
REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’ASSOCIACIÓ VEÏNAL 
TURÓ DE GARDENY AMB LA PRESIDENTA DE 

L’ASSOCIACIÓ VEÏNAL DEL CAMÍ DE LA 
MARIOLA

DATA

HORA

LLOC Seu AAVV Camí de la Mariola

ASSISTENTS AAVV Camí de la Mariola: Mariona Pifarre i Aurora.

AAVV Turó de Gardeny: Sònia Pedra Vidal, David Baró 
Farreny, Salvador Mimbrera Callen, Ramon Roy Perdiz, 
Gustavo Adolfo Roque del Pozo.

 

La reunió es va desenvolupar en la seu de l’AAVV Camí de la Mariola. 
Aquesta seu està ubicada en les dependències de l’antiga ESC de Primària 
Malgovern en la mateixa partida. 

La seu d’aquesta associació està integrada pels antics espais docents de 
l’antiga escola. Gaudeix d’una part pràcticament nova amb totes les 
comoditats (aire condicionat, calefacció, dutxes, espais amples). En la part 
exterior gaudeix d’un parc infantil tot just a l’entrada i d’unes pistes 
poliesportives en perfecte estat i perfectament il·luminades. A més, al 
voltant dels edificis existeix una àmplia zona per aparcar els cotxes.

La reunió s’inicià amb l’explicació per part de la presidenta Mariona Pifarre 
de com s’havia reestructurat l’antiga associació Camí de la Mariola fins 
arribar al que avui dia era.

1. L’antiga associació estava a punt de desaparèixer. Es va convocar 
una reunió de Junta per valorar la possibilitat de fer-la 
desaparèixer però es va presentar la Marina Pifarre per remuntar-
la.

2. Des d’aleshores han aconseguit inscriure com a associats a uns 
200 socis de les 450 torres que formen part de les diferents 
partides d’àmbit de l’associació.
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3. Aquesta associació manté un contacte continu amb l’Ajuntament 
de Lleida. Aquesta reconeixement institucional és el resultat de 3 
anys d’insistència, perseverança i assistència continuada a tots els 
actes que ha convocat la Paeria. Tot això ha permès a aquesta 
associació de ser escoltada davant de les autoritats municipals. La 
qual cosa els ha permès aconseguir tot el que tenen. 

4. Tot això ha permès que l’Associació rebi, sense retard i de forma 
gratuïta, entre 8 i 9 diaris i revistes de diferent caire, el gaudiment 
de les seves instal·lacions en perfecte estat de manteniment de 
manera gratuïta per part de l’Ajuntament, el gaudiment de la 
revista paeria en quantitat, la realització de la festa anual de 
l’AAVV amb l’ajut econòmic i material desinteressat de 
l’Ajuntament, el gaudiment d’unes instal·lacions amb llum, aigua 
corrent calenta i freda i altres consumibles totalment de franc, 
televisió i Internet gratuït...

En un primer moment van tenir que fer moltes maniobres per tal de poder 
fer-se presents davant del veïnat. Van anar a l’Ajuntament a buscar una 
relació del veïnat. Van confeccionar una fitxa de recollida de dades i 
d’opinions dels veïns. Es van passar per totes les torres de l’àmbit de 
l’Associació. Van parlar amb tothom i això els va permetre el reconeixement 
de tots i totes així com el fet de tenir, en aquest moment, més de 200 
associats. 

Mantenen una comunicació continuada amb tots els associats via correu 
electrònic i d’altres mitjans. Que això visualitza continuadament l’Associació 
davant de la comunitat veïnal.

Organitzen xerrades de qualsevol mena amb gran èxit d’afluència de gent. 
Això crea caliu de comunitat. Moltes xerrades les fan experts en la matèria i 
d’altres els mateixos conveïns. 

Organitzen diferents activitats de qualsevol mena inclòs fora de l’àmbit de 
l’associació. De fet, van molt sovint viatge a diferents zones de Catalunya o 
Espanya.

