció de necessitats
existents en els seus barris i per a incorporar -en les dinàmiques sociocomunitàries- agents de
col·lectius infrarepresentats com són els de la gent jove o els de les persones procedents de la
migració. En referència a la tasca que estan realitzant els grups temàtics del Consell de la zona
09, Solís explica que s’està treballant en els següents projectes: 1. “inserció laboral mitjançant
cooperatives”; 2. “l’entorn de l’ètnia i la cultura gitana”; 3. “Escola d’Arts i festival de teatre”;
4. “les festes”; 5. “Iftar Comú”; i 6. “esport a l’aire lliure”.
Intervencions relacionades amb el 3r punt de l’ordre del dia:
Emilia Cuenca, Unió Esportiva Gardeny. Reivindica la importància que espais públics com els
parcs, o espais privats concertats, estiguin adaptats perquè nens, joves, i gent gran, puguin
practicar l’esport. Cuenca posa en valor l’esport, en la mesura que el considera una eina de
gran importància comunitària a l’hora de treballar la convivència, la inclusió social, l’educació i
el civisme, i hàbits saludables.
David Salcedo. Veí i membre de Mariola en Moviment. Argumenta l’interès social de dur a
terme el projecte “inserció laboral mitjançant cooperatives” i en dóna detalls pràctics de com
es podria materialitzar, amb el suport de la Paeria. Quant a les persones a qui beneficiaria
aquest projecte social, Salcedo fa referència expressa a la problemàtica de joves amb dificultat
d’accés al món laboral per causa de no haver assolit una formació reglada, i sosté que seria
possible la creació d’una xarxa de cooperatives de treball associat que com a idea de negoci
treballessin la recollida i reciclatge de palets, oli, ferralla, etcètera.
Desenvolupament del 4t punt de l’ordre del dia: “aprovar la creació de les comissions
específiques del Consell encarregades de desenvolupar els projectes Escola d’Arts i Festes”.
La regidora de Participació proposa aprovar la creació de les següents comissions temàtiques
del Consell de zona: 1. “Escola d’Arts i festival de teatre” ; i 2. “model de festes”. La proposta
s’aprova per unanimitat.
Desenvolupament del 5e punt de l’ordre del dia: “torn general de preguntes i/o propostes”:
Ramon Roy, Assoc. Cultural Castell de Gardeny. Reivindica: 1. la construcció d’un poliesportiu,
com una necessitat estratègica de la zona Mariola/Turó de Gardeny; 2. la creació
d’infraestructures pensades amb la perspectiva de donar servei al barri i al conjunt de la ciutat;
3. que es facin les gestions pertinents per a revertir la decisió (de la Generalitat) de treure
l’Escola d’Adults fora de la zona Mariola/Turó de Gardeny
Adolfo Roque, AV Turó de Gardeny. Expressa el seu malestar per causa “d’interferències
polítiques” que estan retardant la solució a la demanda d’una seu social per a la seua AV.
Sobre el projecte de creació d’una Escola d’Arts (música, teatre...), opina que és una molt bona
proposta per a la Zona 09, que també seria beneficiosa per a tot Lleida
Tere Palau, AV Turó de Gardeny. Quant a mobilitat denuncia: 1. que cal fer manteniment de la
pintura de les bandes reductores de velocitat que hi ha a Ferran el Catòlic, ja que de nit no són
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prou visibles; 2. que hi ha molta inseguretat en alguns dels encreuaments de Cardenal
Cisneros, especialment en aquells punts on hi ha sortides dels pàrquings dels edificis, raó per la
qual demana que es col·loquin miralls en llocs estratègics.
En un altre ordre de coses, Palau constata l’abandonament d’alguns dels antics edificis militars
de Gardeny i suggereix que en alguns d’ells hom habilitin infraestructures i/o serveis de ciutat.
