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ACTA DEL CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 09  -esborrany provisional- 

 

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

Plenari celebrat el 12 de desembre de 2013, a les 20.00h, al Centre Cívic de la Mariola. 

 

Assisteixen a la reunió: 

 
Entitats: 
AVV Blocs Joan Carles; Dones AVV B.J.Carles; AVV Mariola; Dones AVV Mariola; Serveis Socials 
Mariola; Cofradia el Nazareno; Escola Santa Ma de Gardeny; Escola Magí Morera i Galícia; 
Parròquia de la Mercè; Club de Futbol Gardeny; Lliures per a Lliberar (Mercedaris); Grup Xiroi; 
Institut Gms. Maristes Provincia l’Hermitage; Centre Obert Calidoscopi Pas a Pas; Assoc. 
Cultural Gitana de Lleida; Assoc. Futur; AVV Turó de Gardeny; Assoc. Jubilats i P. de la Mariola; 
Assoc. Jubilats i P. Joan Carles–la Mercè; CIJCA; Centre de Rehabilitació de la Veu de Lleida (FES 
Salut); David Baró.  
 
Persones: 
Mercè Molina; M. Carme Sandiumenge; Máximo J. Blanco; Joaquin Pina; Anna Rubinat; Ma 
Jesús Ramón; Anna Clotet; Francisco Salazar; Antonio Salazar; Josep Albella; Lluís Prats; Adolfo 
Roque; Salvador Mimbrera; Ramon P. Roy; Josep Vigatà; Josep Joven; Carlos Baldomà; José A. 
Giménez; Elisa sarasa; Sònia Pedra; Rosa M. Pibrall. 
 
Per l’administració municipal: 
La regidora de Zona i presidenta del CTZ09, Sara Mestres; la regidora de Participació Ciutadana 
i vicepresidenta del CTZ09, Dolors Arderiu; la 1a tinent d’alcalde i regidora d’Urbanisme, Marta 
Camps; el regidor de Coordinació de Barris, Joan Gómez; i la tècnica de la Paeria, Elena Cervera 
i el secretari del Consell Territorial, Francesc Mòdol.  
 
Excusen la seva assistència Míriam Villòria (EMU / Pla de Barris); Felix Boté (Creu Roja); i 
Assumpta Costafreda i Gemma Mestres (UT Lleida FCVS). 
 
La presidenta, inicia la sessió plenària del Consell Territorial de la zona 9 donant la benvinguda 
a les persones assistents. Feta l’obertura de la reunió, la regidora Sara Mestres demana, si 
s’escau, l’aprovació de l’acta de la sessió anterior. No hi ha objecció: s’aprova.  
Abans de passar al proper punt de l’ordre del dia de la reunió, es fa un roda de presentació de 
les persones assistents al plenari, i s’informa que dintre de les polítiques d’apropament a la 
cultura i d’integració sociocomunitària, es portarà als nens i nenes de les escoles del barri a un 
espectacle que es farà a la Llotja el dia 18 de desembre. 
 
A continuació, la regidora Sara Mestres cedeix l’ús de la paraula a la 1a tinent d’alcalde, Marta 
Camps, perquè faci un repàs als aspectes més recents de la gestió municipal a la zona. Entre 
altres temes, la regidora d’urbanisme parla de: 

 
1. instal·lació d’ascensors socials a comunitats de propietaris feta fins a 2013 i previsió de 
noves intervencions; 
2. posada en funcionament del nou accés al Turó de Gardeny, des del Passeig de Ronda; 
3. millora d’accessos i de diversos espais públics a la zona; 
4. implementació del Pla de Seguretat Viària a la via pública de Lleida, que en el cas de la zona 
d’aquest Consell Territorial afectarà als carrers Pius XII, Valladolid, la Rioja, Mart, Mariola, 
Venus i Onze de setembre; 
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5. actuacions relacionades amb l’aplicació de normes de d’ordre públic i convivència; 
6. gestions per fer possible que Aigües Lleida individualitzi els comptadors als blocs; 
7. seguiment de la implementació del nou servei de bus, a la ciutat. 
 
