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Salutació

Rosa Maria Perelló
Presidenta de la Diputació de Lleida

Un element central en la configuració de la societat catalana actual és la persistència
d’una dinàmica societària que al llarg de la història ha assumit un marcadíssim rol de
substitució i suplència cultural, social i política davant l’absència, total o parcial, de les
capacitats d’autogovern del país. A grans trets, el moviment associatiu a Catalunya ha
estat un associacionisme cívic de resistència local i de solidaritat global que, en la mesura
que va esdevenir un espai de sociabilitat quotidiana, va reforçar els signes d’identitat
col·lectius i el sentiment particularista.
La ciutat de Lleida, com a centre vertebrador i irradiador a tot el Ponent català, no en
restarà al marge, d’aquest procés d’autogestió i de conjunció del moviment veïnal amb
l’acció dels sindicats i els partits polítics, i impulsarà, en l’ampli interval entre mitjan
segle xix i l’últim terç del segle xx, processos de participació col·lectiva clarament identificables als que es donaren arreu, cosa que va tenir uns efectes socials extraordinaris per
a la ciutat i els àmbits territorials de Lleida.
Els orígens del moviment veïnal de Lleida. Lluita i reivindicació ciutadanes, tercera fase
del projecte per a la difusió de la memòria històrica democràtica de les associacions de
veïns, és una iniciativa interessantíssima i necessària per entendre un dels moviments
socials més importants del tardofranquisme i la defensa dels drets del ciutadans, el desenvolupament i la millora de la qualitat de vida als barris i a les partides de la ciutat. Perquè, certament, una de les vies d’actuació que utilitzaren les forces polítiques d’oposició
en temps de clandestinitat i privació de llibertats foren les associacions de veïns, que,
dins d’una legalitat vigilada, exercien d’eines potents de conscienciació, de transmissió
de les idees i de mobilització ciutadana.
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En uns temps complexos i de processos de transformació accelerats com es donen a
escala global i en la Catalunya de principi de segle xxi la voluntat de participació i apoderament dels moviments socials, les entitats i la ciutadania és cada cop més evident en
l’àmbit de la governança i les polítiques públiques. L’univers associatiu, tan ric i variat
a casa nostra, lligat a una mobilització ciutadana de les més potents d’Europa, situen el
nostre país entre els més socialment compromesos del continent.
Darrere d’aquest nou paradigma i comportament social de la nostra època i del nostre
entorn s’hi entreveu un covat procés històric i d’acumulació de molts anys durant els
quals les associacions de veïns com les de Lleida s’han erigit com a eines de promoció de
la ciutadania activa, d’apoderament personal i comunitari fins a esdevenir un eix vertebrador d’una bona part de la personalitat del país.
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Pròleg

Toni Baró i Noguero
President FAVLL

El projecte Els orígens del moviment veïnal de Lleida. Lluita i reivindicació ciutadanes
neix amb la voluntat de recollir i “deixar constància” d’una part cabdal de la història
contemporània de la nostra ciutat.
Ideat i impulsat pel regidor de Participació Ciutadana, Sr. Joan Gómez López i jo mateix, Toni Baró Noguero, president de la Federació de les Associacions Veïnals de Lleida,
posteriorment es va incorporar el Sr. Francesc Rosselló Ricart, vicepresident primer de
la FAVLL, en reunions que vàrem mantenir per tal de donar-li objectius i contingut tot
maldant per marcar les línies en què volíem que es desenvolupés el projecte:
1. Com va començar el moviment veïnal a Lleida.
2. La importància de la seva constitució en els barris.
3. El paper de les dones en les associacions.
4. Defensa de l’Horta de Lleida i la seva singularitat.
5. L’impuls que aquestes associacions han suposat pel progrés de la ciutat.
Tot plegat amb la immensa tasca en l’elaboració de l’estudi, entrevistes i la redacció
de la Sra. Àngels Torrelles Montanuy coordinant-se amb la Sra. Mercè Vallmanya Cucurrull, la Sra. Jos Farreny Justribó posant-nos les ulleres violeta junt amb la Sra. Isabel
Hornos Domínguez i la col·laboració del Sr. Felip Gallart Fernández, el vicepresident
segon de la FAVLL Sr. Francesc Caballero Garcia.
Ens va moure, la necessitat de recuperar, conservar i difondre la memòria democràtica
sobre el paper de les associacions veïnals de Lleida pel que fa al desenvolupament dels barris i alhora conscienciar sobre la importància de les accions realitzades pels moviments
veïnals en àmbits fonamentals pel progrés i el benestar del veïnatge:
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1. Urbanisme: clavegueram, places, il·luminació, mobilitat local, salubritat i sanitat.
2. Cohesió social i convivència.
3. Aspectes sòcio-culturals, escoles, escoles bressol, instituts, aplecs i festes majors de
barri i de reivindicació de les tradicions.
4. Activitats als centres cívics, reclamats i aconseguits.
5. Pedrera de demòcrates, de gent que han fet el pas cap a la participació plena,
dedicant-se al màxim servei públic, la política.
Cal destacar la importància dels testimonis directes, les gravacions sonores i fotografies inclús vídeos que forneixen un llegat valuosíssim per a l’estudi històric de la
democràcia participativa a Lleida, inclús pels que no han participat i/o han declinat
directament per qüestions de modèstia.
Anònimes, les dones al costat i davant, molts cops, dels homes de la mobilització i
reivindicació veïnal han estat fonamentals, encara que per la dinàmica patriarcal la seva
lluita i tasca no ha estat visible. En aspectes culturals i d’activitats referents a la salut i
l’exercici físic a través de les vocalies de la dona han tingut percentils altíssims de participació respecte els veïns del gènere masculí.
Volem fer una especial menció a l’alcalde Sr. Àngel Ros i Domingo, que ve a ser com
un exemple en sí mateix de la importància assolida per les persones que generosament
han participat de la lluita del moviment veïnal per la millora de la vida dels conciutadans
i posteriorment han fet el pas de servir Lleida des de responsabilitats de caràcter polític
en el seu cas com a Paer i Paer en Cap.
L’historiador Sr. Francesc Closa Salinas ha elaborat un rigorós treball històric que
endreça i documenta de manera científica aquest capítol de la vida de la nostra ciutat,
pensem que serà des d’ara un referent, una font excel·lent per al públic i també per als
científics de diferents disciplines que cerquin coneixement autèntic i contrastat sobre el
Moviment Veïnal a Lleida en aquest període.
Faig vots perquè aquest llibre serveixi per reflexionar, a través del coneixement, sobre
la importància del voluntariat social que suposa el Moviment Veïnal tant a Lleida com
arreu Catalunya i l’Estat Espanyol i ens ajudi a establir línies d’actuació en els propers
anys.
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Presentació

Les associacions de veïns han estat històricament una part fonamental del teixit solidari i reivindicatiu de Lleida. Moltes d’aquestes entitats, si més no les més antigues, emmagatzemen més de cinquanta anys d’història de saviesa territorial i de lluita col·lectiva,
que s’ha anat evidenciant amb la documentació aplegada en les diferents seus i en la
mateixa seu de l’entitat, i amb la informació que han donat alguns dels seus protagonistes, dirigents històrics del moviment veïnal, en entrevistes en profunditat. L’anàlisi del
moviment veïnal és una tasca complicada, per la seva diversitat i les diferents etapes que
ha viscut, així com per la diversificació i manca de documentació i estudis historiogràfics
existents.
Les associacions veïnals han estat i són organitzacions vives mogudes per veïns, que
amb el seu treball voluntari han anat construint i construeixen, des dels barris i col·
lectivament, espais de convivència respectuosos, ètics, justos i solidaris en defensa dels
drets humans dels seus veïns. La FAVLL agrupa totes les associacions de veïns de Lleida,
les quals representen i vehiculen d’una manera directa els interessos dels ciutadans, comunitats, carrers, barris, partides de l’Horta... A partir de la feina voluntària dels seus
representants i membres es treballa per millorar la qualitat de vida dels ciutadans. Així,
des de la seva creació, la FAVLL ha tingut un paper important en molts aspectes de la
vida de Lleida i comarques.
Històricament, les associacions han aglutinat reivindicacions populars per fomentar
la cohesió social, i han estat clau en la lluita per les llibertats i en la reivindicació dels
drets, la dignitat i la millora dels barris i partides de Lleida. Tal com s’ha comentat, en
l’arrel de la nostra democràcia hi ha un fort component del moviment veïnal, i aquest
paper de lluita pels drets i llibertats ha estat reconegut al llarg de la història per les institucions, els mitjans i la població en general.
Hi ha el temor que amb l’inexorable pas del temps els principals protagonistes del
món veïnal desapareguin, i amb ells part de les vivències i fonts documentals i fotogràfiques existents. Per salvaguardar aquest ric i alhora heterogeni patrimoni, des de
la FAVLL es va iniciar, ara fa tres anys, el projecte Els orígens del moviment veïnal de
Lleida. Lluita i reivindicació ciutadanes gràcies al suport econòmic de l’Ajuntament de
Lleida mitjançant el seu programa d’ajuts a projectes de sensibilització i foment dels
drets humans. Aquesta tríada s’ha materialitzat en una exhaustiva recollida, recopilació,
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classificació i emmagatzematge de documentació arxivística i fotogràfica provinent de les
múltiples associacions veïnals de Lleida ciutat.
Paral·lelament s’ha pretès salvaguardar la memòria històrica democràtica dels seus
principals actors i protagonistes mitjançant l’enregistrament i transcripció, en format
digital i paper, respectivament, de múltiples entrevistes. El projecte s’ha realitzat tenint
en compte la perspectiva de gènere, intentant visibilitzar l’important paper i contribució
de les dones al moviment veïnal, tant al capdavant de les associacions com des de les vocalies de les dones, des d’on s’ha treballat voluntàriament per al bastiment d’una Lleida
democràtica, participativa i reivindicativa.
Els principals objectius han estat resumits en quatre focus. En primer lloc recuperar
i difondre la memòria democràtica sobre el paper de les associacions de veïns a la ciutat
de Lleida pel que fa al desenvolupament dels barris i els drets dels qui hi viuen. També
ajudar a conscienciar la ciutadania sobre la importància de les accions realitzades pels
moviments veïnals durant la seva història. En tercer lloc destacar el paper de les dones en
els moviments associatius veïnals i les seves lluites en la història d’aquestes associacions
a Lleida. Finalment, en darrer lloc, gestar, omplir i gestionar un arxiu global de documentació sobre la història dels moviments veïnals i l’inici de la creació de les associacions
veïnals de Lleida.
Tot plegat, per contribuir a la investigació, difusió, revisió i reflexió dels fets més destacats de la història dels moviments veïnals de la ciutat, sobretot pel que fa a la difusió
de la defensa dels drets dels ciutadans, i les seves aportacions en diferents àmbits per
millorar la qualitat de vida dels veïns dels barris i partides de l’Horta en diversos aspectes, com han estat i encara són, entre d’altres, l’accés a l’educació, la sanitat, l’assistència
social, les infraestructures vàries urbanístiques, l’enllumenat públic, l’aigua potable i/o
els equipaments públics.
La pretensió de la FAVLL amb tota aquesta rica informació i documentació és explicar i conscienciar la ciutadania lleidatana del paper històric i actual de l’associacionisme
veïnal lleidatà mitjançant jornades formatives, xerrades, exposicions, documentals i reflexions teòriques.
Una primera tasca encaminada en aquest sentit va ser l’exposició d’imatges fotogràfiques sobre l’Horta de l’any 2018. El llibre que teniu entre les mans n’és un segon
exemple. Al llarg de les seves pàgines hem intentat traçar un recorregut pels orígens i desenvolupament del moviment veïnal a Lleida ciutat. Com podreu comprovar tot seguit
l’obra presenta una doble estructura ben diferenciada. La primera analitza de manera
conceptual i teòrica –seguint els preceptes del rigor científic universitari– els primers
moments del moviment veïnal, per què aparegué, a què respongué, quins foren els seus
primers lideratges, les seves primeres accions així com les dificultats amb què es trobà
enmig d’un context de dictadura i repressió. Tot seguit observem la seva evolució i el
paper fonamental que tingué en els primers anys de la democràcia com a organisme que
ajudà a la instauració, consolidació i redefinició d’una ciutat amb més projecció social i
14
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equitat urbanística. Li dediquem un espai especial a traçar les biografies d’un seguit de
dones que van tenir un paper essencial en el moviment i van estar en la primera línia
reivindicativa tot i que en moltes ocasions no van sortir en els mitjans de comunicació.
Aquest primer apartat s’ha pogut realitzar gràcies a la consulta de diversos fonts hemerogràfics i arxivístics de la ciutat, com l’Institut d’Estudis Ilerdencs, la Paeria i l’Arxiu
Històric Provincial de Lleida, diverses entitats veïnals i arxius particulars. Tot plegat va
acompanyat d’un recull de les principals obres bibliogràfiques de referència sobre el moviment veïnal a Lleida i Catalunya.
La segona part del llibre reprodueix les transcripcions de les entrevistes fetes als principals homes i dones que configuraren la gènesi i consolidació del moviment veïnal de
la nostra ciutat. Des d’aquest punt de vista cal destacar la importància d’aquesta obra,
atès que molts d’ells, degut a la seva avançada edat, ben aviat no seran entre nosaltres,
dissortadament. Ens parlen dels seus orígens en una conjuntura històrica adversa i alhora convulsa, de les múltiples dificultats a què s’enfrontaren i de les innumerables fites
aconseguides que han ajudat a consolidar una democràcia participativa i a configurar
una ciutat urbanísticament més justa, verda i integrada. Alhora reflexionen sobre les
dificultats amb què es troba el moviment veïnal en l’actualitat i la creixent desafecció
ciutadana per involucrar-se en la millora de la seva urbs.
Voldríem acabar aquesta part introductòria amb tot un seguit d’agraïments adreçats
a les persones i institucions que, directament o indirectament, ens han ajudat i donat
suport en l’elaboració d’aquesta recerca. En primer lloc ens agradaria esmentar Toni
Baró, president de la FAV de Lleida i de l’Associació de Veïns de Balàfia, alma mater i
impulsor d’aquest projecte, conjuntament amb Joan Gómez, Francesc Roselló, Francesc
Caballero i Felip Gallart. Les diverses reunions conjuntes ens han servit per repassar la
tasca realitzada i albirar les futures línies de treball. Gràcies per creure en nosaltres i per
donar-nos tot tipus de facilitats i marge de llibertat.
Volem fer extensible l’agraïment a Jos Farreny, que amb la seva perenne perspectiva
de gènere ens ha ajudat a fer més visible l’important paper de les dones en el moviment
veïnal. En aquest sentit ha jugat un paper fonamental Isabel Hornos, tècnica de polítiques d’igualtat de l’Ajuntament de Lleida, que ens ha facilitat gran part de la informació
del capítol dedicat al moviment veïnal en femení.
També hem d’esmentar la Mercè, secretària de la FAVLL, que ens ha facilitat al llarg
d’aquests tres anys els contactes amb les persones entrevistades i que ha esdevingut una
peça clau en el complex engranatge amb l’Administració i la burocràcia. La portada del
llibre ha pogut fer-se gràcies a Paco Armengol. Un cop més ha sabut reflectir la realitat
sobre el paper de manera excel·lent.
Aquesta recerca no hagués pogut veure la llum sense l’inestimable suport institucional
i econòmic de l’Àrea de Drets Civils i Cooperació de la Paeria de Lleida i de la Diputació
de Lleida, especialment del senyor Antoni Fo. A ambdós, gràcies per fer-ho possible.
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Finalment volem recordar totes les persones que, sempre amb professionalitat i un
somriure, ens han atès i facilitat la consulta de fonts arxivístiques, hemerogràfiques i
bibliogràfiques dels arxius i biblioteques on hem treballat. D’altra banda, volem donar
un sincer i especial agraïment i record a totes les persones que han accedit a compartir
una part del seus records amb nosaltres, que ens han facilitat informació i documentació
d’aquella època. Estem segurs que tot plegat no serà endebades, sinó que l’anàlisi del
passat ens ajudarà a entendre millor el present i projectar un futur més just, socialment
integrador i sostenible.
Àngels Torrelles
Francesc Closa
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Els orígens

