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

Plenari celebrat el 9 de febrer de 2022, al Centre Cívic de la Mariola   

 

Assisteixen a la reunió:                                                                    

 

Entitats,Plataformes i Grups: 

Grup Municipal JuntsxCat; Associació “Watani para la Libertad y la Justicia”; Companyia de 

Comediants La Baldufa; Grup Municipal PSC; Serveis Socials Mariola; Associació Veïnal Turó de 

Gardeny; Associacio Cultural Castell de Gardeny; Futur Lleida; Calidoscopi/Fundació Champagnat; 

Fòrum Ciutadà per la Cohesió Social (FOCCS); Associació Nostàlgia; Associació Senegalesa de 

Lleida; AREMI; i Mariola en Moviment. 

 

Persones:  

Bea Obis; Mourad El Boudouhi Amar; Enric Blasi; Jaume Sellés; Estefania Revés; Ramon P. Roy; 

Salvador N. Mimbrera; Paco Salazar; Carme Hernández; Anna Clotet; Marta Miret; Emilia Cuenca; 

Raquel Puértolas, Juanma Solis; Ibrahima Bao; Zakaria Sourouri; Alba Huix; Glòria Noé; Oscar 

Ardiaca; Santi Atienza; Ma Carmen Hidalgo; Isabel Chacon; David Salcedo; Gabriel Hernández; 

Hamza Aissiou Sari; i Cristina Saiz. 

 

Per l’administració municipal: 

La regidora Montse Pifarré en nom del regidor de zona 09, Jaume Rutllant; la regidora de 

Participació i vicepresidenta del consell de zona 09 Marta Gispert; i de part de la Secretaria Tècnica 

dels Consell de Zona: Sogues Sendra i Glòria Vicens. 

 

S’inicia el plenari del Consell de la zona 09 amb la benvinguda de la regidora Marta Gispert qui 

excusa el regidor de zona Jaume Rutllant que per motius de salut no ha pogut assistir, i de la 

regidora Montse Pifarré. A continuació és dona pas a: 

 

Desenvolupament del segon ordre del dia: “Memòria i previsió d’actuacions municipals a la 

zona”.  

 

La regidora Montse Pifarré fa esment de les diferents actuacions que s’han fet o estan pendents 

de fer a la zona: 1- que el Centre Cívic ja disposa de WIFI i que properament també disposarà del 

Punt de Suport Digital; 2- que des de la Biblioteca Pública i la Regidoria de Cultura s’organitza un 

cicle itinerant de conta contes, “roda de contes”, i a la primavera es realitzarà al Centre Cívic de la 

Mariola; 3- que es farà una reunió in situ al Turó de Gardeny per concretar la ubicació de les taules 

de pícnic; 4- que es realitza el manteniment habitual de neteja i jardineria;  5- que el procés del 

vial del 11 de Setembre ja està aprovat, falta l’últim tram administratiu per poder començar les 

obres.  

 

Desenvolupament del tercer i quart ordre del dia: “Aprovar la creació de comissions de treball 

temàtic del Consell de la Zona 09: Cultura; Esports; i de Promoció Laboral de Joves” i “Actualització 

de les persones integrants de la Comissió Permanent, en base als criteris previstos al Reglament de 

Règim Intern del CdZ09”. 

 

La Regidora Marta Gispert passa la paraula al tècnic Juanma Solís que explica la composició de les 

comissions i presenta l’actualització de les noves persones que conformen la permanent.  
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La mateixa Marta Gispert en demana l’aprovació per assentiment. 

 

Desenvolupament del cinquè ordre del dia: “Retiment de comptes al Plenari, del treball que ha 

realitzat el Grup de Dinamització (Comissió Permanent) i les Comissions de Treball del Consell de 

Zona durant els darrers mesos”. 

 

Marta Gispert cedeix la paraula a les comissions per a què expliquin els projectes en marxa: 

 

- Comissió de cultura. Parla: 1- Enric Blasi de La Baldufa explicant el projecte “Festival 

ENRE9 que es durà a terme del 26 al 29 de maig; 2- Ibrahima Bao  de l’Associació 

Senegalesa que parla de l’escola de teatre i música que es posarà en funcionament a partir 

del mes de febrer. Juanma Solís  explica que hi ha una petita sub-comissió que treballa per 

l’homenatge a l’Antoni Chacon, i que en converses amb el Regidor Jaume Rutllant es 

proposa donar-li en nom del Centre Cívic Antoni Chacon. 

 

- Comissió d’Esports. Parla: 1- Emilia Cuenca de la UE Gardeny qui  presenta tot el treball 

que s’està fent envers a les rutes saludables i la instal·lació de les màquines esportives 

exteriors; 2- Zacarias Sorouri de l’Associació Nostàlgia que recolza l’acció. Montse Pifarré 

intervé que s’ha avançat molt en aquest camp fent referència. 