Víctor Ruíz, AV Mariola. En la línia de promocionar l’esport popular, valora positivament la
proposta d’incorporar màquines esportives en algunes places de la zona, i, al respecte,
subscriu la conveniència de relacionar esport, civisme i convivència, i justifica els valors de
l’esport com a instrument educatiu al servei d’aquell jovent que roman moltes hores al carrer,
sense fer res de positiu.
Quant a la resta de qüestions de què s’ha tractat durant la reunió, diu: 1. que li ha agradat la
idea de crear un projecte social que doni cobertura legal a l’activitat de les persones (joves o
no) que vulguin treballar en la recollida de ferralla (i altres andròmines) sense el risc de ser
multades; 2. que l’organització de la Festa Major de la Mariola no hauria de recaure sempre en
la seva organització veïnal, raó per la qual suggereix la possibilitat que -de manera rotativadiferents entitats se’n facin responsables; 3. que donades les seqüeles de la pandèmia en la
gent, seria necessari que l’ajuntament oferís suport psicològic a qui ho necessités; 4. que les
diferents comunitats religioses i/o socioculturals amb presència a la zona, haurien de
col·laborar en la promoció del civisme i el bon veïnatge; i 5. que seria bo per a la Mariola
recuperar un mercadet com el que es feia fa més de dues dècades, atès que al seu entendre
ajudaria a redreçar l’economia de molts venedors ambulants que ho estan passant malament
arran de la crisi que ha ocasionat la COVID.
David Salcedo. Veí i membre de Mariola en Moviment. Proposa: 1. millorar l’enllumenat de
llocs foscos de la zona Mariola/Turó de Gardeny; 2. que hom faci alguna mena de
reconeixement a la trajectòria de l’activista Antonio Chacón, per la tasca històrica que ha fet
com a veí dels blocs Juan Carlos; 3. que l’organització de les festes, més que rotatòria, hauria
de ser col·legiada entre totes les associacions que ho vulguin; 4. que es valori la possibilitat
d’arribar a alguna mena d’acord amb propietaris privats, perquè cedeixin temporalment espais
alternatius on poder realitzar activitats sociocomunitàries relacionades amb l’esport o amb la
realització d’esdeveniments socials i/o festius; i 5. que cal implicar-se perquè l’economia de
Lleida entri a la zona Mariola/Turó de Gardeny, és a dir, que s’activin projectes econòmics de
ciutat que tinguin el seu epicentre en l’esmentada zona.
Finalment, Salcedo reivindica -amb una certa nostàlgia- la tasca de proximitat que realitzava
en el seu temps el Guàrdia de Barri; i reclama que es consolidi el lloc i funció de la feina que
des de fa anys està realitzant -a la Mariola- la treballadora sociocomunitària Laia Morros,
independentment de si l’empresa de serveis que l’ha estat contractant fins fa poc manté la
concessió municipal o la perd.
Filomena Amador, Mariola en Moviment. Dóna suport a la demanda de construir un
poliesportiu on poder realitzar tota mena d’activitats sociocomunitàries (esportives, culturals,
festives...) i també subscriu l’interès que els parcs de la zona disposin d’espais pensats
específicament per a infants i joves.
Amador clou la seua intervenció queixant-se que s’utilitzi la manca de neteja del barri com
argument per a estigmatitzar el col·lectiu gitano, i fa una crida a favor del respecte
intercultural entre les diferents comunitats presents al barri.
Enric Blasi, La Baldufa Teatre. Expressa la seua satisfacció pel to constructiu de les
intervencions de les persones que l’han precedit.
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En relació al projecte de l’escola d’arts, pregunta: 1. si hi haurà recursos, atès que al seu parer
no es pot pretendre que els professors de teatre, música, ballet, etcètera, treballin sense
obtenir remuneració per la seva feina; i 2. si hi ha previst un espai on fer les activitats.
Quant a la implementació de l’esmentat projecte, Blasi opina que, sent possibilistes, potser
caldria engegar-lo de manera gradual, començant per unes quantes hores a la setmana, i
preveient la creació d’un sistema de beques que permetés accedir a algunes de les activitats
que ja s’estan realitzant a equipaments de la ciutat tals com Aula Teatre, l’Intèrpret, Orfeó...