Els anys cinquanta i seixanta. Immigració, perifèria i autoconstrucció
En el procés d’industrialització de la postguerra aparegueren a Catalunya tot un seguit de barris obrers compostos majoritàriament per immigrants andalusos que, per
primer cop, se situaren en les perifèries de les ciutats. En només uns vint anys el creixement poblacional de molts centres urbans fou espectacular. Atrets per la demanda de mà
d’obra, cercaren llocs barats on poder viure i iniciaren l’autoconstrucció d’habitacles que
en moltes ocasions es reduïren a barraques peribles.
Tot aquest procés es donà en moltes poblacions del Principat. Lleida no en quedà al marge. Ara bé, el cas de la capital del Ponent català presenta algunes particularitats com a conseqüència d’un substrat econòmic diferent al d’altres zones, és a dir, a la manca d’un teixit
que li possibilités un desenvolupament pròpiament industrial. A diferència de Barcelona i la
seva àrea metropolitana, a Lleida la substitució dels conreus i el desenvolupament o boom de
la fruita possibilitaren el creixement econòmic, social i cultural de la ciutat i de tota l’horta
del seu voltant.1 Manel Lladonosa ha descrit aquest procés com una seqüència encadenada
en què es poden observar els primers canvis a partir dels anys seixanta i setanta, quan els
efectes propiciats pel boom de la fruita, la creació d’una ciutat de serveis, el desvetllament
de la burgesia i l’arribada d’una fornada d’estudiants que ocuparien professions lliberals
trencaren amb el monopoli econòmic i cultural del franquisme.2 Durant els anys seixanta
i setanta el regadiu i les plantacions de fruita dolça s’estengueren per Ponent i tingueren
un dels seus nuclis centrals de difusió al Segrià. En aquesta època moltes terres dedicades
a prats i pastures foren reconduïdes cap als cereals i els fruiters, especialment pomers i pe-

1. Víctor Bretón ha analitzat els canvis i la modernització de l’agricultura a “L’horta. El llarg camí cap a
la modernització”. Inclòs a: Diversos autors. Lleida. Lleida: Ajuntament de Lleida, 1998, p. 90-118.
2. Aquestes afirmacions es fan a: Lladonosa, Manuel. “La societat civil lleidatana sota el franquisme”. Inclòs a: Diversos autors. Lleida 1910-1985. Barcelona: Fundació La Caixa de Pensions, 1985, p. 20-28. Del
mateix Lladonosa és “Lleida bajo el franquismo”. Inclòs a: Catalunya durante el franquismo: de la dictadura
a la democràcia: 1973-74-1975. Biblioteca de la Vanguardia, 1977, cap. 19, p. 309-311.
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reres. Amb el pas del temps Lleida passaria a convertir-se en un centre agroindustrial.3 La
importància del desenvolupament de tot aquest sector és molt important per entendre el
creixement d’altres sectors econòmics de la ciutat i de la seva població. En paraules de Pere
Mir i Merçè Sala: “Aquest procés és un bon exemple de com la progressiva urbanització de
la població i l’augment del seu poder adquisitiu poden arribar a incidir sobre els cultius de
les explotacions”.4 El creixement econòmic produït pel desenvolupament del nou model
econòmic de la ciutat atragué l’arribada d’immigrants provinents bàsicament d’Andalusia i
Extremadura, els quals buscaren terrenys barats on poder començar a gestar noves unitats
familiars.5 Tot plegat provocà un creixement urbanístic de la ciutat, és a dir, un increment
del sector de la construcció. Seria especialment durant els anys seixanta quan alguns barris
rebrien un major nombre d’immigrants atrets per la demanda d’obra en aquest sector i, en
menor mesura, en el sector agrícola a temps parcial. Com a exemple podem tenir en compte que a mitjans dels anys seixanta al barri dels Magraners el 95 % de la població activa es
dedicava a la construcció, mentre que el 70 % de les dones feien feines domèstiques al nucli
de la ciutat.6
Aquests són els anys en què aparegueren els barris de la nostra ciutat. El barri de Santa
Maria de Gardeny es començà a construir el 1956 conjuntament amb els blocs Joan Carles
i els Gaspar de Portolà. És, també, el moment d’aparició dels primers habitacles al marge
esquerre de Balàfia i d’habitatges socials, com els blocs de fundació episcopal coneguts popularment com a blocs del bisbe, el grup Ramiro Ledesma projectat per la Obra Sindical del
Hogar a la Mariola7 i els blocs de la Paz de Pardinyes, en què ja eren evidents les mancances
de tot tipus. Llívia començà a incrementar la seva població, Pardinyes inicià el seu desenvolupament després de l’arribada dels primers immigrants durant els anys vint, Cappont
i la Bordeta es tornaren a poblar després del despoblament de mitjans del segle xvii i als
Magraners i al Secà començaren a arribar-hi els primers nuclis d’andalusos.

3. Aquesta és la tesi central que manté Pere Mir a l’article “Una ciutat de serveis, cap d’una regió agroindustrial”. Inclòs a: Diversos autors. Lleida. Lleida: Ajuntament de Lleida, 1998, p. 118-129. Per a Mir,
Lleida s’ha convertit en un pool agroalimentari amb un fort desenvolupament del sector terciari tot i que
encara li manca la seva consolidació en l’escenari alimentari europeu.
4. Mir, Pere, i Sala, Mercè. “La substitució de conreus: l’exemple del Segrià”. Inclòs a: Diversos autors. Història, política, societat i cultura als Països Catalans. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997, vol. x, p. 136-137.
5. L’historiador Xavier Aguayo ha estudiat en la seva tesi doctoral el fenomen migratori a Lleida al llarg
del segle xx; La Immigració a la ciutat de Lleida durant el segle xx: el punt d’inflexió del franquisme. Estudi d’un
impacte demogràfic i urbanístic sense precedents. Lleida: La Mañana / Diputació de Lleida, 2019.
6. Lladonosa, Josep. Gran Geografia Comarcal de Catalunya: El Segrià. Barcelona, vol. x, p. 90.
7. Podeu consultar el desenvolupament urbanístic de la Mariola al llibre de Juan Manuel Solís La Mariola desde dentro y desde fuera, publicat en la col·lecció Espai/Temps de la Universitat de Lleida l’any 2017.
També en l’article de Carme Bellet i Ramon Mòdol, “La Mariola: de polígonos de vivienda pública a barrio
urbano”. Inclòs a: Diversos autors. VIII Coloquio y Jornadas de Campo de Geografía Urbanas, 2006,
Mahón, p. 47-70.
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Aquestes noves barriades van formar el que Vilagrasa ha definit com el segon cicle del
creixement urbà, caracteritzat per un increment polinuclear (1939-1985) de la ciutat. Al
voltant dels centres de creixement i habitatge tradicionals de la ciutat aparegueren uns
nuclis perifèrics més propers a l’Horta que als vials radials de creixement com Camp
de Mart, Pi i Maragall o la rambla d’Aragó. Aquests es caracteritzarien per una manca
d’habitatge social, un creixement suburbà, edificacions de caràcter marginal, l’autoconstrucció i la inexistència d’una tasca urbanitzadora de les administracions. L’efecte comú
fou la creació d’un cinyell perifèric, allunyat de la ciutat consolidada, que generà nuclis
incipients d’urbanització que amb el temps creixerien fins a unir-se amb la resta de la
ciutat gràcies, en bona mesura, a la planificació establerta al Pla General Municipal
(PGM). La situació d’aquests barris era tal que la revista Acento els definiria com “el cinturón de espinas de Lérida”.8 Aquestes barriades marginals desconnectades, desarrelades
de la ciutat, desproveïdes dels serveis més elementals, com la llum i l’aigua potable, i
totalment desateses per les institucions franquistes constituirien el testimoni més clar i
patètic de la desruralització d’Espanya, conseqüència de l’abandó i del desenvolupisme
que van caracteritzar l’economia del franquisme.
Mentre floria la ciutat moderna, una segona ciutat es constituïa en la seva pròpia perifèria. S’estaven construint dues ciutats properes però que vivien donant-se l’esquena.
Una gaudia del desenvolupament econòmic i dels avenços i planificacions urbanístiques.
L’altra en romandria al marge fins als anys vuitanta.

El primer moviment veïnal a Lleida
Al llarg dels anys cinquanta i especialment en els seixanta i setanta, el creixement econòmic de Lleida propicià el desenvolupament urbanístic de la ciutat i, consegüentment, de la
construcció. Tot plegat incidí en l’arribada d’immigrants —provinents d’altres zones d’Espanya i atrets per la demanda de mà d’obra—, els quals s’instal·laren en zones suburbials
allunyades del centre històric. Aquestes zones es caracteritzarien per tenir greus dèficits en
equipaments bàsics com —entre d’altres— el clavegueram, l’aigua potable, l’enllumenat
públic, la pavimentació dels carrers, l’educació o el transport públic, inexistent.
El fet d’haver negligit aquesta part incipient de la ciutat tindria un cost social que
s’agreujaria molt de temps i prendria unes característiques idiosincràtiques pròpies d’una
dinàmica econòmica, social, política i fins i tot cultural diferents de les de la resta del
municipi. L’evolució futura d’una potencial creixent fractura social i econòmica dependria molt de la capacitat dels ciutadans per forjar nous moviments col·lectius i poder
incidir de manera efectiva en els marcs institucionals, des dels supraestatals fins als més

8. “El cinturón de espinas de Lérida”. Acento, núm. 92 (novembre del 1962), p. 10-12.
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locals. La creació d’ateneus i sobretot d’associacions de veïns, la seva iniciativa en la promoció cultural i l’intent de resoldre els seus problemes urbans caracteritzaria la vida de
part dels lleidatans des dels anys cinquanta.
A Lleida els primers trets que denoten consciència col·lectiva de pertinença territorial,
d’identitat social i cultural, és a dir, d’associacionisme veïnal, els trobem —tot i que amb
comptagotes— durant els primers anys de la dècada dels cinquanta. Aquestes primeres
organitzacions, aixoplugades sota diverses denominacions —com l’associació Fomento
Cultural la Bordeta, la Unión de Vecinos de San Anastasio o els Padres de Familia de
la Partida de Llivia— es presenten en moltes ocasions com a entitats d’esperit lúdic,
esportiu i recreatiu. Ara bé, la lectura dels seus estatuts delata i palesa una actitud ferma
i decidida per millorar la situació de les seves respectives barriades.
Lentament, però de manera creixent i imparable, anirien arrelant i teixint-se fins
a convertir-se en el planter de nous líders favorables a la democràcia i al retorn de
l’autonomia catalana i en espais de reflexió i reivindicació veïnal.
La legalització formal de les primeres associacions de veïns a Espanya es remunta a la
Llei d’associacions de l’any 1964. Aquesta nova
llei les designarà Cabezas de Familia amb vinculació legal al Movimiento. Des de la segona
meitat dels seixanta es convertiria en l’escletxa
que aprofitarien alguns barris —com els de la
Bordeta, Pardinyes, Llívia i els Magraners— per
constituir un organisme que vetllés pels seus interessos.9
L’Església catòlica tingué un paper fonamental en alguns barris fent que les associacions primitives evolucionessin i passessin de
tenir un caràcter recreatiu a un de més reivindicatiu. La nova acció catòlica, en la qual
el laic tenia un paper fonamental sota organitzacions com la JOC —sorgida del Concili
Vaticà II— calà amb força en alguns capeImatge 1: Des de mitjans dels anys
llans de base, que s’atansaren a defensar seseixanta alguns moviments i organitzariosament els problemes dels obrers dels seus
cions de caràcter veïnal aprofitaren les
barris. Enfront de la ceguesa i la inactivitat
Cabezas de familia com un mecanisme
legal de reinvidicació (arxiu FAVLL).

9. En aquests anys també es legalitzen les Cabezas de Familia de les poblacions de Penelles i de les Borges
Blanques. Podeu resseguir tot el procés legal de creació de les Cabezas al nostre llibre El Secà de Sant Pere, el
tercer turó de Lleida. El moviment veïnal: de les cabezas de familia a la cultura de l’oci.
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de les institucions franquistes, incapaces d’abordar les necessitats dels nouvinguts,
una part de l’Església es mostrà atenta i participativa. Per exemple, l’any 1962 al barri
dels Magraners10 la parròquia encapçalada pel reverent Juan Salvadó fundà l’escola
parroquial de Sant Josep Obrer, una llar d’infants que es complementaria, tres anys
després, amb un economat per a les famílies amb menys recursos i un centre social
on es realitzarien, també, tasques sanitàries. Les projeccions immediates preveien, així
mateix, la construcció d’una sala de cultura, un habitatge parroquial i un saló d’espectacles. Amb la mateixa actitud actuà mossèn Freixes al Secà de Sant Pere. La seva
acció —no exempta de problemes amb el bisbe De Pino i amb la Guàrdia de Franco—
se centrà especialment a abordar els problemes educacionals i culturals del barri així
com l’atenció als infants, els joves i les dones.11 En aquest barri parròquia i moviment
veïnal van estar estretament vinculats. De fet, va ser la primera persona que aplegà els
veïns, forjà un procés de conscienciació social i col·lectiva de caràcter reivindicatiu i
formà la Primera Assemblea Parroquial l’any 1967, embrió de l’Associació de Veïns
del Secà. Mossèn Freixes, així mateix, els donà cobertura d’espais i va fer de secretari
de les primeres reunions.
Mentrestant a la Mariola12 un bon grapat de dones —segons els testimonis de les
germanes Molina— es reuniren per primer cop a l’església per parlar dels problemes
del barri, especialment del pagament de la pavimentació dels carrers. Tanmateix, en
aquesta part de la ciutat —també als Magraners— els sindicats —especialment Comissions Obreres— i el PSUC jugaren un paper fonamental en la creació de l’associació de veïns. En una altra part de la ciutat els veïns de la Magdalena creaven el seu
moviment al voltant de la seva parròquia. Paral·lelament mossèn Jesús Pelegrí, primer
rector de Pardinyes, es reuní amb diversos veïns del barri i configuraren l’associació de
veïns, liderada per Rogelio Aragonés, a principis dels anys seixanta.13 En aquells anys
diverses agrupacions es reunien en centres parroquials propis o bé en el de la Bordeta. En ambdós casos buscaven allunyar-se dels problemes de reunió i control de les
autoritats franquistes. Per cert, les primeres reunions de la FAVLL —tal com afirmen
Joan Gómez i Jacinto Pernia— es promogueren com si fossin actes de l’organització
cristiana Pax Christi.