Acabada la intervenció de la regidora d’urbanisme, la regidora Sara Mestres dóna per obert el 
torn de paraules: 
 
Paco Salazar, Associació Futur. Informa que on tenen la seu social, carrer Artur Mor, els 
vehicles circulen massa de pressa i, en concret, parla que hi ha molt perill a la rotonda entre 
Artur Mor i Pius XII. Suggereix que s’incorporin algunes bandes rugoses com a prevenció de 
possibles accidents.  
El representant de l’associació Futur, demana també que es faci un nou pas de vianants a la 
zona del carrer Valladolid, i s’ofereix a facilitar un mapa amb l’anotació dels punts conflictius 
de què està parlant. 
 
Máximo Blanco, AVV Mariola. Sobre la inseguretat dels menors al carrer Artur Mor, diu que en 
gran mesura en són responsables els pares quan no fan un acompanyament adequat dels seus 
fills i discrepa del que s’ha dit respecte que la velocitat de circulació per aquell carrer sigui més 
alta del normal. Per tot plegat, no creu justificada la implementació de bandes rugoses en 
aquell lloc. 
 
La regidora d’urbanisme evita polemitzar sobre aquesta qüestió, i s’ofereix a estudiar –
tècnicament- quina és la millor solució per incrementar la seguretat en aquella zona urbana. 
 
La regidora de zona, Sara Mestres, recorda que una manera ràpida de guanyar seguretat i de 
fer més fluïda la mobilitat de persones i vehicles, consistiria en eradicar el mal hàbit 
d’estacionar vehicles en doble filera al carrer Artur Mor. 
 
Ramon P. Roy, AVV Turó de Gardeny. Apunta la següent relació de propostes i/o queixes: 
 
1. demana mesures per pacificar el trànsit dels vehicles que arriben al turó per l’accés que hi 
ha  des del Camí de la Mariola. Argumenta que a la rotonda de Pius XII amb el camí de la 
Mariola hi ha hagut accidents a causa d’automobilistes que, de nit, condueixen a molta 
velocitat, raó per la qual creu necessari que s’incrementin els controls; 
2. Es queixa que el problema dels excrements de gos està molt generalitzat a les voreres de tot 
el barri, i denuncia –en concret- que el solar que hi ha entre l’edifici Alosa i l’escola Bressol està 
cada vegada més degradat, a l’haver esdevingut un espai que s’utilitza perquè els gossos facin 
les seves necessitats. Suggereix la possibilitat que s’habiliti un pipican controlat, que sigui 
fàcilment accessible i ben senyalitzat, i que s’intensifiqui la pressió sobre els propietaris 
d’animals perquè compleixin les ordenances municipals sobre civisme i convivència; 
3. En consideració que a la zona d’habitatges del polígon de Gardeny hi han anat a viure moltes 
parelles joves, amb fills petits, es demana l’habilitació d’una zona verda amb equipaments per 
al joc i l’esbarjo: parc infantil; zones de joc esportiu, de passeig i de convivència familiar, 
etcètera. Aquest espai podria ubicar-se bé entre la Ludoteca i l’edifici Alosa (carrer Albert 
Porqueras amb Onze de Setembre) o bé al davant de l’IES Castell dels Templers, on abans hi 
havia els barracons provisionals que es van fer servir durant la remodelació de l’Escola Magí 
Morera i Galícia; 
4. sol·licita que es faci la neteja i un manteniment continuat de les diferents faldes del turó de 
Gardeny, ja que aquestes presenten un estat lamentable d’abandonament (matolls, herba 
seca, arbres caiguts, deixalles...). Cita com a punts especialment crítics els que hi ha a la 
confluència de Cardenal Cisneros amb Onze de Setembre, atès que comporten un risc per la 
salut pública i que poden esdevenir la causa que s’origini un incendi. Respecte la recollida de 
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residus urbans, proposa que es soterrin els contenidors pròxims a les zones escolars d’11 de 
Setembre / Cardenal Cisneros, ja que amb el sistema actual de recollida el terra sempre va ple 
de brutícia; 
 
La regidora d’urbanisme pren nota de les peticions formulades i es compromet a intensificar 
accions adreçades a la millora de la neteja i el control de l’incivisme; tanmateix, avança que 
hores d’ara és inviable implementar contenidors soterrats a causa que no hi ha possibilitat 
d’acollir-se a subvencions europees per aquest concepte. 
 
