
 

 

El Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya – Avancem , d’acord amb el que disposa 
el Règim de Sessions Plenàries i Normes de Funcionament del Ple, presenta al Ple d’aquesta 
Corporació del mes d’octubre de 2018 la següent 

MOCIÓ 
PER ATURAR LA DEGRADACIÓ DE LA MARIOLA I 

PER INICIAR UN PROCÉS DE RECUPERACIÓ INTEGRAL DEL BARRI 
 

La Mariola està considerada com un dels barris més problemàtics de la ciutat de Lleida, amb un 
índex tal de pobresa i de necessitats de caràcter social que l’han dut a una situació de 
marginalitat. La sensació que en tenim els veïns que viuen dins i fora del barri és que ha arribat 
a un estat d’extrema degradació. 

Aquest estat de degradació, que no només afecta l’urbanisme sinó també tots els altres àmbits 
de la vida social i posa en perill la cohesió social i la convivència entre les persones i els col·lectius, 
és resultat de molts anys sense una actuació decidida per part de l’Ajuntament  com a institució 
més propera i que, com a tal, ha de vetllar per la qualitat de vida en els barris de la ciutat. 

Moltes famílies del barri –sobretot les radicades als carrers de l’entorn de la plaça dels Pagesos– 
han hagut de marxar de casa i anar a viure de lloguer o a ocupar pisos, tot i ser propietaris 
d’habitatges, ja que aquests estan materialment en situació de ruïna. Aquestes mateixes famílies 
asseguren sentir-se expulsades de casa seua i del barri. 

L’anunci de l’equip de govern municipal de dissenyar i aplicar un pla d’acció per a la recuperació 
del barri anomenat MARIOLA 20.000 havia creat unes expectatives que, amb el pas del temps, 
s’han anat esvaint, ja que les poques informacions de què disposa la seua ciutadania i els grups 
municipals de la Paeria el presenten com un pla de regeneració urbanística del grup de pisos 
Ramiro de Ledesma, encara per determinar i a mitjà/llarg termini. 

Si bé és cert que aquest sector de la Mariola presenta greus deficiències constructives, 
d’equipament i de condicions de salubritat i d’habitabilitat, l’actuació circumscrita en la citada 
àrea en deixa una amplíssima part del barri fora. A banda que la previsió temporal és vista per 
les persones afectades com un excessiu retard en la presa i l’aplicació de solucions. 

D’altra banda, les veïnes i veïns del barri es queixen que l’equip de govern municipal els havia 
promès informació sobre el desenvolupament del pla MARIOLA 20.000 i que se’ls demanaria 
l’opinió al respecte, però que l’únic que saben és que serà un pla de regeneració urbanística, tal 
com es va informar en el Consell de barri de la Zona 9 a principis del mes de setembre d’enguany. 

De les poques coses que han transcendit se n’extreu que les pretensions del pla MARIOLA 20.000 
resulten insuficients i a massa llarg termini com perquè pugui esdevenir la via de recuperació 
del barri i la regeneració de la seua realitat social. Per contra, les persones que viuen a la Mariola 
han reclamat reiteradament poder viure dignament al seu barri i no veure’s forçades a marxar 
dels seus habitatges o del barri mateix. 

Ateses totes aquestes consideracions, el grup municipal ERC-Avancem proposa al ple de la 
Paeria l’adopció dels següents 

  



 

ACORDS 

PRIMER. La Paeria farà una intervenció immediata a la Mariola, amb un pla integral de 
recuperació del barri, que serà d’aplicació a curt, mitjà i llarg termini, i que haurà d’incidir en els 
aspectes socials, convivencials, urbanístics, mediambientals, etc. 

SEGON. La Paeria, com a mesura facilitadora, augmentarà els recursos per a la mediació social, 
per a la pacificació els conflictes de convivència i el foment de la inclusió i la cohesió social. 

TERCER. La Paeria dissenyarà i aplicarà un programa d’actuació immediata i continuada en el 
manteniment dels espais i el mobiliari urbà, en la neteja de carrers i places, en la desratització i 
el control de plagues i disseny d’un pla per a la resolució dels problemes d’insalubritat i brutícia 

QUART. La Paeria, si s’escau en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, elaborarà i 
aplicarà plans per a la millora social del barri, plans com a mínim destinats a: 

1. la capacitació laboral i la formació ocupacional per al jovent  
2. la promoció de l’ocupació de col·lectius amb risc d’exclusió i/o de difícil ocupabilitat 
3. el foment escolar per acabar amb l’absentisme escolar i amb l’abandonament precoç de 

l’escola, amb especial èmfasi en la continuïtat escolar de les nenes. 

CINQUÈ. La Paeria treballarà pel foment de l’autoocupació, a través d’accions com ara a l’impuls 
de la instal·lació de comerços de proximitat. 

SISÈ. La Paeria procedirà a l’adequació dels espais de lleure existents i a la creació de nous, 
especialment aquells pensats per a la gent jove. 

SETÈ. La Paeria es compromet a la instal·lació d’equipaments comunitaris municipals, com ara 
un poliesportiu i altres. 

VUITÈ. La Paeria, per a l’aplicació d’aquestes i altres mesures que es puguin considerar 
necessàries, iniciarà a curt termini la interlocució amb els veïns i les veïnes de la Mariola i 
endegarà un procés participatiu en el qual el veïnat pugui decidir el futur del barri. 

 

 
 
 

Lleida, 28 de setembre de 2018 
 
 
 
 
 
Carles Vega Castellví 
President Grup Municipal ERC-Avancem 
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