10. López Morón, Encarna. Magraners, estimat barri. Lleida: IEI, 1995.
11. Mossèn Ramon Freixes des del Secà i mossèn Ramon Sanmartí des dels Magraners publicaren conjuntament una carta al Diario de Lérida (9-2-1968, p. 9) en què, entre altres coses, denunciaven l’estat
d’abandonament d’ambdues barriades.
12. Una primera aproximació al naixement d’aquest barri i de la seva associació de veïns la podeu trobar a
l’article de Ventura Margó “Història de la barriada de la Mariola”, publicat al diari La Mañana, 4-5-2012, p. 6.
13. Per a la commemoració dels cinquanta anys de la parròquia de Pardinyes van editar un vídeo amb els
orígens del barri. El podeu consultar a: http://www.bisbatlleida.org/es/node/13868.
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A partir de l’any 1970 i especialment a mitjans d’aquesta dècada, la ràpida evolució política obrirà una nova possibilitat reivindicativa. En aquesta dècada s’amplia el panorama
polític opositor, emergeixen grups democratocristians i socialdemòcrates i s’introdueixen
noves formes d’enfrontament amb el règim.14 En qüestió de quantitat i intensitat, serà el
moment d’efervescència del moviment veïnal. L’any 1975, per exemple, a Lleida ciutat
el governador civil té localitzades onze associacions veïnals. Aquestes són l’ORVEPARD
(21),15 l’AV Calle San Antonio y Plaza Catedral (28), l’Asociación Propietarios y Vecinos
de la Bordeta16 (46), l’AV de la Calle Mayor y Plaza Pahería (56), l’AV Santa María de
Gardeny (109), l’AV Secano de San Pedro (116), l’AV Partida de Llivia y Limítrofes (117),
l’AV Calle de la Virgen Blanca y Adyacentes (123), l’AV Sagrada Familia (125), l’AV Partida de Marímunt y Limítrofes (131) i l’AV Calle Caballeros (143). És interessant observar
com la majoria pertanyen a les zones més perifèriques, allunyades i empobrides de la ciutat.
Un any després un nou informe les incrementa fins a divuit. Un total de setze pertanyen a
Lleida —s’havien creat les de Portaferrisa, la de plaça Espanya, la del Portal de Magdalena,
la del carrer del Carme (que comprenia el tram entre la Diputació i el carrer Remolins) i
una a Raïmat, una altra a Guissona i una darrera a Menàrguens.
El seu creixement, però, fou especialment espectacular entre el període del 1978 al
1980, quan començaren a formar-se’n i legalitzar-se’n un gran nombre especialment
centrades en la província. Entre aquestes cal citar les de Balaguer, la Seu d’Urgell, Solsona, Tàrrega i la Pobla de Segur, i les de nuclis poblacionals més petits com Bellvís,
Miralcamp o Juneda. Tanmateix, el nombre d’associacions lleidatanes sempre seria
molt inferior a les creades en les altres tres províncies catalanes.
Quadre 1. Nombre d’associacions de veïns per províncies catalanes
Província

Nombre d’associacions

Percentatge (%)

Barcelona

988

69,57

Girona

199

14,01

14. Aquest tema l’ha estudiat Antonieta Jarné a “La fi de la resistència franquista i l’inici de la lluita
antifranquista (1970-1975)”. Inclòs a: Diversos autors. L’antifranquisme i la transició a Lleida (1970-1979).
Lleida: Ateneu Popular de Ponent / Segre, 1996, p. 17-46, i també a la seva tesi doctoral.
15. El número entre parèntesis correspon al número del Registre Provincial. Aquestes dades, així com
els anys i informes de legalització, es poden resseguir a l’Arxiu Històric Provincial de Lleida (fons Gobierno
Civil de Lleida. Ordre públic. Associacions). El treball de Mariona Huguet, La Secció d’Associacions dels fons
Gobierno Civil a Lleida, 1997, treball inèdit per al seu màster d’arxivística, és bàsic per endinsar-se i entendre
tot aquest tema.
16. Els seus estatuts es poden trobar al llegat Areny, núm. 3861, de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i daten
de l’any 1963. El seu títol complet és: Estatutos de la Asociación de Propietarios y Vecinos de la Barriada de la
Bordeta, Lleida: P. Guimet, 1963.
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Lleida

41

2,88

Tarragona

192

13,52

Font. Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Arxiu Històric Provincial de Lleida.
Fons Gobierno Civil de la província de Lleida. Ordre públic. Associacions. Caixes
1826 i 1826: Estadística por grandes grupos de las Asociaciones.

En desconeixem les causes reals, però probablement tinguin a veure amb la menor
població de la província i la menor arribada d’immigrants. Esperem i desitgem que hi
hagi futurs estudis que ens ho permetin explicar.
Ben aviat tot canviaria. Amb la conjunció de diversos esdeveniments —la mort del
dictador Francisco Franco, la Transició, l’aprovació de la Constitució democràtica de
l’any 1978 i les primeres eleccions que formaren el primer Ajuntament democràtic després de quasi quaranta anys de dictadura— els lleidatans aprofitaren per dir la seva i
convertir-se en moltes ocasions en la veu crítica de l’Ajuntament. Tal com afirmava
ORVEPARD l’any 1979: “Un camino se hace andando, una ciudad participando”.17

La situació dels barris lleidatans als anys setanta
La situació dels diversos barris lleidatans al llarg de la dècada dels setanta no era gaire
afalagadora. La seva aparició i desenvolupament no havia comportat la construcció d’uns
equipaments que poguessin cobrir les necessitats mínimes dels seus habitants. Amb el
Pla d’ordenació urbanística (POU), desenvolupat entre els anys 1952 i 1957, conjuntament amb el “Polígonos” de l’any 1961 i la Modificació de les ordenances d’Ordenació
de Lleida (1969), es començaren a construir sistemes de clavegueram i d’enllumenat
públic en algunes de les noves zones perifèriques de la ciutat. Ara bé, el seu nombre i
extensió sempre foren menors a les necessitats reals. Els ajuntaments encapçalats tant per
Juan Casimiro Sangenís (1967-1974) com per Miguel Montaña (1974-1976) tampoc
apaivagaren les demandes dels lleidatans.
La consulta de diversos arxius locals i de la premsa de l’època —amb una clara voluntat de mostrar els problemes d’agrupacions, col·lectius i barris— ens han permès radiografiar amb certa fidelitat la quotidianitat i mancances dels barris. Entre les diferents publicacions es poden destacar un número especial, patrocinat per la delegació a Lleida del
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, dedicat a la ciutat de la revista Butifarra sota el títol
de “Lleida és la pera” i la revista La Boira: Setmanari Independent de les Terres de Lleida.

17. Butlletí informatiu de l’Ajuntament de Lleida, núm. 2 (juliol del 1979), p. 2.
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Imatge 2: L’autoconstrucció va ser molt present
en les primeres construccions realitzades en barris com Magraners i el Secà de Sant Pere. Els
caps de setmana tots els membres d’una mateixa
família s’ajudaven per bastir els seus habitatges
(arxiu FAVLL).

Tots plegats culpaven de la situació el desinterès mostrat per les institucions públiques,
la concentració de tots els serveis i administracions en el centre, amb el consegüent abandonament d’altres parts creixents del nucli urbà, i, en darrer terme, la raquítica política
social duta a terme pel règim franquista.
Les barriades on la situació era més precària i on el moviment associatiu havia esdevingut una peça clau eren el Clot de les Granotes, els blocs Joan Carles, el casc antic, la
Bordeta, els Magraners, Pardinyes, el Secà de Sant Pere i Balàfia.
Un dels barris amb més problemes era el dels Magraners, un dels més allunyats
geogràficament del centre. Les paraules següents del president de l’associació de veïns,
José Joaquín Codorniu, reflecteixen aquesta situació, així com la dificultat municipal per
solucionar-ho: “Somos conscientes de que los problemas que tenemos son heredados
de la política de olvido que han seguido las anteriores corporaciones municipales y que
ahora le caen encima a un ayuntamiento democrático […], esto ya lo hemos podido
comprobar con dos temas vitales para el barrio: el suministro de agua potable y la instalación de alumbrado público”.18 El subministrament d’aigua potable ha estat una de les
reivindicacions més constants dels veïns dels Magraners. En un principi es portava a
terme des d’una bassa situada darrere de la Campsa i era la sobrant dels recs del subcanal
de l’Urgell. Aquesta circumstància feia previsible que durant l’estiu part dels habitants i
dels agricultors de la zona es quedessin sense poder beure ni regar els seus horts. A més,
l’aigua no era potable. La suma d’aquests elements provocava que les vuit fonts públiques, pagades pels veïns del barri, no funcionessin en tot l’any i que l’aigua tingués alts

18. Trujillo, Antonio. “Els Magraners, agua con cuentagotas”. La Boira, 10-5-1979, p. 12-13.
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índexs de contaminació degut a l’acumulació de grans quantitats de nitrats.19 Els carrers
estaven sense asfaltar tot i que les famílies obreres del barri, per la inactivitat de la Paeria, havien fet el sacrifici econòmic de pagar la meitat de les obres. L’enllumenat públic
era nul i el perill d’infeccions alt, degut a la manca de conduccions per al desaigüe de
les aigües residuals. A més, les poques que hi havia s’havien construït sense el pendent
necessari; per tant, la seva funcionalitat era escassa. Els representants veïnals demanaven
que se solucionés. També demanaven la construcció d’un centre d’assistència primària,
la cessió d’un local on poder realitzar les reunions de l’associació de veïns i la inversió en
educació. La guarderia era massa cara, l’escolarització obligatòria mínima quantitativament i el nombre de joves que accedia a estudis superiors era extremadament reduït. El
1972 els veïns enviaren a l’alcalde de la ciutat, C. Sangenís,20 una carta en què el feien
partícip de la seva situació i que representava una de les primeres protestes formals d’un
moviment veïnal. Aquest fet també vindria acompanyat d’un article publicat a Nova
Lleida,21 òrgan del comitè del PSUC a la ciutat, en què també es posaven en relleu les
mancances descrites anteriorment.
La barriada de Balàfia tenia, com totes les de la ciutat, dotzenes de problemes degut
a “la mala gestión de las últimas corporaciones municipales, que habían degradado la
infraestructura de la mayoria de las barriadas de Lleida que han crecido caóticamente
sin ninguna planificación”.22 Balàfia era un barri format per unes 2.500 families i uns
10.000 habitants. El seu problema principal era que vivien aïllats de la resta de la ciutat
perquè la via del ferrocarril era una frontera insalvable. Aquesta és, també, una de les
causes que Francesc Castillo apunta per entendre l’aïllament i les dificultats en el creixement urbanístic de Pardinyes.23 Les úniques entrades practicables a Balàfia eren el pas a
nivell i el pont existent entre els carrers de Príncep de Viana i División Azul.24 L’educació
i la sanitat eren altres eixos reivindicatius del barri. La guarderia era privada, les places
del col·legi públic eren poques i l’assistència social més propera era als consultoris de la
Mariola i del Passeig de Ronda. Els centres per a la formació dels joves i els que hi havia
per a la tercera edat també es trobaven lluny. A tot aquest panorama de deficiències s’hi
han de sumar altres problemes, com la falta d’enllumenat públic, l’arribada irregular de
transport públic i l’asfalt a gran part dels carrers. Al subministrament d’aigua li mancava

19. “Mangraners: deficiente suministro de agua”. La Mañana, 24-8-1978, p. 4.
20. Reproduïda a la tesi doctoral inèdita: Jarné, Antonieta. Estratègies de contestació a la Lleida franquista
(1939-1977). Sense editor, 1995, especialment p. 430-431.
21. Es tracta d’un article titulat “Nova Lleida también va por barrios: Mangraners”, publicat a Nova
Lleida, núm. 10 (novembre del 1972), p. 8-9, en què es critiquen la manca de subvencions estatals i la mala
gestió de l’Església.
22. Trujillo, Antonio. “Balàfia, aislada por la vía del tren”. La Boira, 3-5-1979, p. 16-17.
23. Castillo, Francesc. Pardinyes, el barri darrera l’estació. Lleida: Editorial Ribera Rius, 1989.
24. Aquest carrer actualment és el de Corts Catalanes.
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de pressió suficient i el sistema de clavegueram no tenia prou desnivell, cosa que explicava les inundacions de moltes cases de la part baixa de la barriada.
El barri de la Mariola, amb uns 15.000 habitants, era una altra de les barriades amb
greus mancances, com una neteja dels carrers pèssima i un servei d’autobus irregular. Entre
les demandes immediates destacava l’increment en el nombre de places a la guarderia i un
descens de les mensualitats, ja que només un 60 % dels nens en edat escolar assistien regularment a classe. La resta s’havien de quedar a casa cuidant dels seus germans més petits.
El servei de recollida d’escombraries era irregular, l’aigua no arribava a tots els habitatges
i la delinqüència era creixent. Però el problema més greu eren els blocs Joan Carles, els
blocs Ramiro Ledesma i els de Santa Maria Gardeny.25 Els habitants de les casetes de fusta
de la Mariola protagonitzaren des de l’any 1968 un dels moviments reivindicatius més
importants a Lleida demanant la construcció d’habitatges dignes. La manca d’infraestructures bàsiques i necessàries per a la vida diària fou l’element cohesionador i aglutinador
de les primeres protestes veïnals. Després de diversos anys de lluita i de repressió policial
es construïren els blocs Joan Carles. A les darreries dels anys setanta hi vivien unes 6.000
persones. En el segon i tercer cas els blocs els formaven uns 500 habitacles construïts per
la Obra Sindical del Hogar vora els anys quaranta. El 1975 ja presentaven les primeres
deficiències per l’ús de materials de mala qualitat. A més, cada cop que plovia gran part
dels soterranis s’inundaven, cosa que agreujava el seu deteriorament. Tot i els esforços per
solucionar-ho de Ventura Margó, president de la Associació de Veïns de la Mariola i president de la Comissió de Sanitat, Medi Ambient i Assumptes Socials de la Paeria, els diners
tardaren un grapat d’anys a arribar des de Madrid. Això explica algunes de les manifestacions públiques de Margó, com quan deia: “Es curioso que mientras estos millones no se
encuentran por ninguna parte, se construyan en el barrio obras que tendrán su utilidad
social de aquí a quince años. Al lado del campo de fútbol, se está construyendo una iglesia,
siendo esta innecesaria, al tener cerca la del barrio y la de Santa Teresita. No sé cuál es la
postura del Obispado, pero pienso que teniendo como tenemos necesidad prioritaria en
los bloques, se despilfarre el dinero del contribuyente de esta forma”.26 En darrer terme
reclamava rapidesa en la gestió i inici de les obres i apuntava com a causa de la lentitud
governamental l’opinió que Lleida cada cop estava més allunyada de Barcelona.
Les mancances al Secà de Sant Pere també eren moltes i diverses. En destacaven l’insuficient nombre de places escolars, els equipaments i material deficients, la manca de
centres de joventut —que la condenaven al consum en pubs i discoteques— i la inexis-