Josep Albella, Assoc. Jubilats i Pensionistes Joan Carles–la Mercè. Comparteix la percepció que 
es circula massa de pressa a la zona on hi ha la rotonda entre Artur Mor i Pius XII. Proposa 
implementar algun pas elevat per protegir els vianants i per dissuadir els conductors incívics. 
 
Josep Vigatà, AVV Turó de Gardeny. Com a veí del carrer Cardenal Cisneros, testimonia que en 
aquella zona d’accés al turó hi ha molta brutícia. D’altra banda, demana que, a la imatge de la 
portada del document PPT de la presentació de la reunió, s’actualitzin els límits perimetrals de 
la zona 9, incloent-hi el dibuix de l’àrea d’expansió urbana que creix en direcció cap al camí de 
la Mariola. 
En referència al desenvolupament d’inversions al Turó, pregunta si es coneix quan es 
reactivarà el projecte del Museu de la Ciència que està a mig construir. 
 
La regidora d’urbanisme explica que l’acabament de les obres del Museu de la Ciència està 
supeditat a l’arribada de noves partides econòmiques de la Generalitat, corresponents al Pla 
de Barris. No obstant això, Camps diu que s’estan fent gestions per si és possible acollir-se a 
ajudes de finançament de la Unió Europea. 
Respecte la brutícia que hi ha al turó, la regidora d’urbanisme afirma que s’intensificarà la 
neteja ordinària d’espais (brossa, vegetació, grafits) amb brigades provinents dels plans 
d’ocupació. 
 
José A. Giménez, Assoc. Futur. Insisteix en la necessitat de pacificar el trànsit a la zona de 
carrer on la seva associació té la seu social, entre altres motius, com a mesura per protegir la 
trentena de menors que van al centre a aprendre l’idioma romanó.  
En l’àmbit de la promoció del civisme, manifesta dubtes sobre l’eficàcia del treball que 
realitzen els Agents Cívics, ja que malgrat la seva presència no s’ha aconseguit eradicar la 
brutícia crònica que hi ha en alguns punts de la Mariola. Demana que es prenguin mesures 
d’intervenció focalitzades a la resolució dels problemes concrets que han estat detectats. 
 
La regidora de zona, Sara Mestres, afirma discrepar respecte algunes de les afirmacions que 
s’han fet en relació a com s’està treballant contra l’incivisme, ja que considera que –escoles, 
Serveis Socials, educadors de carrer i Agents Cívics- estan fent un molt bon treball d’educació i 
conscienciació de la ciutadania. La regidora Mestres aclareix, però, que no és pot esperar que 
un problema que té arrels culturals molt profundes es pugui resoldre de manera immediata, 
entre altres coses perquè no seria sostenible habilitar mitjans per controlar tot allò que fan les 
persones incíviques en tots els moments i en cadascun dels espais públics que utilitzen. 
 
La regidora Camps afegeix a l’explicació anterior, que Agents Cívics i Guàrdia Urbana de paisà 
realitzen tasques addicionals que permeten complementar l’acció dissuasiva amb la 
sancionadora, quan la primera no funciona; i que si cal, es reforçarà la seva presència al carrer. 
 
Elisa Sarasa, AVV Joan Carles. Informa que no estan funcionant les fonts d’aigua potable de les 
places dels blocs, demana que s’insti Aigües Lleida a resoldre aquest problema abans que arribi 
l’estiu. 
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G. Adolfo Roque, AVV Turó de Gardeny. Parla de la contaminació acústica que es produeix 
dijous, divendres i dissabte al Turó de Gardeny, a causa de les activitats d’oci que s’hi fan (crits; 
cops a vehicles aparcats; trencament de mobiliari urbà; conducció esportiva...) i que impedeix 
el descans del veïnat, especialment durant els mesos d’estiu, quan les finestres de les cases 
estan obertes per la calor. Roque es queixa que la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra són 
coneixedors del problema, però que –fins ara- no han estat capaços de resoldre la situació. 
 
