
1 

 

ACTA DEL CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 09 

 

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

Plenari celebrat el 12 de febrer de 2015, a les 20.00h, al Centre Cívic de la Mariola. 

 

Assisteixen a la reunió:     ACTA PROVISIONAL 

 
Entitats: 
AVV Blocs Joan Carles; Dones AVV B. J.Carles; AVV Mariola; Dones AVV Mariola; Serveis Socials 
Mariola; Escola Santa Ma de Gardeny; AMPA 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; Assoc. Futur; AVV Turó de Gardeny; Assoc. Jubilats i P. de la Mariola; CIJCA; Creu 
Roja; Assoc. Dones Gitanes de Ponent; Assoc. Lachi.  
 
Persones: 
Mercè Molina; M. Carme Sandiumenge; Máximo J. Blanco; Joaquin Pina; Francisco Salazar; 
Raquel Salazar; Lluís Prats; Adolfo Roque; Salvador Mimbrera; Ramon P. Roy; Josep Joven; 
Rosa M. Roselló; Fèlix Boté; Pilar Llimós; Eduard Vendrell; Paquita Domingo; Miguel Capilla; Mª 
Jesús Pérez; Ángeles Guillén; Josep Roigé; Alicia Dual. 
 
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 regidora d’Urbanisme, Marta Camps; la tècnica 
de Coordinació de Barris, Carme Sabaté, i el tècnic de Coordinació de Barris i secretari del 
Consell Territorial, Francesc Mòdol.  
 
Excusen la seva assistència: Joan Gómez, regidor de Coordinació de Barris; Assumpta 
Costafreda, representant de la UT Lleida Federació Catalana Voluntariat Social; i Anna Clotet, 
representant de Centre Obert Calidoscopi Pas a Pas. 
 
La presidenta, Sara Mestres, inicia la sessió plenària del Consell Territorial de la zona 09 donant 
la benvinguda a les persones assistents. Feta l’obertura de la reunió, Mestres demana, si 
s’escau, l’aprovació de l’acta de la sessió anterior. No hi ha objecció: s’aprova.  
 
Acte seguit, en desenvolupament del 3r punt de l’ordre del dia, Sara Mestres informa del 
treball que realitzen els / les professionals dels àmbits de promoció de la salut; infància en risc; 
inclusió social i pobresa; persones amb discapacitat; dinamització comunitària; promoció 
social; i serveis socials bàsics. Com a dades objectivables de la tasca dels Serveis Socials a la 
zona 09, la regidora posa de relleu que a la zona Mariola -durant 2014- s’ha ajudat a 1.325 
famílies, o el que és equivalent en termes d’individus: 4.137 persones ateses. Com a 
informació complementària, concreta que es va donar servei de manera específica a 467 
persones grans; 234 amb dependència; que 283 famílies s’estan beneficiant del servei de 
Teleassistència, i que altres 67 reben ajuda domiciliària. 
 
A continuació, la regidora de zona, Sara Mestres cedeix l’ús de la paraula a la regidora 
d’urbanisme, Marta Camps, perquè faci un repàs als aspectes més recents de la gestió 
municipal a la zona. Entre altres temes, la regidora d’urbanisme ha parlat de: 
 
01. la modernització de la xarxa d’enllumenat (raons i objectius); 
02. actuacions incloses en la campanya de millores urbanes “fem dissabte al barri”; 
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03. obres de recuperació d’un nou espai per a l’esport de lleure; 
04. millores paisatgístiques a diferents indrets de la zona; 
05. marxa de l’elaboració de l’Avantprojecte del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal; 
06. actuacions relatives a millores de mobilitat, aparcament i seguretat viària; 
07. procés d’implementació de comptadors d’aigua individualitzat als blocs de Ramiro 
Ledesma, Gaspar de Portolà, Cardenal Cisneros i altres; 
08. vigència dels fons social de solidaritat adreçat a aquelles famílies que no puguin pagar el 
rebut de l’aigua per dificultats econòmiques; 
09. protocol d’inspecció per al compliment de les normatives de seguretat i salubritat dels 
comerços de la zona; 
10. propera adjudicació de les dues fases pendents de les obres del museu de la ciència que 
acollirà el llegat Oró. 
 
Acabada la intervenció de la regidora d’urbanisme, la regidora Sara Mestres dóna per obert el 
torn de paraules: 
 
G. Adolfo Roque, AVV Turó de Gardeny. Comenta: 1. que tot i la creació de nous espais 
d’aparcament, la zona del carrer Albert Porqueres encara continua sent-ne deficitària; 2. Que 
cal preveure un espai per a jocs infantils entre la Ludoteca i l’edifici Alosa (carrer Albert 
Porqueras amb Onze de Setembre); 3. que es posi nom de dona a alguna plaça o lloc de la zona 
del Turó de Gardeny. 
 
Ramon P. Roy, AVV Turó de Gardeny. Demana que es redefineixin els criteris d’atribució de 
zonalitat escolar dels menors de la part nova de Gardeny, atès que en l’actualitat els nens i 
nenes del barri es dispersen per diverses escoles de la ciutat. 
 