25. Arxiu Històric Provincial de Lleida, secció Associacions 5/2-G. Aquests problemes queden reflectits
en una carta que l’associació de veïns envià al governador civil, en què també se l’informà de la dimissió de la
Junta. La situació també es pot analitzar a la tesi doctoral inèdita: Jarné, Antonieta. Estratègies de contestació
a la Lleida franquista (1939-1977). Sense editor, 1995, p. 432-434.
26. “El agua inunda los sótanos de 500 viviendas de los bloques Ramiro Ledesma Ramos”. La Mañana,
29-8-1978, p. 6.
26

Els orgines del moviment veinal a lleida.indb 26

06/09/2019 14:15:49

Imatge 3: Vista panoràmica dels barracots del polígon de Santa Maria
de Gardeny, a la Mariola (arxiu Ateneu Popular de Ponent).

tència d’un casal d’avis. D’altra banda, també hi havia la manca d’un mercat, cosa que
obligava les dones a baixar gairebé diàriament al centre a comprar productes alimentaris
peribles; l’increment del nombre d’aturats i el mal funcionament de l’horari del servei
de transport públic. Antoni Trujillo, un dels redactors del rotatiu La Boira, publicava el
7 de juny del 1979 un article titulat “Secà de Sant Pere: escuelas y accesos, caóticos”,27
on es feia ressò dels problemes del barri. Aquests eren molts i abraçaven des dels de
caràcter educatiu fins als de caràcter urbanístic. La situació era tal que el president de
l’associació de veïns del barri, Àngel Arana, amenaçà d’empendre accions de força, com
negar-se a pagar els impostos municipals, si la Paeria no donava una solució immediata
als problemes més urgents de la barriada. El més important de tots era l’educatiu. La
natalitat era especialment alta en aquest barri. Així, per exemple, entre el 1972 i el 1978
havien nascut 500 nens. L’any 1979, dels 900 nens en edat escolar, únicament un 40 %
tenien plaça al col·legi nacional del barri. La resta havien de desplaçar-se diàriament a
altres centres tan allunyats com el Col·legi Joan XXIII, amb la despesa que això suposava
per a famílies amb baixos recursos econòmics.28 La població activa del Secà de Sant Pere
es dedicava, bàsicament, a treballar en la construcció, i en aquest sector els índexs d’atur
eren molt alts quan s’acabaven les obres. Per complementar l’economia familiar les dones
treballaven gran part del dia. Les filles més grans havien de quedar-se a casa cuidant dels
seus germans petits, per la qual cosa patien una greu discriminació. Els caps de família
pretenien que els seus fills poguessin accedir a la formació professional, però denunciaven les greus dificultats per accedir-hi, ja que l’oferta existent era bàsicament privada.

27. Trujillo, A. “Secà de Sant Pere: escuelas y accesos, caóticos”. La Boira, 7-6-1979, p. 12-15.
28. Correspondència entre les associacions de veïns i l’Ajuntament de Lleida, 8 de maig del 1979.
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Les queixes dels veïns també tenien a veure amb la deficiència en els accessos i la manca d’infraestructures i d’equipaments bàsics, com l’aigua i la llum. L’unic accés directe
al centre de la ciutat era a través de l’avinguda Alcalde Recasens, però era una carretera
estreta “y flanqueada a los dos lados por una acequia a la que más de una vez se tuvieron
que arrojar, para no ser atropelladas, las mujeres que cada día tenían que bajar a Lleida
para trabajar o para hacer la compra, porque tampoco tenían mercado”. Avisaven: “Un
día de estos pasará una desgracia y luego vendrán todas las autoridades a consolarnos”.29
L’asfalt era dolent i sempre es trobava en mal estat degut als desbordaments de les sèquies.
La sensació d’estar aïllats de la resta de la ciutat era constant. Tot i els projectes aprovats,
les obres no arribaren a realitzar-se fins molts anys després. Els carrers que formaven el
barri no estaven asfaltats i no tenien voreres ni clavegueram, per això Morales afirmava:
“Cuando llueve, el Secà más bien parece Venecia”.30
D’altra banda, tenien fortes deficiències en el subministrament de llum i d’aigua.
La situació elevada dels habitacles dificultava l’arribada d’aigua potable. Per fer-la pujar
la Diputació havia situat, a la torre Vicens, un motor que era insuficient per als 4.500
habitants del barri, sobretot quan s’espatllava, ja que podien estar-se un grapat d’hores
sense tenir-ne. La recollida d’escombraries era patètica. Els camions municipals passaven
irregularment i en diferents horaris, cosa que facilitava l’amuntegament de brossa. Una
gran part de barri estava circumval·lada per una secla sense canalitzar on anaven a parar
les aigües residuals de diversos col·lectors i granjes del voltant. Els dirigents del barri
havien fet peticions reiteradament al consistori municipal perquè fos canalitzada per
pal·liar les infeccions i les males olors que produïa.31
Altres demandes tenien relació amb l’increment del nombre d’equipaments, com la
construcció d’un ambulatori de medicina general, un local social, una biblioteca, un poliesportiu, més zones verdes (només n’hi havia una i era de propietat privada) i la creació
de la figura de policia de barri. Un dels únics equipaments del barri era la llar de jubilats,
inaugurada el 1978 i la primera de la ciutat, que va ser sufragada per l’associació de veïns
amb el suport i la benevolència de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Cataluña y Baleares.32 Aquest era un centre que pretenia albergar els més de 20033 avis que hi
havia aleshores. El projecte costava 200.000 pessetes i encara no estava pagat. Els diners
no provenien de subvencions públiques sinó que eren els beneficis de les festes majors del
29. En una carta de l’Ajuntament de Lleida dirigida a Àngel Arana, se l’informa que s’ha aprovat un
pressupost extraordinari per a la pavimentació i ampliació de l’avinguda Alcalde Recasens i la pujada al barri,
obres que no es dugueren a terme. Correspondència entre l’Ajuntament de Lleida i les associacions de veïns,
21 de setembre del 1979.
30. Trujillo, Antonio. Op. cit., p. 15.
31. Secano de San Pedro: Informe (ASVESESANPE), núm. 1 (desembre del 1979), p. 2-7.
32. En un contracte firmat entre ambdues institucions, la Caja de Pensiones es comprometia a contribuir al manteniment del centre per a la tercera edat amb 200.000 pessetes anuals.
33. Diario de Lérida, 4-5-1978.
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barri, de les quotes d’avis i socis i de la donació de diverses families. El proper objectiu de
l’associació per a l’any 1978 era inaugurar un local social per als joves. La situació, però, no
era gens beneficiosa per als interessos veïnals.
L’any següent les condicions empitjoraren, ja que la inspecció del Ministeri d’Educació no donà el permís per utilitzar les aules construïdes per l’Ajuntament. El saló parroquial solventà momentàniament el problema, però no tenia les condicions necessàries.
L’espai era insuficient i la manca de calefacció obligava els estudiants a realitzar les classes
amb abric.34
La partida de Llívia, situada a uns 5,5 km de Lleida per la carretera de Torre-Serona
presentava un quadre clínic molt semblant al del Secà de Sant Pere. A les darreries dels
anys setanta l’extensió que ocupava era d’uns 13 km2 i tenia 1.200 habitants. La seva
estructura social i econòmica estava basada en obrers provinents d’Andalusia, l’Aragó i
els Pirineus catalans. Les mancances més importants estaven lligades a la finalització de
la xarxa de clavegueram, l’arribada regular del transport públic, la recollida d’escombraries i les instal·lacions esportives, recreatives i culturals. El problema més greu era la falta
d’aigua potable. El sistema de subministrament d’aigua finalitzava al Secà de Sant Pere.
Els veïns havien d’omplir cada diumenge els seus dipòsits amb aigua d’una secla propera
per al consum setmanal. En canvi, aquesta barriada tenia un complex escolar eficient, els
carrers senyalitzats, els accessos i fins i tot tenien un dispensari gratuït.35
A partir de l’any 1966 Cappont començà a créixer, com la resta de barris de Lleida,
de manera anàrquica fins a arribar als 10.000 habitants, aproximadament, l’any 1979.36
Ara bé, si a la resta dels barris tractats la classe social predominant era l’obrera, en aquest
cas concret més del 50 % dels veïns pertanyien a la classe mitjana assalariada. Aquest
fet, conjuntament amb la seva situació geogràfica més enllà del riu Segre, propicià una
visió dels problemes a resoldre diferents als anteriors i no tan encaminats a solucionar
qüestions essencials com el subministrament d’aigua potable i enllumenat públic. L’aïllament físic i psicològic de Cappont de la resta de la ciutat i el fet que estigués travessada
per la carretera de la Nacional II propicià uns dèficits de qualitat urbanística en la vida
de la barriada. Gran part de les reivindicacions de la seva presidenta, Dolores Camacho,
tenien relació amb la instal·lació de baranes al pont, semàfors en els punts conflictius i
l’ampliació de les voreres, així com amb la creació de noves estructures que lliguessin el
centre de la ciutat amb els barris perifèrics. Lògicament també hi havia dèficits en infraestructures però la sensació de brutícia i la situació gairebé tercermundista d’altres zones
de la ciutat a Cappont era mínima. El 70 % dels carrers estaven sense asfaltar, hi havia

34. “Por falta de calefacción 58 niños del «Secà» dan clase con abrigo”. La Mañana, 9-11-1980, p. 9.
35. Antoni Jorge explica amb tota mena de detall la seva construcció durant la Segona República i el
procés de reconstrucció al llarg dels primers anys del franquisme en l’obra Llívia: una escola, una església,
un barri (2009).
36. “Cappont, aislada por el río”. La Boira, 21-6-1979, p. 12-14.
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carència en l’enllumenat públic d’alguns carrers i les clavegueres no podien absorbir
l’enorme quantitat d’aigües residuals. En l’àmbit educatiu es demanava abaratir els preus
de la guarderia i ampliar el nombre de places de l’educació general bàsica. Les demandes
també estaven relacionades amb la creació de zones d’equipament esportiu, cultural i
sanitari, així com amb el trasllat de la Fira de Sant Miquel dels Camps Elisis.
Com es pot observar, la situació de les barriades de la ciutat de Lleida durant els anys
setanta era realment preocupant. Les activitats, les inversions i els serveis oferts pels
ajuntaments anteriors havien estat insuficients i les demandes dels veïns cada cop es
feien sentir més gràcies, en gran part, a la premsa i al desenvolupament de moviments i
associacions de veïns creixents. Quins eren els camins i les opcions a seguir per intentar
millorar aquesta situació? La solució creiem que havia de ser doble. D’una banda, de
manera general era precís:
a. L’increment de l’autonomia de Catalunya, l’augment de l’autonomia política i
econòmica real dels municipis perquè poguessin administrar-se els seus propis
impostos i establir una priorització en les actuacions.
b. La descentralització i potenciació de les comarques (hospitals, cultura, educació,
etc.) per tal d’atansar-les als ciutadans.
c. Una ordenació del territori, és a dir, una planificació dels diversos territoris que
formen Catalunya per impossibilitar l’abandonament de les zones rurals i menys
poblades.
d. El control popular de les gestions municipals mitjançant les associacions de veïns.
En aquest sentit el líder veïnal Carles Labèrnia publicava un article l’any 197937
en què proposava l’increment de la participació popular en el consistori municipal. La manera de portar-ho a terme podria ser creant consells de barri o districte
formats per totes les organitzacions populars col·lectives i representatives de la
zona geogràfica determinada, amb la qual cosa es convertirien en defensors dels
interessos del barri i en l’interlocutor entre la població i la Paeria.
Lleida necessitava urgentment un pla d’ordenació urbana realista que pogués utilitzarse com un instrument legal per aturar el desenvolupament urbanístic caòtic i salvatge. El
nou pla, entre altres coses, havia de preveure l’eliminació de les mancances educatives,
sanitàries i culturals, frenar el creixement desordenat d’algunes parts de la ciutat, integrar
els barris perifèrics amb el centre i protegir els espais verds així com els monuments artístics. Els lleidatans tenien una oportunitat d’or per incidir en el futur de la seva ciutat.
L’objectiu no era contradir ni impedir l’acció dels regidors elegits democràticament sinó
que es presentaren com una figura descentralitzada i de participació per al suport popular de l’incipient procés democràtic.

37. Labèrnia, Carles. “Participació popular i consells de barri”. La Boira, 7-6-1979, p. 3.
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La creació de la FAV lleidatana. A la recerca conjunta de solucions
La mort del general Franco el novembre del 1975 suposà un punt d’inflexió en l’esdevenidor històric d’Espanya i de Catalunya. La societat lleidatana visqué alguns dels conflictes propis del tardofranquisme i la Transició. L’alcalde Ernest Corbella (1976-1979)
començà l’elaboració d’un nou pla d’ordenació urbanística i els ciutadans, organitzats en
col·lectius i organitzacions de tot tipus, es mostraren molt actius. La ciutat esperava canvis i el moviment veïnal es trobava en plena efervescència. El mes d’octubre del 1976 les
associacions de veïns de gran part de Lleida es reuniren per preparar la taula rodona “El
futur urbà de Lleida”. Hi assistiren Julià Freixenet Seto, president de la Bordeta; Jaime
Bertrand Elizalde, president dels Magraners; Jacinto Pernia Val, president de Pardinyes;
Jaume Gavin Pradilla, president del Secà de Sant Pere; José Luzón Puertas, president dels
blocs Joan Carles; Antoni Morell Mestre, president de la Junta del Portal de Magdalena,
i Isabel Crespo, presidenta de l’Associació Provincial de Dones. Aquestes primeres reunions es dugueren a terme a la parròquia de la Bordeta. Com recorda Jacinto Pernia: “En
principi ens convocàvem i feiem veure que erem de Pax Christi a les esglésies. Per què?
Perquè hi havia problemes de control […]. Era molt divertit; allí parlàvem un llenguatge
molt més recargolat, perquè si venia la policia o venia algú, la imatge era una altra. […]
Amb l’Església el règim no s’hi posava tant; els capellans estaven molt compromesos”.38
Sota l’aixopluc de l’Església de base i amb la voluntat d’exigir millores per als barris i
alhora influir decididament en el futur de la ciutat, aprofitaren l’avinentesa per gestar i
publicar un document en què incidien en la necessitat de tirar endavant el POU a través
del diàleg entre la Paeria i els lleidatans.39 Seria poc fructífer un projecte realitzat unilateralment sense fer treball de camp, és a dir, sense apreciar l’opinió i sensibilitats dels
afectats. Aquest document, segons els veïns, hauria de defendre els interessos col·lectius
i no pas els particulars d’alguns membres del consistori. La seva principal funció seria la
integració dels barris a la ciutat històrica. L’Ajuntament tenia sobre la taula tres projectes
diferents per al futur desenvolupament urbà de la ciutat. Els veïns donaven suport a la
proposta inicial —coneguda com a A—, ja que apropava les zones residencials amb les
laborals i aconseguia la unió de les dos parts de la ciutat mitjançant l’edificació de les
zones ermes entre ambdues. El creixement controlat del marge esquerre del riu, propugnat inicialment durant el mandat de Montanya; la construcció d’un pont que travessés
l’estació de ferrocarril; la unió física del Secà amb Pardinyes o la interconnexió entre les
carreteres d’Osca i Tarragona eren propostes tècnicament realitzables que ho permetrien.
En canvi consideraven que la B era totalment escabellada i partidista, atès que deixava
entreveure la possibilitat d’enderrocament dels Magraners. A canvi s’oferia als veïns la