Blasi finalitza la seua intervenció fent esment a les moltes mancances que hi ha a la zona com a
conseqüència de “deixadesa pública”; afirmant que el voluntariat participatiu de la gent en cap
cas no hauria de suplir l’acció de l’administració municipal; i palesant la conveniència de
procurar que els projectes i/o activitats que es desenvolupin a la zona Mariola/Turó de
Gardeny transcendeixin a la resta de la ciutat, possibilitant així sinèrgies cooperatives que
tinguin anada i tornada.
Isaac Caballero, grup municipal C’s. Denuncia que mai havia vist el barri com ara: parla
d’existència de problemes relacionats amb la seguretat ciutadana (baralles múltiples,
agressions...) i de la lentitud en la resposta policial davant d’algunes de les situacions de
conflicte que s’han produït; al respecte, reclama que l’ajuntament demani a la Generalitat més
presència de Mossos d’Esquadra.
Referent al manteniment d’espais públics, Caballero afirma que no és correcte i posa com
exemple zones infantils com la de la Plaça de Galícia, lloc aquest on -segons explica- s’hi
realitzen botellots sense que hi intervingui la Guàrdia Urbana, per la qual cosa l’endemà al
matí el terra és ple d’ampolles, llaunes, bosses, i, sovint, pot observar-se -també- que s’han
produït destrosses en el mobiliari urbà. Com un altre exemple de manca de manteniment en
un espai públic, esmenta que la tanca de la pista de futbol sala que hi ha costat de la parròquia
de la Mercè, està trencada des de fa 2 anys.
Per acabar la seva al·locució, Isaac Caballero es manifesta en contra que s’hagi deslocalitzat de
la zona 09 l’Escola d’Adults de la Generalitat, i pregunta si enguany s’obriran les piscines del
Turó de Gardeny.
Dan Cater, Frente Obrero. Vincula la viabilitat del projecte cultural que hom pretén fer a
Mariola/Turó de Gardeny amb l’existència d’un espai de referència on fer les activitats, per
aquesta raó pregunta a la Paeria quina és la previsió que hi ha, al respecte.
Mohamed Thari, Assoc. Nostàlgia. Dóna detalls de la seua col·laboració en el si del Grup de
Dinamització de la zona 09, i es refereix a l’“Iftar Comú” com un esdeveniment popular
(cultural i religiós) relacionat amb la finalització del desdejuni del Ramadà, consistent en una
festa on es comparteix taula i menjar en un espai públic, i que es fa amb la finalitat de donar a
conèixer millor les costums i la manera de viure dels musulmans. El representant de
l’associació Nostàlgia, contextualitza que aquesta activitat ja s’ha fet al barri del Clot.
Josep Roigé, Federacions Gitanes de Catalunya. Manifesta la seua preocupació per l’incivisme
de conductors que circulen a molta velocitat per la zona Mariola/Turó de Gardeny; i respecte
la creació d’un nou mercadet municipal a Mariola, considera que no el veu compatible amb el
que ja es realitza a la vora del Camp d’Esports, atès que als venedors ambulants no els sortiria
a compte posar parada a dos llocs que estan a tocar.
Quant a la dinamització dels mercadets existents, Roigé demana a la Paeria una estratègia
comunicativa per a promocionar-los.
Miquel Bermúdez, Veí. Opina que mentre no sigui possible la construcció un poliesportiu a la
zona 09, caldria, durant les tardes i els caps de setmana, fer ús dels espais esportius i de pati
de les escoles públiques.
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Xavier Calles (Escola Magí Morera) i Anna Rubinat (Escola Sta. M. de Gardeny). En relació a la
cessió d’espais escolars per a usos sociocomunitaris, aclareixen que ja és una pràctica existent,
i que l’única condició que han de complir els col·lectius demandants és comprometre’s a
vetllar per la conservació de l’espai que se’ls hagi cedit (aula, gimnàs, pati...), i a deixar les
coses com se les han trobat.
