Un audiovisual i un lipdub posen el punt i final al Pla de Barris de la
Mariola
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S’han invertit més de 12 milions d’euros en transformar urbanísticament la
zona amb nous equipaments, espais públics, la millora de carrers,
accessibilitat i zones verdes, però també amb accions socials amb la
participació de més de 4.000 persones en cursos i tallers

L'alcalde ha insistit en la importància de les accions socials del Pla de Barris
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L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, la primera tinent d’alcalde Marta Camps i la regidora del barri de
la Mariola, Sara Mestres, han presentat als veïns i veïnes un audiovisual que repassa les
actuacions que s’han dut a terme en el marc del Pla de Barris de la Mariola, així com el lipdub
que es va enregistrar per festejar la finalització del Pla de Millora, en què s’han invertit més de
12 milions d’euros.
Les transformacions urbanístiques, que són les que han assolit una major capacitat d’impacte
sobre el barri, han actuat com a motor d’una necessària reforma de la Mariola i ha incidit
especialment en la qualitat de vida dels veïns: dotació i millora de zones verdes, supressió de
barreres arquitectòniques, millora de l’enllumenat públic, instal•lació d’ascensors, jocs infantils,
enllumenat, renovació de voreres i passos de vianants, renovació i reparació de façanes dels
edificis, etc. En definitiva, el pla ha permès dotar al barri d’una qualitat urbana equiparable a la
resta de la ciutat. Un altre aspecte clau ha estat la inversió en nous equipaments i espais
públics d’ús col•lectiu, com la nova escola bressol La Mercè, el CAP 1r de Maig, l’Espai de les
Moreres, el Museu de la Ciència o la Rambla de la Mercè, entre altres.
Però també cal destacar l’aposta per les accions socials, lúdiques i artístiques, així com els
cursos i xerrades que s’han dut a terme en el marc del Pla de Barris de la Mariola. 4.000
participants i assistents des que es va endegar aquest projecte l’any 2005, a través de
l’Empresa Municipal d’Urbanisme. En aquest sentit, l'alcalde, Àngel Ros, ha subratllat la gran

importància de les propostes de millora social per al barri i en aquesta línia ha assegurat que "a
la Mariola hi ha un abans i un després del pla de barris".
Entre la trentena d’activitats, cursos o tallers que s’han fet en el marc del Pla de Barris de la
Mariola destacarien, per exemple, els tallers de promoció social que, juntament amb la
Regidoria de Serveis Personals de l’Ajuntament de Lleida, s’han realitzat específicament per a
grups de població en risc d’exclusió social, com són tallers de motivació per a dones, per a
pares i mares, homes i dones amb problemes psicosocials, alfabetització digital. Així, s’ha
treballat amb l’AMPA del col•legi Magí Morera i de Santa Maria de Gardeny per potenciar-les i
millorar-ne la relació, implicació i participació de les famílies a l’escola i l’entorn dels seus
fills/es.
Altres cursos que s’han fet per potenciar la sensibilització i educació sobre l’enfocament de
gènere són sessions anomenades “100% Iguals” adreçats a alumnes de cicle inicial, mitjà i
superior de les escoles del barri. Cada activitat estava acompanyada de recursos lúdics,
audiovisuals i reflexius, mitjançant els quals es potencia el treball en equip, la igualtat de
gènere, el respecte mutu, la bona comunicació entre l’alumnat que ha comptat amb l’ajuda d’un
dinamitzador.
Dins dels programes de foment de les activitats artístiques de grups i persones del barri s’han
fet tallers de garrotín a les escoles del barri amb la participació de més de 50 alumnes en horari
extraescolar. També es va fer aquest taller a 4 grups, amb un total de 50 persones, de les
aules taller del Turó de Gardeny (ESO) que es va fer en horari lectiu.
En el marc del reforç i acompanyament de joves en risc d’exclusió social es va fer el taller
Parlem en català, dins del qual es van incloure tallers de cuina, sortides i dinàmiques de grup.
També es va fer un curs d’alfabetització per a persones amb un nivell precari del català, així
com un curs d’alfabetització informàtica i un altre de recerca de feina per internet.
Joves del barri van participar en el curs de pintura de comunitats d’escales on van aprendre les
tècniques d’aquest ofici. A més, a través d’un conveni amb el Servei d’Ocupació Català (SOC) i
l’Institut Municipal d’Ocupació es va dur a terme el programa d’inserció laboral “Treball als
barris” amb la participació d’una trentena de persones. També s’han dut a terme cursos
ocupacionals de pastisseria o jardineria, entre altres amb la participació de més de 50
persones.
Pel que fa a la sensibilització i promoció de l’educació cívica de la ciutadania s’han dut a terme
activitats com Cinema a la fresca, joc del civisme (que es va treballar als col•legis i centres
oberts del barri i el Lipdub de la Mariola, on van participar més de 200 persones del barri i que
es presentarà properament.
També s’ha donat suport a les comunitats d’escales dels edificis amb xerrades sobre la
propietat horitzontal, els drets i deures dels llogaters, així com dels propietaris. Es va editar un
decàleg anomenat “La meva escala: recomanacions per a la convivència” on es veien
reflectides diferents situacions que es poden trobar en una comunitat de veïns. Aquest material
es va difondre per les diferents entitats del barri i va anar acompanyat de xerrades i tallers per
treballar els conflictes veïnals.
Un lipdub a ritme de rumba i rap
El videoclip, que combina la rumba de Lo Beethoven i el rap del cantant del grup Juglares Aka,
va comptar amb la participació de més de 500 persones del barri, entre veïns i veïnes,
treballadors, entitats i associacions ubicades a la Mariola. L’objectiu d’aquesta activitat, que
mostra les millores que s’han realitzat als carrers i equipaments del barri i dóna a conèixer
diverses situacions del dia a dia de la Mariola, és la dinamització que s’ha aconseguit
mitjançant la implicació dels agents socials en aquest pla de millora integral, tant en l’àmbit
urbanístic, com cultural i social.

Durant els cinc minuts de duració del lipdub es mostren algunes de les actuacions que s’han
portat a terme al barri des que es va posar en marxa el projecte de la Mariola l’any 2004. En
primer lloc, s’han posat en servei nous equipaments com l’escola bressol i ludoteca del Parc de
Gardeny, una ciberaula destinada als joves del barri, i el CAP 1r de Maig, que suposa el més
gran de la ciutat, evidenciant l’aposta clara pel barri. En aquest sentit, cal destacar que en
aquests moments s’està executant el futur Museu de la Ciència al Turó de Gardeny.
Així mateix, el vídeo també destaca les múltiples actuacions de millora que s’han realitzat als
carrers de la Mariola, com la millora de les xarxes d’electricitat, aigua i telèfon, l’enjardinament a
diferents zones del barri, la instal•lació de jocs infantils i la supressió de barreres
arquitectòniques.
El lipdub, doncs, ha tingut l’objectiu de ser també un reconeixement a les persones, veïns i
veïnes, treballadors, entitats, associacions i serveis del barri de la Mariola, pel gran esforç que
fan cada dia en el barri, i un agraïment per la seva implicació i col•laboració amb el Pla de
millora de la Mariola.