38. Extret de l’entrevista realitzada al senyor Jacinto Pernia i reproduïda en aquest llibre.
39. Aquesta carta oberta va publicar-se al Diario de Lérida, 9-10-1976, p. 3.
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Imatges 4-5: Vista de l’intent d’alguns veïns d’impedir l’accés
de camions al Clot de les Granotes per edificar-hi pisos (arxiu
FAVLL).

possibilitat de reubicar-los en una altra part de la ciutat, en un nou barri construït a vuit
quilòmetres de Lleida. D’altra banda, titllaven de ridícula l’opció C, ja que no preveia la
unió dels barris amb la ciutat.40
Per tot plegat demanaven a l’Ajuntament que en el plenari següent es convoqués els
veïns i se’ls escoltés. Tal com afirmava Jaume Gavin, president de l’Associació de Veïns
del Secà: “Si el Ayuntamiento reconoce que los barrios representamos más del 25 por ciento de Lleida, ¿por qué no se nos escucha y se nos margina antes de tomar una decisión

40. Opinions extretes de l’article periodístic publicat al Diario de Lérida (16-10-1976, p. 5) i titulat
“Tras la aprobación del Plan de Ordenación Urbana (y II)”.
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tan importante? Después de tantos años de desatenciones tenemos derecho a algo, por
lo menos que se tenga en cuenta nuestra opinión”.41
El futur urbà de la ciutat depenia de l’opinió conjunta de la ciutadania però la realitat
els era desfavorable. Les associacions van estar presents en el plenari del 1976 en què
s’aprovaren les directrius del nou POU però es van desatendre les demandes que prèviament havia presentat una comissió dels presidents veïnals. La democratització de la
política local seria un camí feixuc, ple d’entrebancs, ambigüitats i matisos.
Tanmateix, la ciutadania ilerdenca reunida en el moviment veïnal no ho va entendre
com una derrota sinó com una nova oportunitat. L’opció triada va ser la unió de projectes, dedicació i esforços a escala organitzativa. El Col·legi Oficial d’Arquitectes de
Catalunya a Lleida va ser la seu triada per presentar públicament l’abril del 1977 la Federació d’Associacions de Veïns de Lleida (FAVLL42). La constituïen totes les associacions
de veïns de la ciutat menys les que tenien uns objectius purament comercials i les que
es limitaven a una via comercial. El Camp d’Esports estava representat per Àngel Ros;
Llívia, per Carles Labèrnia; els Magraners, per Jaume Bertrand; el Portal de Magdalena,
per Antón Morell; la Bordeta, per Xavier Olmo; l’avinguda de Marímunt, per Miquel
Pauls; Cappont, per Maria Dolores Camacho; Pardinyes, per Daniel García; la plaça de
Catalunya o el casc antic, per Josep Maria Balcells, i la Mariola, per Francisco Villanueva. Els seus objectius se sintetitzaven en quatre propostes:
a. Assumir la representació col·lectiva i agrupar totes les associacions de veïns de
Lleida.
b. Servir de suport a les inquietuds dels veïns federats.
c. Propagar l’interès pel moviment veïnal.
d. Treballar per al bé comú des de l’objectivitat i la independència.
La FAVLL, com a entitat ciutadana, es convertiria en un important interlocutor amb
l’Ajuntament i l’Administració. La FAVLL seria la consciència de l’Ajuntament, atès
que esdevingué el portaveu de la consciència ciutadana. D’aquesta manera els ciutadans
prenien consciència de l’esdevenidor de les seves vides i es convertien en actors principals
i actius amb un impacte real i efectiu en la configuració de l’espai urbà de la ciutat.
Els càrrecs provisionals de la primera federació de veïns de Lleida quedaren organitzats de la manera següent: el secretariat estava dirigit per Terado i Palacín; la tresoreria,
per Granados; la comissió de treball, per Ros i Regué, i, finalment, la comissió d’urbanisme, per Morell i Labèrnia. L’històric líder veïnal Jacinto Pernia recorda: “El moviment
veïnal al principi va funcionar molt bé gràcies al consens; si no hi havia acord s’ajornava

41. Opinió formulada en l’article “Tras la aprobación del Plan de Ordenación Urbana (y III)”. Diario
de Lérida, 17-10-1976, p. 4.
42. Diario de Lérida, 1-4-1977, p. 5.
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per a més endavant. De vegades els acords no arriben de seguida; s’han de pair […]. Si
no arribàvem a cap acord ho deixàvem per a una altra reunió”.
La primera acció de la FAVLL era la revisió del POU. La seva tramitació, malgrat les
protestes, esdevenia quelcom de força opac. Era urgent que l’Ajuntament el fes públic
i que la ciutadania exercís lliurement el seu dret de participació en el procediment admistratiu d’impugnació. Hi havia un bon grapat d’irregularitats que calia esmenar. Així,
per exemple, es vulneraven algunes directrius de la Llei del sòl en no especificar quins
equipaments, tan necessaris en les zones més perifèriques de la ciutat, s’havien projectat.
La inactivitat de l’equip de govern municipal els va fer reprendre la iniciativa a mitjans del 1977. Encara no s’havia efectuat l’entrega del POU i prenent l’oferiment de col·
laboració i participació que l’Ajuntament havia adreçat a les entitats cíviques, culturals
i veïnals de la ciutat havien decidit fer publiques diverses premisses. En primer lloc proposaven a la Paeria d’aprovar ràpidament el POU perquè es pogués exposar públicament
a la ciutadania en un lloc cèntric i amb un horari prou ampli perquè els treballadors el
poguessin consultar i hi hagués un tècnic municipal per a la resolució de dubtes i consultes. La FAVLL en sol·licitava una còpia que faria arribar a cada barri per estudiar-lo a
fons i discutir-ne possibles esmenes, així com un resum visual per fer-lo més entenedor.43
L’any 1978 la FAVLL continuà treballant generosament per a la millora urbanística
de Lleida. Participà en la taula rodona organitzada pel Col·legi d’Arquitectes a la ciutat
amb Carles Labèrnia.44 La taula comptà amb la presència de Joan Anton Solans, delegat
dels Serveis Urbanístics de Barcelona i un dels urbanistes més importants del nostre
país gràcies a les seves teoritzacions i especialment a la seva aplicació real en la pràctica
urbanística.
La FAVLL tampoc va restar al marge de dos dels grans problemes de Lleida a les acaballes dels anys setanta: la gestió del Clot de les Granotes i els passos a nivell de Balàfia.
Ambdós casos van servir perquè les inquietuds polítiques i participatives d’aquella zona
i de Balàfia afloressin amb força. La possible construcció d’uns edificis en l’actual plaça
de la Constitució, considerada zona verda en l’aprovació inicial de l’alcalde Corbella,45
va ser l’aglutinant per a la creació de l’Associació de Veïns del Clot de les Granotes.46 Reunits al voltant de Daniel Sesé, es van emprendre tot un seguit d’accions reivindicatives
que lluitaven contra les clàusules urbanístiques proposades pel darrer ajuntament franquista que podien suposar més especulació immobiliària per al barri. Pretenien frenar-ho
i substituir-ho per una àmplia zona verda, un espai públic que poguessin emprar els

43. Diario de Lérida, 17-7-1977, p. 4.
44. Diario de Lérida, 21-6-1978, p. 5.
45. Podeu consultar una breu biografia introductòria d’aquest alcalde a: Diccionari biogràfic de les terres
de Ponent. Lleida: Editorial Alfazeta, 2010, p. 128.
46. Podeu resseguir la celebració dels 40è aniversari en l’enllaç següent: https://www.segre.com/es/noticias/lleida/2017/11/16/cuarenta_anos_un_hito_vecinal_32943_1092.html.
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veïns del barri i els lleidatans en general. Alhora, els veïns del Clot van col·laborar amb
els de Balàfia. Entre ambdues zones hi havia un pas a nivell —concretament a l’actual
plaça Europa— que dificultava el trànsit, implicava un perill per a la ciutadania i dividia
físicament la ciutat en dos. Es van mostrar totalment d’acord amb les promeses del director general d’Infraestructures del Ministeri de Transports i Comunicacions d’avançar
en el projecte d’enfonsament de la xarxa ferroviària que travessava la ciutat.47 Ara bé,
tant els veïns com la mateixa FAVLL anaven més enllà sol·licitant un estudi tècnic que
prioritzés la rendibilitat social vers l’econòmica i que preveiés el cobriment de les vies, ja
que “una zanja de 37 metros de anchura dividirá la ciudad en dos”. Finalment les dues
fites reeixiren. Es va aconseguir aturar la construcció dels blocs de cases, i des de Madrid,
l’empresa nacional Renfe es va comprometre al cobriment parcial de la via al seu pas
per Lleida i l’aprofitament de la seva superfície.48 Cal dir que, un cop aturat el projecte
urbanístic del Clot, una vintena de veïns implicats en aquestes accions van decidir anar
més enllà i gestar una nova entitat que continués fomentant la participació ciutadana en
un ventall més ampli d’activitats per a la ciutat. El seu nom: Ateneu Popular de Ponent,
dirigit per Manuel Lladonosa (1979-1987).
Finalment, després de múltiples reunions, esmenes i pressions, la FAVLL va acceptar
l’aprovació del nou POU. Aquesta opinió era compartida per la majoria de partits polítics i entitats cíviques ilerdenques. Segons la FAVLL, el POU representava, ara sí, un
creixement ordenat en diversos punts de l’urbs, el reequipament de la ciutat i la reducció del nombre d’habitants per quilòmetre quadrat. Paral·lelament es reduiria el volum
dels edificis i s’emfatitzaria la protecció dels monuments artístics i històrics de la ciutat.
Tanmateix, es demanava a la Paeria que agilitzés els tràmits per cobrir la via fèrria en
la cruïlla amb la carretera de Torrefarrera requalificant-la com a vial. D’altra banda, la
FAVLL es comprometia a fer campanya pública a favor de l’esmentat POU.49
Ben aviat les iniciatives, propostes i actuacions de la FAVLL es van generalitzar fins
a crear un model alternatiu de ciutat i fer seva la lluita per les llibertats democràtiques
davant una dictadura que agonitzava. Va esdevenir un àmbit de participació i mobilització en el qual també es van implicar altres sectors amplis de la societat. Els exemples
al llarg dels anys setanta i del primer quinquenni dels vuitanta són múltiples. Vegem-ne
alguns. L’any 1977 van manifestar la seva total desaprovació a la mesura aprovada pel
Govern central de suprimir algunes festivitats catalanes, ja que per a Catalunya han tingut històricament un significat popular molt rellevant. Aquest fet denotava la manca de
sensibilitat del Govern, que ho havia decidit sense tenir en compte l’opinió dels afectats.

47. Diario de Lérida, 29-10-1978, p. 4.
48. Tot plegat es pot resseguir a La Vanguardia, 6-6-1978, p. 35, i 14-9-1978, p. 26.
49. Diario de Lérida, 20-12-1978, p. 1.
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Per tant van cridar totes les entitats i associacions de la ciutat perquè els donessin suport
i desobeïssin els mandats centralistes.
També es van oposar a la instal·lació de comptadors d’estacionaments a la via pública. Consideraven que els parquímetres eren una càrrega fiscal abusiva, atès que ja es
pagava un impost municipal de circulació. D’altra banda, representava l’explotació del
sòl públic en benefici d’una empresa privada i dificultaria la circulació en els punts on
s’instal·lessin.50 Durant els primers anys de la Transició la FAVLL es va encarregar de
gestionar l’arribada de la flama del Canigó a la capital de Ponent. La de l’any 1977, per
exemple, es va dur a terme la nit de Sant Joan. Provinent de Reus, va fer l’entrada per la
rambla Ferran i i va ser distribuïda a totes les barriades de la ciutat: la Bordeta, Cappont,
Marímunt, Llívia, Balàfia, la Mariola, Pardinyes, els Magraners, el Secà de Sant Pere,
Santa Tereseta, el Camp d’Esports, el Portal de Magdalena, el carrer Cavallers, el casc
antic i Gualda.51 Va ser un èxit de participació popular i un exemple cívic de reclam per
a la recuperació de la consciència col·lectiva nacional.52 Posteriorment el president de la
FAVLL, Àngel Ros, participaria en la taula rodona “L’ús del català al carrer” conjuntament amb Dolors Sistac, presidenta d’Òmnium Cultural a Lleida; Enric Navàs, president de Gaulcsa; Lluís Climent, filòleg i col·laborador tècnic de la Direcció General de
Política Lingüistica de la Generalitat; Jaume Magre, regidor de Cultura de I’Ajuntament
de Lleida, i Manuel Martín, president de la Federació de Comerç de la ciutat. Com es
pot observar, part dels veïns de Lleida i de la FAVLL es van comprometre amb la defensa
de les peculiaritats catalanes, el retorn de les institucions del país i l’increment real de
l’autonomia de Catalunya mitjançant la transferència de competències.53
El dinamisme de la FAVLL també quedà palés en la seva implicació en l’organització de les festes majors de la ciutat a partir de l’any 1978. Diverses entitats esportives,
culturals, recreatives i veïnals de Lleida s’havien aplegat al voltant de la corporació
municipal per gestionar-les. Moltes d’aquestes, conscients de les dificultats i contradiccions que se’n podrien derivar, participaren en la Comissió de Fires, amb la qual
cosa aconseguiren una major participació als barris. Aquesta novetat li donava un
caire més popular. La festa del 1978 rebé diverses crítiques, i la FAVLL no tingué
cap mena de pudor a donar la seva opinió. Pel que fa a les deficiències, es mostraven

50. Diario de Lérida, 20-5-1977, p. 5.
51. La gestió va ser de la FAVLL però va rebre el suport del Congrés de Cultura Catalana, el Col·legi de
Professionals i de les empreses privades La Caixa de Pensions i Coca-cola; Diario de Lérida, 25-6-1977, p. 5.
52. La FAVLL també organitzà l’arribada de la flama dels anys 1978 i 1979. Malgrat ser totalment
exitosa en seguiment i participació, rebé una dura crítica i la disconformitat de les organitzacions catalanistes, com els consells populars de la Cultura Catalana a Lleida. Hi veien greus deficiències en el
moment de reclamar millores per a Catalunya. Es pensaven que la FAVLL era un moviment catalanista
que pretenia difondre aquest missatge pels barris, però anaven errats. Es pot resseguir al Diario de Lérida,
23-6-1978, p. 7, i al del 4-7-1979, p. 6.
53. Diario de Lérida, 25-11-1981, p. 5.
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d’acord amb Òmnium Cultural en afirmar la manca i absència de trets identitaris de
Catalunya. D’altra banda, consideraven que aquesta festivitat s’estava democratitzant i
virant el rumb en relació amb l’oferida per les institucions franquistes. S’havien retirat
les subvencions a companyies privades que s’excedien en els seus preus, s’iniciava un
procés de descentralització que afavoria els barris i s’havien eliminat trets classistes i
que marginaven gran part dels lleidatans.54
Aquests actes, com qualsevol altre en què participava la FAVLL, s’aprofitava per
demanar a les institucions polítiques espanyoles, des de l’Ajuntament fins al Govern central, la seva legalització. L’estiu del 1977 ho feren públic i explícit en un
document adreçat als parlamentaris lleidatans. La majoria de les associacions veïnals
tant lleidatanes com catalanes encara no estaven legalitzades. La publicació al BOE
d’un nou decret els obligava a canviar
la seva denominació. En cas contrari
serien il·legalitzades. Es demanava que
els diputats se’n fessin ressò a les Corts
demanant la seva derogació. D’altra
manera el moviment veïnal difícilment
podria continuar complint una funció
democràtica i popular.55
Les troballes arqueològiques de la plaça Sant Joan foren un altre punt de conflicte en què també s’implicà la FAVLL.
L’associació veïnal feu d’intermediària
entre l’Ajuntament i la ciutadania.56 A
les acaballes dels anys setanta s’excavà la
plaça Sant Joan, antiga Plaza de España,
per construir-hi un pàrquing. L’aparició
de les restes de l’antiga església medieval
de Sant Joan plantejava un doble probleImatge 6: Carta enviada per múltiples assoma. Se seguia amb l’obra o es prioritzava
ciacions de veïns de Lleida a la premsa local
la història de la ciutat? La FAVLL partiaprofitant la visita del monarca Joan Carles I a
cipà, conjuntament amb l’Associació de
la ciutat (arxiu FAVLL).