 

- Comissió de inserció laboral de joves. David Salcedo de Mariola en Moviment explica el 

treball desenvolupat per la creació  de l’empresa d’inserció laboral de joves en el tema del 

reciclatge de l’oli i posterior treball en xarxa amb la Fundació Champagnat per poder 

ampliar les formacions per a joves i incentivar l’ocupació dels joves. 

 

 A més a més, Paco Salazar, de l’Associació Futur, proposa la creació de la comissió convivència, 

civisme i habitatge i Ramon Roy de l’Associació Veïnal Turó de Gardeny i Associacio Cultural Castell 

de Gardeny proposa treballar en crear un centre d’interpretació- memorial de la Guerra Civil a la 

Caserna de Gardeny (antiga capitania d’infanteria). 

 

Desenvolupament del sisè ordre del dia: “Aprovació en Plenari del Consell del projecte 

“Comunalitats Urbanes”, amb la finalitat de poder presentar-lo a la Convocatòria de Subvencions 

de la Direcció General d’Economia Social i Solidària de la Generalitat de Catalunya”. 

 

Marta Gispert, passa la paraula a l’Anna Clotet, Directora del Centre Calidoscopi per a la 

presentació del projecte. Explica que les Comunalitats Urbanes són part del territori de la ciutat o 

el barri de referència, on s’estableixen un conjunt de bens comunals, on s'han de generar i créixer 

els projectes d'ajuda mútua, i on s'han de dur a terme les accions i activitats previstes per assolir el 

creixement de llocs de treball i activitat econòmica.  

 

El projecte estarà constituït per un comitè activador, conformat per una entitat representant de 

cadascuna de les comissions en les que ja estem treballant com a consell (cultura, esports i 

inserció sociolaboral de joves), específicament: 1- Companyia de Comediants la Baldufa (entitat 

sol·licitant)- Xarxa comunal de cultura; 2- Fundació Champagnat-Fundació privada- Xarxa comunal 

d’inserció i formació de joves: 3- UE. Gardeny- Xarxa comunal esportiva; 4-Ajuntament de Lleida- 

encarregat de la cura dels bens comunals relacionals i de la incorporació i creixença de les xarxes 

procurant el desenvolupament de les mateixes, treballant transversalment amb diferents 

departaments que hi puguin estar implicats. 
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EL projecte  té un valor afegit molt important perquè compta amb el teixit preexistent organitzat a 

la zona . El projecte de Comunalitats agafa l’àrea d’influència de la zona 09, i els barris colindants 

de Joc de la Bola-Camps d’esports, Universitat, Instituts-Escorxador i Horta, amb un total de 

persones beneficiaries de 32.514.   

 

Es dona per aprovada la presentació del projecte a la convocatòria de subvencions. 

 

Torn general de preguntes i/o propostes: 

 

Alba Huix, veïna. Parla sobre la contaminació electromagnètica i informa del treball que s’està fent 

a la zona per poder identificar les zones blanques. Proposa ficar cartells identificatius de les zones 

blanques als punts on s’ha detectat una  baixa radiació. 

 

Isabel Chacon, veïna. Remarca la importància a fer més pedagogia pel respecte als espais púbics 

en general. A més, comenta que és una zona on hi viu molta gent gran i la importància de fer 

actuacions a diferents blocs de pisos per tal d’adequar-los (ficar ascensor, rampes...). Finalitza la 

intervenció clarificant en que consta el circuit saludable.  

 

David Salcedo, Mariola en moviment. Proposa: 1- afegir els cartells de les zones blanques als 

circuits saludables; 2- la idea de fer una pedagogia del civisme a través d’una urbana més 

mediadora; 3- la rehabilitació dels edificis i adequar els accessos per la gent gran; 4- presentació 

de la vicepresidència al Consell de Ciutat  

 

Ramon P. Roy, Associació Veïns Turó de Gardeny i  Cultural Castell Gardeny. Intensificar la neteja a 

la falda del Turó de Gardeny 

 

Adolfo Roque, Associació Veïns Turó de Gardeny. La importància d’un bon manteniment a la falda 

del Turó de Gardeny.  

 

Emilia Cuenca, veïna. Fa una reflexió sobre la deixadesa i l’incivisme del barri. També fa incís amb 

la problemàtica existent que es troba la gent gran per poder accedir a les seves llars.  

 

Mourad El Boudouhi Amar, Associació “Watani para la Libertad y la Justicia”. Reforça alguna de 

les opinions que comenten els veïns i comenta que el problema de la seguretat és un tema que 

està present a tota la ciutat.  

 

Finalitzat el torn general de preguntes i/o propostes, i en atenció a les observacions que han anat 

fent les persones participants a la reunió, la regidora Montse Pifarré comenta que li comunicarà 

totes les intervencions al regidor de zona, Jaume Rutllant.   

 

Marta Gispert i Montse Pifarré valoren molt gratament la feina desenvolupada per les comissions i 

feliciten  la feina feta. 

 

Sense cap altre tema a tractar en el dia d’avui es dona per finalitzada la sessió plenària. 

 

Secretaria Tècnica dels Consells de Zona 

Glòria Vicens 

Lleida, 9 de febrer de 2022 