En relació a les intervencions corresponents als punts de l’ordre del dia, el regidor Jaume
Rutllant respon: 1. que no hi ha previsió de quan hi haurà disposició econòmica per a projectar
un poliesportiu a la Mariola/Turó de Gardeny, però que no obstant, es cercaran alternatives
perquè la gent tingui l’opció de practicar esport amb el desenvolupament del projecte “Esport
popular a l’aire lliure”; 2. que el projecte “Escola d’arts i festival de teatre” genera un ampli
consens, i que caldrà anar definint-lo amb l’acompanyament de tècnics municipals; 3. que la
manera com es replantegen les festes a la zona Mariola/Turó de Gardeny s’haurà de treballar a
una comissió temàtica del Consell, tal com ja s’ha previst; 4. que considera molt interessant la
proposta intercultural / interreligiosa de l’Iftar Comú, i que veu d’utilitat l’existència d’espais
de diàleg entre les diferents comunitats religioses de la zona; 5. que caldria estudiar
tècnicament la viabilitat de la recuperació del mercadet de la Mariola, considerant si aquest
seria compatible, o no, amb el que es fa a la zona veïna de Camp d’Esports, i que, en qualsevol
cas, és molt favorable a promocionar els mercadets que actualment estan en funcionament; 6.
que ja s’està treballant pel futur aprofitament per a usos comunitaris del edificis que hi ha
lliures de l’antiga zona militar de Gardeny; 7. que hi ha en marxa un projecte de la regidoria de
Salut per a donar atenció psicològica a persones afectades per la pandèmia de la COVID; 8. que
ha pres nota de les queixes que s’han fet sobre mobilitat; 9. que en matèria d’enllumenat
públic es fan auditories com a mesura de prevenció contra la contaminació lumínica; 10. que el
model actual de policia no contempla l’existència d’unitats estàtiques, sinó que cerca garantir
que hi hagi capacitat operativa per a moure’s al lloc de la ciutat on més convingui, en cada
moment, i que en relació a alguns incidents d’ordre públic que s’han apuntat, demanarà
informació a la Guàrdia Urbana; 11. que considera poc probable que -enguany- es pugui posar
en servei la piscina del Turó, atès que fer-ho implicaria un cost molt important que ara mateix
no es pot assumir; 12. que aprofitar els espais públics de la ciutat, i en concret els de les
escoles, per a la realització d’activitats sociocomunitàries, és una opció que cal aprofitar al
màxim; 13. que l’Escola d’Adults que ha vingut funcionant fins ara a la zona 09 és de la
Generalitat, i que la seua funció no és donar un servei local, ans el contrari, està concebuda
per atendre necessitats de tota la comarca del Segrià, raó per la qual, l’ajuntament no pot ferhi res si la Conselleria d’Ensenyament decideix ubicar-la en un altre lloc.
Finalment, en relació a la petició que na Laia Morros pugui seguir treballant d’Educadora a la
Mariola, Rutllant aclareix que hi ha una dificultat administrativa important, atès que
l’ajuntament contracta els serveis a través d’una empresa concessionària, la qual és qui aporta
el personal encarregat de desenvolupar els projectes que l’esmentada empresa hagi concertat
amb la Paeria.
Per la seua part, la regidora Elena Ferre, encoratja que les persones interessades en col·laborar
en els projectes del Consell de zona s’incorporin a les comissions temàtiques corresponents, i
també fa esment al propòsit que des de la regidoria de Participació es vol garantir que hi hagi
pressupost per a la realització d’alguns dels projectes menors que proposi el Consell.
Finalitzat el torn general de preguntes i/o propostes, el president del Consell, Jaume Rutllant,
agraeix les aportacions de les persones assistents i dóna per acabada l’assemblea plenària.
Secretaria Tècnica dels Consells de Zona.
Francesc Mòdol.
Lleida, 18 de maig de 2021.
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