54. Diario de Lérida, 16-5-1978, p. 4.
55. “La Federació d’Associacions de Veïns als parlamentaris lleidatans”. Diario de Lérida, 21-7-1977,
p. 15.
56. El procés es pot resseguir fàcilment en diversos articles publicats a La Mañana i al Diario de Lérida
a les acaballes de l’any 1978 i els primers mesos del 1979. Entre aquests destaquem l’article del Diario del
dia 2 de febrer del 1979, p. 7.
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Veïns de la Plaça Sant Joan, encapçalada per José Porta, en la taula rodona que tingué
com a epicentre aquest tema i amb una exposició que posava en relleu els vestigis
històrics que hi havia. Presentava dues parts. Per un costat s’establia una cronologia
il·lustrada de la gènesi i evolució històrica i urbanística de la plaça. Per un altre es fixaven possibles tractaments museístics i alternatives al patrimoni comunitari existent.
Finalment s’optà per un punt intermedi. Es reduí la superfície per a l’allotjament de
vehicles i s’hi habilità una sala polivalent.57
El nou ajuntament sorgit de les primeres eleccions democràtiques des de la Segona República també gestionà el futur de la seguretat ciutadana, el trànsit i les zones
d’aparcament amb el suport i el diàleg dels veïns.58 El conseller d’Administracions
Públiques de l’Ajuntament, Francesc Villanueva, es reuní amb alguns dels líders veïnals. Era necessari reformular les competències de la policia municipal atenint-se a
les dels altres cossos i forces de seguretat de l’Estat presents a la ciutat. Ambdues institucions coincidiren a afirmar que la policia municipal en el futur tindria una funció
cívica i la FAVLL mostrà la necessitat de crear policies de barri. L’Ajuntament va estar
d’acord amb les propostes veïnals i informà de l’adquisició de nous vehicles i la creació de noves places de policies municipals destinats, majoritàriament, al servei dels
barris. La reunió finalitzà amb el propòsit conjunt d’elaborar una nova ordenança
per a la policia local amb reunions bilaterals entre la Paeria i representants dels veïns.
Un segon problema greu que calia abordar era el del trànsit rodat i la distribució de
les zones d’aparcament. Tant l’Ajuntament com la FAVLL coincidien en la necessitat
de redistribuir-los i eren conscients que això aniria molt lligat al model de transport
—públic o privat— que es potenciés. Fins aleshores el servei d’autobusos era deficient
en nombre de vehicles, horaris i trajectes. La FAVLL es comprometé a fer un estudi
sobre les seves possibles millores en què tindrien cabuda totes les opinions i suggerències aportades pels veïns, especialment les dels barris més allunyats del centre. Un cop
realitzat s’entregà a l’Ajuntament i serví com a base per a la reformulació del servei de
transport públic de Lleida.
En dos anys de funcionament la FAVLL tendia a consolidar-se i començava a ampliar
la seva mirada a Catalunya. De fet, participaren activament en totes les ponències de la
Primera Assemblea de la Federació d’Associacions de Veïns de Catalunya, celebrada l’any
1979. Hi intervingueren Àngel Ros, president alhora de l’associació del Camp d’Esports
i de la FAVLL, i representants de les associacions de Pardinyes, Magraners, Santa Maria
Magdalena, Marímunt i Cappont. També participà en les Primeres Jornades de Treball

57. Àngel Ros, com a president de la FAVLL, proposava que les restes arqueològiques fossin parcialment
cobertes i visibles des de l’extererior i que s’endrecés i habilités l’interior per a la realització d’exposicions,
conferències, etc. Diario de Lérida, 4-2-1979, p. 5.
58. Es pot resseguir el procés al Diario de Lérida, 20-7-1979, p. 5.
38

Els orgines del moviment veinal a lleida.indb 38

06/09/2019 14:15:50

Social als ajuntaments de Catalunya, en què Àngel Ros dissertà sobre la participació
ciutadana en els serveis socials municipals.59
Paral·lelament es començaren els preparatius per a l’organització de l’Assemblea d’Associacions de Veïns en l’àmbit lleidatà, que es duria a terme el febrer del 1980. Les ponències pivotarien al voltant de les associacions veïnals i la legislació vigent; la història,
les activitats i el futur del moviment veïnal; les relacions entre veïns i l’Ajuntament, i,
finalment, la creació de vocalies de joves com a futur relleu dels líders veïnals. Un cop
més protestaren per la situació d’il·legalitat en què encara es trobaven. Afirmaven: “Tenemos los estatutos presentados en el Gobierno Civil, pero nos dicen que si queremos
que nos reconozcan como asociación debemos llevar un patronímico en nuestro nombre. Concretamente, hace quince días, la Asociación de Vecinos del Camp d’Esports
—según nos manifestó Àngel Ros— recibió un comunicado del Gobierno Civil por
el que se les decía que si se ponían un patronímico en su nombre, la Asociación sería
legalizada inmediatamente. Lo mismo ha ocurrido con las asociaciones del Clot y de
los Magraners”.60 La idea era legalitzar-les i a posteriori sol·licitar a la Generalitat que les
declarés d’interès públic.

El nou Pla General Municipal (PGM) del 1979-1980. Una primera modernització
de la ciutat
La caiguda del règim dictatorial franquista i la democratització de l’Estat en l’àmbit
local van possibilitar una nova visió dels problemes reals i dels marges d’actuació de
les institucions municipals en la vida dels ciutadans. Molts dels ajuntaments escollits
democràticament van iniciar l’estudi i l’aprovació de plans urbanístics amb els quals
millorar la vida dels ciutadans, com també preveure i executar els plans urbanístics per
als anys següents. Aquest és el cas, per exemple, de Madrid, que després de les eleccions
municipals del 3 d’abril del 1978 va aprovar la revisió del Pla general aprovat el 1963 i la
seva posterior derogació. Per substituir-lo se’n va crear un de nou que es va centrar en la
recerca de solucions per al caos urbanístic i les maneres o estratègies a seguir per garantir
la qualitat de vida dels 23 municipis de la Comunitat de Madrid, amb una població que
superava els cinc milions d’habitants.61 Durant el mes de setembre del 1980 s’aprovava

59. Diario de Lérida, 15-5-1982, p. 11.
60. Diario de Lérida, 6-12-1979, p. 1.
61. Aquests i altres objectius es publicaren en un article al diari El País del dia 9 de novembre del 1980,
titulat “Responsabilidad ciudadana: urbanismo para todos”, escrit per José María Rodríguez Colorado,
president de la Diputació de Madrid; Jesús Prieto de la Fuente, batlle de Getafe, i Juan Barranco, secretari
polític municipal de la Federación Socialista Madrileña.
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el Pla general de l’àrea metropolitana de Madrid, amb què s’establien les directrius que
caracteritzarien el desenvolupament urbanístic de la ciutat durant els anys vuitanta.62
A la ciutat de Lleida el nou govern municipal, encapçalat per Antoni Siurana, establí
el futur creixement i ordenació urbanística de la ciutat mitjançant un PGM. Enfront
de l’atomització i la desorganització de la societat lleidatana anterior al 1975, en aquell
moment es feu una lectura solidària de la ciutat i de la vida col·lectiva, en què es recuperessin els espais col·lectius (carrers, places, zones verdes, etc.), i l’apropament de totes
les parts que formaven el nucli urbà. Lleida havia superat els seus límits històrics i la
nova percepció es dirigiria cap a les zones de creixement de la societat.63 El nou equip
municipal presentà una visió més realista de les mancances socials de la ciutat, especialment les dels barris. La ciutat ja no es podia analitzar com una piràmide, no es podia
parlar, tal com havien fet les institucions municipals franquistes, del concepte unificador de la ciutat, ja que aquesta era culturalment i socialment diversa i heterogènia.64
L’Ajuntament era conscient que Lleida no la formaven el centre històric de la ciutat i
les zones d’eixample sinó que també s’estaven desenvolupant tot un seguit de barriades
en situacions precàries. Per això des del Butlletí Municipal es feia ressò d’aquest problema i prometia actuacions nombroses i immediates: “Els barris són els marginats de la
ciutat. Aquesta és l’afirmació que decididament pretén contrarestrar la Paeria, utilitzant
tot el que sigui necessari per fer-ho. Tothom és sabedor dels nombrosos dèficits que,
actualment, presenten els barris lleidatans, fruit d’una situació que s’ha prolongat per
espai de massa anys. Amb una política d’atenció i de col·laboració de tots els habitants
aquests dèficits poden començar a ser corregits, i aquestes són les directrius que animen
l’actuació de l’equip municipal”.65 Tot aquest procés ja s’havia configurat parcialment a
partir del 1976, quan es parlava d’establir un PGM. Entre les qüestions més interessants
que plantejava hi havia quin model s’havia de seguir: prioritzar el creixement del marge
esquerre del riu Segre, el creixement del marge dret o bé el desenvolupament dels dos
marges fent prevaldre el marge esquerre. El 17 d’octubre d’aquell any el diari La Mañana
publicà una nota signada per les associacions de veïns del Secà de Sant Pere, la Bordeta,
els blocs Joan Carles i el Portal de Magdalena i de l’Associació Provincial de la Dona, en
què prenien postura a favor de la primera de les opcions. Aquest fet demostra el paper
rellevant que tenien els moviments veïnals en la redefinició de la ciutat. Tanmateix, en
62. Les directrius es poden trobar a: Articulado del Real Decreto Ley, 11/180 del 26 de setembre del
1980.
63. Aquesta idea la desenvolupa Joan Ganau a La idea de ciutat a Lleida. Lleida: Pagès Editors, 1994.
64. Aquestes i altres afirmacions sobre l’evolució urbanística de la ciutat es poden trobar a: Vilagrasa,
Joan. “Retrat d’una ciutat”. Ressò de Ponent, núm. 56, 1988, p. 18-19. És del mateix autor “Els paisatges
urbans”. Inclòs a: Diversos autors. Lleida. Lleida: Ajuntament de Lleida, 1998, p. 40-68.
65. Aquestes paraules es troben en la primera pàgina d’un article titulat “Els barris són Lleida. Aviat,
nombroses realitzacions”. Està inclòs a La Paeria. Butlletí informatiu de l’Ajuntament de Lleida, núm. 9 (abril
del 1981), p. 1.
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aquesta data s’engendrà la idea d’emfatitzar, en el sistema viari, la creació d’una via d’enllaç entre el Secà de Sant Pere i Llívia així com la construcció dels equipaments, serveis i
espais verds reclamats en les barriades.
Per començar a fer efectiu la planificació i posterior execució del PGM, el paer en
cap, els consellers i els responsables dels serveis tècnics municipals iniciaren una visita
pels diferents barris per apreciar in situ la situació real de cadascun. L’objectiu principal
era conèixer directament els principals problemes que presentaven aquelles zones més
allunyades del casc urbà i d’habilitar-hi les solucions corresponents, així com d’intentar
aconseguir, per a tals empreses, la col·laboració de tots els veïns.
El programa del Pla d’ordenació municipal, el PGM del 1979,66 definit per a setze
anys vista, establia els principis i directrius que fixarien el futur desenvolupament urbanístic d’una ciutat que es preveia que tindria uns 150.000 habitants vora el 1990. El
nou pla preveia una ciutat oberta i ordenada, amb una reducció dels edificis d’un 30 %,
una disminució d’habitatges per hectàrea i la construcció de més zones verdes i d’equipaments.67 Era necessària i imprescindible una reordenació del sòl urbà. Intentà dur-se a
terme aprofitant la nova Llei del sòl del 1975, que possibilità fer un primer pas per prevenir abusos i especulacions en els terrenys potencialment urbanitzables. Els objectius
del nou pla eren essencialment sis:
a. Millora dels accesos, zones d’aparcament de la xarxa viària i ampliació del transport públic.
b. Flexibilitat en la construcció d’habitatges i zones d’equipament, projectats i predeterminats en plans especials.
c. Creació de condicions òptimes per al desenvolupament de la indústria.
d. Construcció d’un eix nord-sud que comunicaria els Magraners amb Balàfia.
e. Unió de Cappont amb la ciutat mitjançant diversos ponts sobre el Segre i
l’enfonsament de la via fèrria des de l’Onze de Setembre fins a l’estació de Renfe.
f. Integració dels barris perifèrics, el Secà de Sant Pere i els Magraners, destruint les
barreres que en dificultaven el creixement i establint una interconnexió urbana
entre el centre i els barris de l’extraradi.
En el darrer cas es pretenia planificar el sòl urbanitzable que ocupaven aleshores els
grans descampats entre les barriades de Pardinyes, Balàfia i el Secà de Sant Pere per superar la seva situació de marginalitat. La manera de fer-ho se centraria en la compra de
sòl mitjançant l’expropiació forçosa o l’adquisició directa. Paral·lelament es començaria
a potenciar el reequipament d’espais públics i de serveis, i una acció urbanitzadora cen-