La regidora Camps comenta que, en la mesura que es doni una major diversificació dels punts 
d’accés i sortida de la zona d’oci del Turó, la dispersió de la gent contribuirà a minimitzar les 
molèsties ocasionades als veïns.  
Quant al soroll atribuïble a l’activitat interna de les sales de festa, diu que la cosa és més 
dificultosa, ja que per poder sancionar una empresa no en hi ha prou amb una denuncia que 
tingui com a base la percepció subjectiva d’algú, cal poder demostrar (mesurant amb un 
sonòmetre des de dintre de la casa de la persona denunciant) que efectivament els decibels 
que han de suportar les persones en aquell habitatge superen els límits que permeten les 
ordenances municipals, la qual cosa no sempre resulta fàcil de poder realitzar, sovint per 
manca de col·laboració de les pròpies persones denunciants. 
 
Antonio Salazar, Assoc. Cultural Gitana de Lleida. Demana que s’agilitzin els tràmits perquè 
sigui possible la implementació de comptadors individuals de l’aigua a les cases dels blocs. 
Salazar, diu que és lamentable que hi hagi famílies que –tot i pagar la seva part de la factura- 
han d’anar a buscar aigua a la font pública perquè Aigües Lleida ha tallat el subministrament a 
tota la comunitat de veïns. 
 
La regidora Camps puntualitza que l’ajuntament està fent tot el possible per facilitar que les 
comunitats de veïns que ho vulguin puguin individualitzar el control del consum de l’aigua, i 
que els Serveis Socials de la Paeria disposen de mecanismes per ajudar a les persones que no 
tinguin recursos econòmics per fer front a la factura de l’aigua. Tanmateix, la regidora creu 
important adquirir consciència, que el significatiu nombre d’okupes que hi ha en alguns dels 
blocs d’habitatges, és un factor que dificulta una ràpida solució del problema, màxim quan en 
alguns casos, l’actuació incívica d’una part d’aquests comporta que, a més de no 
corresponsabilitzar-se de les despeses generals de la comunitat, arriben a comportar-se de 
manera impròpia fins al punt de desballestar tot allò de valor que hi ha a dintre dels pisos, per 
vendre-s’ho, i destrossar espais comunitaris de les escales i dels blocs. Per tot plegat, la 
regidora Camps demana tolerància zero a l’hora de justificar determinats tipus d’okupació que 
van contra els interessos del comú de veïns. 
 
Mercè Molina, Cofradia el Nazareno. Reivindica la tasca que l’AVV de la Mariola està fent des 
de fa molts anys en el tema dels comptadors a les cases, i desaprova que algú hagi insinuat que 
“no fan res”. En qualsevol cas, afirma que aquesta seria una percepció errònia i injusta. Sobre 
les persones okupes, diu que el problema no són aquelles que compleixen amb els seus 
compromisos socials i econòmics (“com un veí més”), sinó aquells que es comporten de 
manera incívica e insolidària. 
 
La regidora Dolors Arderiu afirma no tenir el menor dubte del paper actiu que l’Associació de 
Veïns i Serveis Socials han fet -i estan fent- perquè l’opció dels comptadors individuals arribi a 
totes les cases. 
 
Máximo Blanco, AVV Mariola. Creu important puntualitzar que si bé és penós que -per falta 
d’aigua corrent a les cases- hagi menors que vagin a l’escola sense rentar-se, no és menys 
lamentable que hi hagi comunitats de 8 famílies o més, en què 3 d’elles paguin l’aigua de 
tothom. Blanco afirma que és des del convenciment que situacions com les anteriors  són 
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insostenibles -èticament i econòmicament- i que no es poden prolongar en el temps, que l’AVV 
va decidir passar a l’acció en el seu moment. 
 