En altre ordre de coses, na Marina Pifarré explicà que han presentat a 
l’Ajuntament un calendari d’activitats per aquest nou any que, entre 
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d’altres, volien destacar els diferents cursos que han dissenyat pels veïns i 
veïnes de l’àmbit de l’associació. Molts d’aquests cursos són en col·laboració 
amb l’Ajuntament. En breu iniciaran cursos d’anglès, manipulació d’aliments 
oficial, costura, etc.

La Marina Pifarré ens proposà:

1. Participar en les activitats que ells organitzen. L’AAVV respon que 
els hi sembla una bona idea però que abans ho han d’aprovar en 
Junta. Que en cas afirmatiu estan disposats a participar-hi i 
publicitar-ho però com a entitat col·laboradora. Marina Pifarré 
digué que no hi hauria cap problema.

2. Gaudir de les instal·lacions esportives i de qualsevol altra mena a 
disposició de l’associació sense cap compromís i de manera 
immediata. Tan sols cal demanar la clau i deixar les instal·lacions 
en el mateix estat en que es va lliurar.

3. Que el jovent del Turó de Gardeny participi en totes les activitats 
que ells organitzen. Quan més siguin més i més es podrà fer.

4. Que la canalla dels barris d’àmbit de les dues associacions 
gaudeixin de les instal·lacions de les seves instal·lacions quan 
vulguin i durant el temps que vulguin.

5. Col·laborar, amb el mateix temps, amb la Parròquia de la Mercè de 
Lleida. Aquesta parròquia fa temps que treballa amb jovent amb 
dificultats. La idea seria fer alguna activitat en conjunt. Això 
permetria aprofitar els espais de l’AV del Camí de la Mariola per 
més jovent i aprofitar les oportunitats que brindaria l’Ajuntament 
a tal efecte. Es veu que, en aquest cas, la Regidoria d’Urbanisme 
facilitaria un autocar per transportar el jovent del nostre barri més 
el d’aquesta parròquia fins les instal·lacions de l’AAVV Camí de la 
Mariola.

6. Organitzar conjuntament Estades d’Estiu pel jovent de l’àmbit de 
les dues Associacions. Serien de 8:00 del matí a les 17:00 de la 
tarda i durant els masos de juliol i agost. Es veu que aquest darrer 
estiu ho van intentar; tenien tot concertar però els va falta 
quorum. Tan sols van arreplegar deu nens i els faltava el doble per 
poder realitzar aquesta activitat.
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7. Organitzar una xocolatada de presentació de l’Associació en les 
seves instal·lacions. I, aprofitant les pistes esportives es podria 
aprofitar per fer activitats esportives, concursos i d’altres,

La Marina Pifarré ens aconsella:

1. Escoltar els socis i vetllar pel que interessa al veïnat.

2. Fer un cens de tota la població que viu en l’ària d’influència de 
l’Associació i intentar contactar amb tot el veïnat , presentant-les 
la fitxa d’interessos veïnals i convidant a la gent a associar-se.

3. Realitzar una xocolatada per tothom en un lloc central del veïnat 
com acte de presentació.

4. Organitzar activitats d’interès als associats. Per la qual cosa, seria 
interessant que els mateixos associats presentessin les seves 
propostes d’activitats, cursets,, etc.

5. Organitzar reunions i/o xerrades de diferents sectors o àmbits 
(mossos d’esquadra, expert de diferents temàtiques, etc.).

Per altra banda, la Marina Pifarré informà que hi ha un espai públic a l’abast 
de tots i totes en la zona de les Torres de Serrallonga. És tracta d’uns edificis 
municipals, amb televisió i d’altres. L’única cosa és que s’ha de demanar 
l’espai amb 15 dies d’antelació. 

Finalment, la Marina Pifarré explicà que la seva intenció era que en un futur 
proper poder signar un conveni de col·laboració entre les dues associacions 
de manera formal.

La reunió finalitzà, aproximadament, a les 22 hores.

Marina Pifarré:

E-mail: marina.pifarre@gmail.com  

Telèfon: XXXXXXXXXXX
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Aurora: 

Telèfon: XXXXXXXXXXXX
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