66. Publicat al BOE els dies 18 i 24 d’agost del 1979.
67. Dades extretes de: Mallo, Antònia, i Badia, Ramon. “El Plan de ordenación urbana de Lleida: un
reto al nuevo ayuntamiento”. La Boira, 12-4-1979, p. 4-5.
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trada en la repavimentació de pràcticament tota la
xarxa viària.68
Aquest pla fou ben rebut i acceptat per gran part
dels lleidatans. Era una resposta factible a la recerca
i resolució dels greus dèficits en equipaments, infraestructures i serveis comunitaris que tenien i sofrien
aquelles barriades construïdes i desenvolupades anàrquicament des dels anys cinquanta, on les inversions municipals havien estat mínimes i havien arribat
amb retard.
El pla del 1979 tenia com a novetats la interrelació
amb els altres barris, la integració de barris perifèrics
(el Secà de Sant Pere, Balàfia i Pardinyes) i l’eliminació de barreres urbanes. L’Ajuntament de Lleida havia
desenvolupat una sèrie de projectes múltiples al barri
de Pardinyes per pal·liar les seves grans mancances: un
dels objectius bàsics del PGM de Lleida era incentivar
els mecanismes necessaris per millorar els barris de Balàfia, el Secà i Pardinyes. Els nous equipaments del barri els havia projectat la Paeria per assolir l’assentament
urbà dels tres barris i estarien ubicats principalment en
la zona intermèdia a prop de la travessera de la torre
Imatge 7: L’any 1985 es va dur a
Gasull i de la carretera de Torre-Serona per integrar i
terme la II Trobada d’Associacions
de Veïns de Lleida, la qual persevertebrar aquesta part de la ciutat.69 D’aquesta manera
guia, entre d’altres, la coordinació
s’havia endegat l’Institut de Formació Professional a
de línies de treball i actuacions
la zona de la torre Vicenç, l’Institut d’Ensenyament
conjuntes (arxiu FAVLL).
Mitjà en els terrens dels hereus de la vídua Capmany
i d’altres que s’estudiaven en aquest centre neuràlgic
dels tres barris i en el PERI del Recorrido.
El nou pla aniria companyat de l’aprovació, feta el 1982 per la Comissió d’Ordenació
Urbana del Consell Assessor Municipal de la Paeria de Lleida, d’un “document marc
sobre el futur urbà de Lleida”. El citat document incità un debat sobre la seva importàn-

68. Les obres i objectius poden trobar-se més definides i desenvolupades a: Puig, Ramon. “La forma i la
ciutat”. Inclòs a: Lleida 1910-1985. Barcelona: La Caixa de Pensions, 1985, p. 50-74.
69. Les gestions urbanístiques de la Paeria en la perifèria i el barri del Canyeret poden resseguir-se a:
Llop, Josep Maria. “Els dèficits d’infraestructura i de serveis de Lleida. Un nou model urbanístic per a la
ciutat”. Inclòs a: Estudis urbans a Lleida. Lleida: Ajuntament de Lleida / Estudi General, 1982. També a un
article del mateix autor: “La actuación en suelo urbano. Una opción táctica del planeamiento”. Ciudad y
Territorio, núm. 69-70 (1984), p. 157-167.
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cia i les mancances que presentava gràcies a l’iniciativa de la revista Ressò de Ponent, que
publicà un seguit d’opinions, entre les que destacaren les de Guillem Sàez i Elvira Masià.
Segons Sàez, el document era el resultat de la voluntat d’algunes persones de la ciutat per
incitar a la reflexió del futur urbà de Lleida.70 En termes generals el considerava un bon
document, lúcid, tot i que també feia patent que l’envoltaven un gran nombre d’incògnites, com les tabulacions cronològiques que feia servir, quina força tenia realment i la
raó per la qual encara no s’havia abaratit el sòl urbà, tal com s’havia promés.
D’altra banda, Elvira Masià trobava molt pobre considerar com a element de la ciutat-regió que es projectava el territori, la població i la xarxa viària. Si, per altra banda,
només es potenciava la funció bàsica de Lleida com a capital de la regió rural més important de Catalunya era evident que es continuaria afavorint la dependència de Ponent
vers Barcelona. Segons l’autora, s’havia de potenciar la funció de regió rural, però pel
que feia a la ciutat-regió, era necessari potenciar els serveis i les noves funcions urbanes.
S’havien de tenir en compte els problemes mediambientals i adaptar la ciutat als efectes negatius de la pol·lució i la contaminació. Prenent en consideració totes aquestes
qüestions, “creia que, sense exagerar, Lleida podia arribar a ser la ciutat més habitable i
moderna de Catalunya”.71

De la teoria a la pràctica. L’efecte del nou PGM als barris
Al llarg de les pàgines anteriors hem vist com l’Ajuntament de Lleida, amb el control,
suport i suggerències de múltiples institucions i organitzacions cíviques i culturals de la
ciutat —entre les quals tingué un protagonisme predominant la FAVLL—, modelà un
nou projecte de ciutat que l’allunyés del caos i el desordre de l’època històrica anterior.
S’havien projectat les directrius de futur i s’albiraven millores per a la ciutadania i els
barris. Ara bé, quan es produirien? Quina seria la seva seqüència constructiva? L’abandonament dels barris després d’anys d’inactivitat municipal propicià que aquestes prioritzessin els problemes que s’havien d’abordar de manera urgent. Tots ells es van plasmar
en un llarg article periodístic signat a les pàgines del Diario de Lérida a les acaballes de
l’any 1981. Vegem-ne els punts més destacats.72 José Joaquín Codorniu, en representació
dels Magraners —un dels barris més allunyats de la resta de la ciutat— considerava que
el barri havia crescut sense cap mena de previsió, i per això demanaven l’aprovació d’un

70. Sàez, Guillem. “Document marc sobre el futur urbà de Lleida”. Ressò de Ponent, núm. 83 (octubre
del 1990), p. 10-11.
71. Masia, Elvira. “Petites consideracions sobre el futur urbà de Lleida”. Ressò de Ponent, núm. 83 (octubre del 1990), p. 12-14.
72. L’article és bastant extens. Nosaltres n’hem fet un resum. El podeu consultar en la seva totalitat al
Diario de Lérida, 4-12-1981, p. 3 i 6.
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pla per al seu futur creixement urbanístic i una millora en la comunicació amb Lleida.
Els veïns de Cappont, representats per Àngel Campos, volien que es prioritzés la reducció de la contaminació atmosfèrica del barri i la creació d’una llar de jubilats i parcs per
als més joves. José Antonio Buil i Pere Macarulla, respectivament, vocal i president de
Llívia, emfatitzaven que calia que se solucionessin problemes bàsics, com la manca d’enllumenat públic i l’arribada d’aigua potable. El Secà de Sant Pere, amb Santos Alcaide
al capdavant, destacava tres mesures necessàries: el bastiment d’un local social on reunir
les diverses activitats realitzades al barri, l’acondicionament de l’ensenyament primari i
secundari al nombre real d’estudiants i la millora de la interconnexió amb Lleida mitjançant l’arranjament dels accessos i la regularització del servei d’autobús. Des de Pardinyes
se sol·licitava el trasllat de la fàbrica de gas, la modernització del pont de Corbins, la
construcció d’un poliesportiu, un institut de secundària i un centre d’atenció primària
pensat per atendre, també, les necessitats dels veïns del Secà i Balàfia.73 Finalment la Bordeta prioritzava la correcta urbanització dels seus carrers i la seva neteja amb regularitat.
Aquesta era, com hem vist, la teoria. Que passà a la pràctica? Les primeres actuacions
de l’Ajuntament lleidatà anaren encaminades a incrementar el nivell de qualitat de vida
als barris i a la ciutat en general aplicant, a partir del 1979, el Pla general municipal
d’ordenació urbana. En primer lloc estava previst la seva revisió el 1984. Ara passarem
a analitzar les actuacions portades a terme durant aquest primer quinquenni en el marc
del primer desenvolupament del Pla general municipal. Una de les primeres actuacions
se centrà en la instal·lació d’equipaments per als barris. Es compraren terrenys urbans
per instal·lar-hi serveis públics que intentaven compensar la manca d’equipaments i de
zones verdes. Les compres foren les següents; es dividien entre les realitzades (1) i les de
compra immediata (2):
Quadre 2. Compra municipal de terrenys segons el PGM del 1979
Superfície

Qualificació al PGM

Barriada / Sector urbà

10.675 m (1)

Parcs i jardins urbans

Camp d’Esports

4.600 m2

Equipaments públics-vials

La Bordeta

5.148 m2

Equipaments públics

La Bordeta

1.985 m

Seveis públics (dipòsit)

Llívia

791 m2 (2)

Parcs i jardins urbans

El Secà de Sant Pere (plaça)

3.649 m2

Equipament públic (mercat)

La Mariola

2

2

73. El cas concret de Pardinyes es pot resseguir en el Diario de Lérida, 24-2-1981, p. 4, i també en el
llibre de Francesc Castillo, Pardinyes. El barri darrera l’estació, especialment en p. 41-43.
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2.580 m2

Equipament públic

La Mariola

2.950 m2

Equipament públic

La Mariola

13.878 m2

Parcs i jardins urbans

Llívia

Font. La Paeria. Butlletí informatiu de l’Ajuntament de Lleida. núm. 6 (febrer del 1980), p. 7.

Altres iniciatives importants que reflectien la voluntat municipal d’atendre les necessitats reals dels lleidatans foren les dutes a terme per la Comissió Municipal d’Obres
Públiques, Infraestructura i Manteniment, que substituïa l’anterior Comissió de Foment
i que intentà solucionar el mal estat en què es trobaven les voreres i calçades de la ciutat
en un pla d’actuació conegut com l’operació vorera. Segons les paraules de Ramon Ramos, president de la comissió, els objectius i les actuacions es realitzarien de la manera
següent: “Contractarem un parell de brigades per renovar totes les voreres dels barris i
del centre urbà, ja que amb les brigades municipals, donat el nombre de sots, no donem
l’abast. I cal fer un toc d’atenció a la consciència del conductor perquè no pugin per les
voreres ni estacionin en doble fila”.74 L’acció, iniciada l’any 1980, es portà a terme de
dues maneres. D’una banda, l’Ajuntament contractà l’empresa Sorigué per un import de
dos milions de pessetes per arreglar els sots més grans. D’altra banda, les brigades municipals es posaren a treballar en els sots més petits. Entre els serveis més rellevants duts a
terme en les barriades destacava el sanejament de diversos carrers, com les obres a l’avinguda de l’Alcalde Recasens. També aquell any s’encetaren les obres per fer tota nova la
calçada i la il·luminació de l’avinguda del Secà, així com per construir una vorera entorn
del col·legi del barri, projectat en 400 m2, que ja estava planificada però no s’havia realitzat. Altres actuacions se centraren en el sanejament de zones deficients, com l’actuació
portada a terme als blocs del bisbe a Balàfia. La solució als problemes més urgents i de
primera necessitat perdudaren, com a mínim, fins l’any 1982. Fins aleshores s’endegaren
polítiques encaminades a millorar l’ensenyament i l’educació. Els barris del Secà de Sant
Pere, Cappont, Pardinyes, la Mariola i els blocs Joan Carles tenien sis guarderies municipals. Les inversions econòmiques realitzades en els centres per la Paeria arribaven als
vuit milions de pessetes, aproximadament, distribuïts en subvencions per a la construcció d’equipament, la compra de mobiliari i material didàctic, així com per al lloguer de
locals. Segons el conseller municipal Ventura Margó, l’ensenyament d’aquest centres era
humana, pedagògica i moderna, ja que “una enseñanza, al igual que la sanidad, había de
sentirse, y no contemplarse como una simple operación mercantil”.75

74. La Paeria. Butlletí informatiu de l’Ajuntament de Lleida, núm. 6 (febrer del 1980), p. 3.
75. La Paeria. Butlletí informatiu de l’Ajuntament de Lleida, núm. 11 (juliol del 1981), p. 7.
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D’altra banda, la FAVLL sol·licità la creació d’un patronat d’escoles bressol que hauria d’estar compost per l’Ajuntament, les associacions de veïns i el mateix personal que
s’ocupava del funcionament del centre. La que hi havia fins aleshores era petita i presentava greus deficiències. Aquest fet suposava que la premsa de l’època la considerés
“como la peor de toda la red de escoles bressol municipales que existen en Lérida, lo cual
resulta aún más lamentable que en otros casos, al ser esta zona un barrio periférico”.76
La primària fou un altre dels objectius a millorar per l’equip de govern municipal. Les
actuacions abraçaren quinze centres lleidatans amb un pressupost proper als 24 milions
de pessetes.77 D’aquesta partida, la tercera inversió, la més important numèricament parlant, anà a parar al Colegio Nacional Secano de San Pedro. Aquests diners s’utilitzaren
per a la millora en equipaments i materials didàctics.
Durant el 1982 els barris de Cappont i el Secà de Sant Pere foren equipats amb dues
noves places. El pressupost de la segona pujava fins als 5 milions de pessetes i fou pensada per suportar l’erosió física dels nens i joves. S’intentà que la plaça estigués vinculada
amb el seu entorn, donat que estava envoltada d’edificis porticats. L’element simbòlic de
tancament del recinte era una arcada. Aquesta consta d’una petita font, que pretenia refredar l’ambient de la barriada, amb vuit raigs d’aigua i un de central il·luminat. Situats
en els laterals s’instal·laren jocs infantils, arbres i bancs de formigó.78
També s’han de tenir en compte altres actuacions de la Paeria en els àmbits dels serveis
socials i comunitaris, així com de benestar social. L’any 1982 es crearen quatre centres de
serveis socials amb l’objectiu d’atendre i satisfer les necessitats dels ciutadans i millorar la
seva qualitat de vida. En certa manera l’Estat passava a substituir el beneficiós paper que
durant molt de temps l’Església tingué en benefici dels sectors més necessitats de la societat davant la inactivitat de les administracions locals i estatals. A través del Departament
de Serveis Socials, es muntà una xarxa de centres en els barris de la ciutat amb la finalitat
de descentralitzar el servei i acostar-se més als lleidatans, de manera que s’incrementés el
coneixement de les demandes socials de manera personal i col·lectiva dins del seu propi
àmbit. Per tant es feien patents tres elements claus:
a. La responsabilitat pública. L’Administració es feia ressò de la necessitat d’actuar
facilitant i promovent l’acció dels Serveis Socials i creant els recursos materials
suficients per a la seva eficient dinàmica.
b. La descentralització. Els serveis socials es progamaven intentant evitar al ciutadà
desplaçaments i un increment de la deshumanització.
c. La participació de la comunitat. Els problemes de la ciutat no s’havien de determinar a partir d’un pla teòric sinó a partir de les demandes de la gent, de les carac76. Diari Segre, 28-10-1984, p. 6 i del mateix rotatiu, 4-9-1984, p. 10.
77. Dades extretes a partir de la informació de La Paeria. Butlletí informatiu de l’Ajuntament de Lleida,
núm. 7 (maig del 1980), p. 4.
78. Diario de Lérida, 8-2-1985, p. 5.
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Imatge 8: Les associacions de l’Horta han participat
activament en les manifestacions culturals de la ciutat
reivindicant les seves particularitats (arxiu FAVLL).

terístiques, el substrat i la idiosincràcia de cada barriada. La solució es planificava
individualment però amb un esperit d’actuació comunitària.79
Els centres municipals de serveis socials estaven organitzats en quatre grans centres:
a) el casc antic, b) la Mariola, c) la zona nord-est i d) el marge esquerre. El penúltim incloïa els barris de Pardinyes, el Secà de Sant Pere i Balàfia, mentre que el darrer englobava
les barriades dels Magraners, la Bordeta i Cappont.
L’atenció a la comunitat es complementava l’any 1980 amb l’acord entre l’Ajuntament i el barri de Pardinyes per construir-hi un casal de tres plantes —inaugurat la
primavera del 1983— i el 1984 amb la inauguració del local social del Secà.80 La seva
creació era conseqüència de les directrius imposades pel consistori municipal per dotar
tots els barris dels serveis que necessitessin. El nou local se situà a l’antiga escola d’EGB
acompanyant la llar de jubilats preexistent amb la voluntat d’unificar els esforços i els
serveis comunitaris. El nou centre disposava d’un despatx per al servei social de base,