Joaquin Pina, representant de diverses entitats. Posa en coneixement de les persones del 
Plenari del Consell que s’ha vist com uns menors grimpaven per la paret de darrera de la 
parròquia que dona accés a la terrassa de l’edifici, i que hom sospita que alguns d’ells hagin 
pogut ser els responsables d’haver sostret bosses amb equipacions i pilotes de futbol de 
l’equip dels Mercedaris. Pina demana la col·laboració de les persones membres del Consell a fi 
de poder localitzar i parlar amb els pares dels menors autors dels fets esmentats, tant per fer-
los sabedors de l’acció reprovable que han comés els seus fills, com per advertir-los del risc 
d’accident que comporta escalar parets d’edificis. 
D’altra banda, Pina demana que es faci mediació amb les persones responsables de l’equip 
“Futbol Bloques Juan Carlos”, a fi d’aconseguir que els seus jugadors deixin de comportar-se de 
manera inapropiada, en aspectes cívics i esportius. 
 
Sobre l’actuació delictiva d’alguns menors, la regidora Mestres suggereix que els agents del 
Consell que puguin fer mediació en la solució del conflicte es reuneixin, privadament, i acordin 
què fer. Respecte a com resoldre les actituds impròpies d’alguns jugadors de l’equip “futbol 
Bloques Juan Carlos”, Mestres confirma que el regidor d’esports, Txema Alonso, ja ha 
intervingut en l’assumpte per reconduir la situació. 
 
Josep Joven, Llar de Jubilats. Comenta que els joves que van al Centre d’Iniciatives Juvenils 
Contra l’Atur (CIJCA), del núm. 35 del carrer Mariola, a l’hora del lleure surten a la placeta que 
hi ha davant (Pl. Galícia) i juguen a xutar la pilota “sense  coneixement”, amb la qual cosa 
posen en risc la seguretat física de les persones que es mouen per aquell indret. Demana als 
responsables de l’esmentat centre de formació que prenguin mesures per evitar que es 
produeixi cap accident. 
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Eduard Vendrell, CIJCA. Pren nota de la queixa del representant de la Llar de Jubilats i es 
compromet a passar l’avís a l’equip d’Educadors i Educadores del centre perquè supervisin que 
els jocs dels joves que participen en tallers de formació no posin en risc a les persones que 
utilitzen la Pl. Galícia.  
D’altra banda, Vendrell proposa que quan l’IMO hagi de realitzar al barri alguna intervenció 
relacionada amb la neteja de grafits, se’ls tingui en compte per col·laborar-hi, atès que per a 
ells seria una oportunitat per treballar l’Educació Cívica amb els joves usuaris del CIJCA, i, en 
aquest cas concret, per sensibilitzar-los sobre el prejudici comunitari que implica embrutar les 
parets amb pintura. 
 
La regidora Mestres recull la proposta de col·laboració que ha fet extensiva el representant del 
CIJCA i es compromet a posar-la en coneixement de l’IMO perquè la tingui en compte en una 
propera campanya de neteja. Quant a una possible alternativa per dissuadir què joves facin 
grafits on no pertoca, la regidora planteja la possibilitat d’oferir-los espais autoritzats om 
poder pintar lliurement. 
 
Paco Salazar, Associació Futur. Vol conèixer la raó per la qual les fonts públiques del barri 
actualment no ragen. Salazar palesa que aquest recurs és una necessitat essencial per a les 
famílies que viuen en habitatges on no disposen d’aigua corrent. 
 
La regidora Mestres explica que el pas d’aigua de les fonts públiques que ragen prement un 
botó es tanca –temporalment- durant els mesos d’hivern, per evitar que es gelin les 
canonades. 
En referència a comentaris que s’han fet a mitjans de comunicació parlant sobre “precària 
seguretat ciutadana a la zona de la Mariola”, la regidora refusa que es faci un ús electoralista 
d’aquesta qüestió i adverteix sobre el risc d’estigmatitzar la gent que hi viu. Amb tot, admetent 
la existència de problemes de convivència, la regidora defensa l’oportunitat de corregir-los 
mitjançant polítiques i accions socials, i no a cop de declaracions populistes als mitjans. 
 
G. Adolfo Roque, AVV Turó de Gardeny. Demana per la data en què es prevista l’obertura de la 
prolongació de l’Av. 11 de setembre, i pregunta, també, si es pot incorporar alguna banda 
reductora al terra –o alguna solució alternativa- per impedir que conductors incívics transitin a 
alta velocitat per la rotonda entre Pius XII i 11 de setembre. 
 
Sobre la primera qüestió, la regidora comenta que la data anirà supeditada al 
desenvolupament del nou POUM, i respecte a la segona, diu que es demanarà al departament 
de Mobilitat que estudiï quina és la millor de les solucions possibles. 
 
Acabat el torn d’intervencions i sense cap altre tema per tractar, la regidora de zona agraeix als 
presents la seva assistència i dóna per finalitzat el plenari. 
 
 

El secretari del Consell Territorial     

            

 

Francesc Mòdol          
                            

Lleida, 12 de febrer de 2015 