Antonio Salazar, Assoc. Cultural Gitana de Lleida. Emfatitza en el fet que hi ha famílies al barri 
amb molts problemes econòmics i que aquesta realitat no ha de ser obviada per ningú. És per 
la raó anterior que defensa que les institucions i les associacions han de treballar per donar 
respostes que evitin l’enquistament del problema i que això acabi perjudicant la convivència 
comunitària. El representant de l’Associació Cultural Gitana, fa una crida a incrementar el 
diàleg entre tots els agents implicats. 
 
Paco Salazar, Associació Futur. És de l’opinió que perquè el barri no tendeixi a ser una zona 
marginal de la ciutat, les associacions que conformen la societat civil, en lloc de promoure 
solucions pel seu compte, haurien d’autogestionar-se i arribar a consensos abans d’anar a 
negociar solucions amb les institucions. 
 
M. Jesús Ramon, Col·legi Magí Morera. Comparteix la percepció que el barri ha entrat en un 
procés de degradació que és preocupant, tanmateix, es mostra convençuda que la tasca que 
estan fent els Serveis Socials -en col·laboració amb el conjunt dels agents socials del barri- 
permetrà dissenyar i prioritzar les actuacions que posin fre a una tendència que s’ha fet 
especialment visible a causa de la crisi econòmica. 
 
Reforçant l’argument que la tasca dels Serveis Socials municipals és determinant per millorar 
les expectatives generals de les persones del barri i la seva qualitat de vida, la regidora de 
zona, Sara Mestres, aporta dades objectives sobre els serveis i recursos que s’han esmerçat 
per atendre la promoció de la salut; la infància en risc; per afavorir la inclusió social i lluitar 
contra la pobresa; per donar suport a les persones amb discapacitats; i per a la dinamització 
comunitària. En termes estrictes d’atenció social bàsica, la regidora Mestres informa que  
l’ajuntament ha ajudat -durant l’any 1013- a 1.255 famílies de la zona, o el que és equivalent 
en termes d’individus: 3.824 persones ateses. 
 
La regidora de zona, acaba la seva intervenció posant en valor l’important paper que han de 
fer els ajuntaments en temps de crisi, assumint fins i tot responsabilitats que en circumstàncies 
normals haurien de correspondre a altres administracions públiques. La regidora Mestres, 
però, adverteix que en la situació d’excepcionalitat que vivim, i amb els mitjans de què es 
disposa, es fa imprescindible -més que mai- la col·laboració de la societat civil per donar 
resposta als reptes actuals i als que vindran. 
 
Sense cap altre tema per tractar, la regidora de zona agraeix als presents la seva assistència i la 
seva contribució al debat, i dóna per finalitzat el plenari. 
 
 

El secretari del Consell Territorial   Vist i plau de la regidora de la zona 09  

            

 

Francesc Mòdol     Sara Mestres     
                            

Lleida, 12 de desembre de 2013 
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*Annex. Acabada la reunió del Plenari, G. Adolfo Roque, de l’AVV Turó de Gardeny, 
lliura al secretari del Consell Territorial un escrit en què, a més de les propostes 
realitzades oralment durant el temps de precs i preguntes de la reunió, i que ja s’han 
fet constar en aquesta acta, realitza dues peticions noves: 
 
1. que un cop s’acabin les obres del futur Museu Científic de Lleida, es restauri i 
enjardini la zona en què –per l’efecte del desplaçament de les terres retirades durant 
la construcció de l’edifici- s’ha creat una muntanya artificial que impacta negativament 
el paisatge del Turó i altera substàncialment la perspectiva urbana –o Skyline- que 

tradicionalment han tingut els habitants d’aquell territori de la ciutat; 
 
2. que es condicioni el ferm de l’espai d’aparcament que l’ajuntament va fer al marge 
dret del carrer Albert Porqueras (amb asfalt o grava), ja que s’hi han fet molts forats on 
s’entolla l’aigua i s’hi fa fang; i que s’habiliti un camí de trànsit per al vehicles que 
utilitzen l’aparcament, de manera que aquests no hagin de passar per sobre de la 
vorera. 
 
 