79. Per saber més del desenvolupament de l’acció municipal en els serveis socials consulteu: Domènech,
Rosa. “Política social municipal i serveis socials”. Inclòs a: Diversos autors. Política social y servicios sociales.
Madrid: Editorial Marsiega, 1985, p. 87-107. En aquest article es defineixen els serveis socials comunitaris
com una de les funcions principals de l’Estat del benestar, s’especifiquen els aspectes teòrics de les polítiques
socials i es posa èmfasi en les perspectives per al seu desenvolupament des d’una vessant municipal. En
aquest sentit també es pot consultar l’obra col·lectiva Los servicios asistenciales y sociales en el Estado de las
autonomías. Madrid: Editorial Marsiega, 1984.
80. La Paeria. Butlletí informatiu de l’Ajuntament de Lleida, núm. 22 (abril-maig del 1984), p. 8.
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dependències per a l’associació de veïns, una sala de lectura, un magatzem, un dispensari
i una cambra d’instal·lacions.
Finalment la Paeria, conjuntament amb la FAVLL, inicià una política cultural coherent, basada en l’adquisició de locals on acollir les activitats que aquesta política reclamava i en la coordinació de les diferents activitats que ja es realitzaven o s’estaven preparant.
Així, per exemple, s’inicià la coordinació del teatre del Secà de Sant Pere, amb xerrades i
reunions, la creació d’una biblioteca eficaç a Pardinyes, la constitució d’un grup musical
a la Mariola o l’execució d’un programa als Magraners per aproximar el barri a la seva
escola. En el cas concret del Secà el Departament de Serveis Socials de la Paeria dugué a
terme un projecte experimental de formació artística dirigida als joves del barri. Aquesta
experiència tenia com a objectiu la formació de la comprensió i la sensibilització al voltant del fet creatiu i el desenvolupament personal i comunitari de la comunicació dels
joves mitjançant l’art.
Passat el primer quinquenni en el desenvolupament urbanístic de la ciutat i la realització de la primera fase del PGM, quins foren els resultats? La visió de la Paeria era
molt encoratjadora i positiva. Segons les seves paraules: “Lleida ha superado los enormes
déficits existentes en la ciudad, tanto en lo que se refiere a infraestructura como en zonas
verdes, urbanización i equipamientos. Ello ha sido posible por el desarrollo de una política municipal de búsqueda del equilibrio necesario entre las operaciones de crecimiento
de Lleida y las destinadas a la mejora de la misma”.81 Les millores urbanes s’havien centrat en tres aspectes:
a. La millora en el subministrament de l’aigua i el sanejament.
b. La disminució dels dèficits d’urbanització bàsica.
c. La reducció dels dèficits de parcs i zones verdes.
Pel que fa al primer punt, s’amplià la captació i subministrament en l’abastiment
d’aigua potable, especialment en les zones com els Magraners, la zona industrial, Llívia
i el Secà de Sant Pere, on les mancances eren més greus. Entre les obres destacava la
finalització del col·lector del Secà. La realització d’obres públiques i la urbanització de
carrers i places foren rellevants i centrades en el casc històric de la ciutat. En darrer terme
s’establiren equipaments bàsics, sobretot en els barris, on es realitzaren a partir de dos
focus d’actuació: un primer d’adaptació i un segon de reforma dels locals preexistents i
construcció de nous. Aquesta era la visió del consistori municipal, un punt de vista positiu, fruit del seguiment de polítiques emprenedores i d’un fort esforç econòmic, però
tot això sembla contrastar amb la situació precària en què encara semblaven trobar-se
diverses zones de la ciutat.
La situació de les barriades de la ciutat de Lleida amb el primer desenvolupament del
PGM havia millorat, però encara hi havia problemes greus que requerien una solució.

81. La Paeria. Butlletí informatiu de l’Ajuntament de Lleida, núm. 23 (juliol-agost del 1984), p. 4.
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Un dels barris amb més deficiències era el Secà de Sant Pere. Tot i els esforços municipals, l’any 1985 el 75 % dels carrers del barri estaven sense asfaltar, els carrers no s’havien
pavimentat des de l’època de l’anterior alcalde, Ernesto Corbella, i el trànsit era caòtic,
especialment en temporades plujoses. Cada any només es pavimentava un carrer, fet desproporcionat amb l’increment poblacional de la zona. Arran d’això, els veïns, ofegats pel
fang i pels sots, iniciaren l’autoconstrucció i pavimentació de les voreres. Emili Subías,82
president de la FAVLL, demanava a l’alcalde que visités el barri perquè apreciés sobre
el terreny les mancances reals del barri. Per això afirmava: “Si Siurana se digna a visitar
el barrio le pediremos que haga un estudio de la situación lamentable de nuestras calles
y que habilite una partida presupostaria para su inmediata urbanización”.83 Altres problemes urbanístics eren els accessos. Aquests bàsicament es reduïen a la pujada d’una de
les bifurcacions del carrer Alcalde Recasens i un accés amb una pavimentació deficient i
amb un únic carril de circulació que dificultava l’arribada al barri. D’altra banda els veïns
sol·licitaven, a través de la premsa local,84 la compra de la torre dels germans Queralt per
convertir-la en una escola bressol municipal i la substitució de les seves dependències, ja
que eren petites i mancaven d’un pati i de zones per a l’esbarjo. En una situació semblant
es trobava Pardinyes. La injecció econòmica en aquest barri havia estat important, però
encara no s’havia traslladat la fàbrica de gas —ho faria vora el 1988—, quedava pendent
la urbanització del Recorrido i d’alguns carrers, la reconversió de la Mitjana en un parc
natural i el bastiment de l’esperat poliesportiu.

La FAV lleidatana: reflexió interna, crisi i renovació
La història del moviment associatiu veïnal a la Lleida de finals dels anys vuitanta i noranta és un recorregut per l’intent de consolidació de la participació ciutadana en totes
les activitats de la ciutat.
En una ponència feta l’any 1985 per Emili Subías, president de la FAVLL i de l’Associació de Veïns del Secà de Sant Pere, s’afirmava que les associacions de veïns havien
de ser o tenir entre els seus objectius quatre punts essencials: representativitat, mitjans
de treball, mitjans de potenciació i reivindicacions. La ponència anà acompanyada d’un
informe en què es feia un balanç de les actuacions portades a terme fins aleshores per la
FAVLL. Segons aquest document, s’havien aconseguit fites importants, com la construc-

82. Podeu consultar una breu biografia introductòria d’aquest líder veïnal al Diccionari biogràfic de les
terres de ponent. Lleida: Editorial Alfazeta, 2010, p. 382. També podeu consultar l’entrevista reproduïda en
el nostre llibre El Secà de Sant Pere, el tercer turó de Lleida, publicat per l’Ajuntament de Lleida l’any 2000,
p. 175-180.
83. Diari Segre, març del 1985.
84. Diari Segre, març del 1985.
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ció d’escoles bressol, llars de jubilats, locals per a joves i nombrosos locals socials en gran
part dels barris del municipi.85
L’associacionisme lleidatà havia assolit un cert reafirmament social gràcies a diverses
mobilitzacions de caràcter popular i amb la intensificació i l’establiment de projectes
comuns amb altres institucions de la ciutat, com Òmnium Cultural, l’Ateneu Popular
de Ponent o el Centre Excursionista de Lleida. Malgrat això, l’informe abans esmentat
també reflectia tot un seguit de problemes a resoldre, com l’existència consolidada de la
democràcia representativa, la reflexió interna, la creació d’un marc legal que possibilités
la participació ciutadana (Constitució, Llei de bases de règim local, etc.) en la vida política municipal i la interrelació entre Lleida i la seva horta.86 Segons aquest estudi, les
funcions de les associacions de veïns en un futur immediat havien de pivotar sobre tres
eixos fonamentals: reforçar el moviment associatiu; aprofitar les possibilitats de la vida
associativa i finalment lluitar per aconseguir dels legisladors uns límits participatius més
alts.
Quedava pendent definir les relacions que haurien d’establir-se a partir d’aleshores
amb el consistori municipal. La resposta va quedar fixada en la ponència “Relacions
AV-Ajuntament i regulació jurídica de les AV en l’actualitat”, celebrada el 1985.87 En
aquesta afirmaven que no firmarien mai un xec en blanc amb l’Ajuntament, sinó que
vetllarien de ben a prop per la resolució dels problemes reals de la ciutadania. Participar-hi era imprescindible, ja que d’aquesta manera els interessos reals dels lleidatans hi
estarien presents. Aquest seguiment seria del tot impossible sense la seva presència física
i constant en les comissions informatives de l’Ajuntament i sense tenir veu en els plens.
D’aquesta manera les organitzacions veïnals tendirien a potenciar-se, s’implantaria un
nou model de convivència i vida i es democratitzaria encara més la pràctica quotidiana
del consistori municipal.
Tot plegat s’intentà materialitzar a les acaballes dels anys vuitanta. Aleshores la FAVLL
presentà a la Paeria el conegut Manifiesto de Sucs, en què es reivindicaven alguns dels
punts definits anys enrere per Subías.88 Entre aquests hi destacava un increment de la
participació veïnal, la descentralització del poder municipal, l’increment de la seguretat
ciutadana, la revisió del Pla general municipal, la millora dels serveis oferits a la ciutadania, la construcció de centres d’assistència primària i la dotació de locals socials a tots
els barris. Aquestes mateixes premisses estigueren presents en la petició que la FAVLL
realitzà al consistori municipal l’any 1990. Estaven en total concordança amb la filosofia

85. “Ponencia de D. Emilio Subías Sallén, presidente de la Asociación de Vecinos del Secà de Sant Pere”.
Sense editor, 1985.
86. ¿Cuál es la función que corresponde realizar a las asociaciones de vecinos en el futuro? Sense editor, 1985.
87. Text reproduït en el llibre d’Antoni Giró Desigualtats socials als barris de Lleida: segregació urbana i
educació. Pagès Editors, 1998, p. 53-55.
88. Diari Segre, 20-5-1989.
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reflectida en el Reglament de participació veïnal reguladora de les bases de règim local de
Catalunya89 i amb un bon grapat de les conclusions a què s’havien arribat a la Segunda
Asamblea de Asociaciones de Vecinos de España, celebrada a principis del 199090 a Las
Palmas de Gran Canaria. Aquell mateix any s’aprovà, en ple municipal, el text definitiu
del Reglament de participació ciutadana de Lleida, fet que esdevindria un punt d’inflexió.91 El Reglament fou redactat per una comissió integrada pels regidors Lluís Pere
Alonso i Casimir Vilà com a representants del govern municipal, i per Emili Subías i
Jacinto Pernia com a representants de la FAVLL.92 Els seus objectius eren, d’una banda,
substituir l’anterior llei del 1964, que havia quedat obsoleta, i, d’altra banda, regular
les activitats tant de les associacions de veïns com de la resta d’entitats de la ciutat. El
Reglament havia de normalitzar el marc de les relacions tenint en compte que hauria
de garantir l’autonomia d’organitzacions de base com a expressió de les necessitats socials i com a instruments de la conscienciació social i la solidaritat. La seva redacció fou
llarga i feixuga i no estigué exempta de problemes i complicacions. Hi havia el risc de
la politització potencial de la FAVLL. Per solucionar-ho s’aprovà fer incompatibles els
càrrecs polítics amb la direcció d’entitats veïnals. Per tant, si un líder veïnal passava a
formar part de llistes electorals, automàticament hauria de dimitir com a membre d’una
junta de veïns. Després de múltiples reunions i problemes, el Reglament seria aprovat.
Emili Subías en diria: “Este reglamento es mejorable a lo largo de los años y, a pesar de
ser algo ambiguo, es el primer paso para lograr una fórmula adecuada de participación.
[…] Este Reglamento debe ser una especie de Constitución para regular los derechos de
las entidades ciudadanas”.93 L’aprovació del document era realment important, ja que
per primer cop les entitats de la ciutat podrien tenir veu a la Paeria. Aquell mateix any
la FAVLL sol·licitava convertir-se en un òrgan de control de la gestió de la Paeria i un
canal de transmissió de les reinvidicacions veïnals. Paral·lelament, es projectà la creació
de quatre comissions geogràfiques —el casc antic, el centre de la ciutat, l’Horta i els
barris— encarregades d’analitzar els problemes de la ciutat per zones.94
L’any 1991, finalment, les associacions de veïns de Lleida s’integraren en la dinàmica
administrativa de l’Ajuntament amb l’adscripció dels seus representants en les comissions informatives municipals. Cada comissió tenia assignada un membre titular i un

89. Giró, Antoni. Desigualtats socials als barris de Lleida: segregació urbana i educación. Pagès Editors,
1998, p. 54.
90. La Mañana, 4-4-1990, p. 13.
91. Reglament de participació veïnal. Ajuntament de Lleida, 1990.
92. La Mañana, 7-11-1989, p. 6. En un article anterior Francesc Caballero (“Participació ciutadana”, La
Mañana, 2-7-1988, p. 18), que aleshores era el secretari de la FAVLL, ja exposava la necessitat d’elaborar el
Reglament i en plantejava els punts i objectius possibles a tractar.
93. La Mañana, 10-6-1990, p. 8.
94. La Mañana, 14-6-1990, p. 10.
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Imatge 9: Vista d’una de les carrosses promocionades per l’associació de
veïns de Llívia en què s’aprofita la festa major local com a plataforma
reivindicativa (arxiu FAVLL).

altre de suplent per representar la FAVLL. La persona designada tenia dret a veu però
no a vot.95
L’any següent ambdues institucions signaren un acord per millorar el moviment veïnal. El pacte consistia a ampliar el conveni firmat pels dos organismes el 1991 per al
finançament de les associacions de veïns.96 L’acord preveia assignacions econòmiques i
la cessió de dependències. Així, es dotà la FAVLL dels locals, els equipaments i els materials necessaris per al desenvolupament de les seves activitats i se la subvencionà amb
1.200.000 pessetes per facilitar i millorar el seu funcionament intern.97 El pacte fou molt
ben rebut per la FAVLL ja que, segons el seu president: “[…] El conveni és un punt clau
per a les relacions entre la Paeria i el moviment veïnal. […] La signatura del conveni
demostra la voluntat de tirar endavant el Reglament de participació veïnal i permet
millorar el funcionament de la FAV”.98
A banda d’aquest pacte, també s’aprovà l’assignació d’altres partides pressupostàries
anuals entre el Govern municipal i les associacions de veïns. D’aquesta manera es podien
garantir les activitats culturals, lúdiques, socials i esportives que les diferents associacions
organitzaven anualment. La quantitat dels diners era diferent segons el barri. La distribució es basà en la representativitat de les entitats, que es mesurà pel nombre de socis

95. Emili Subías, per exemple, estava present a la comissió de personal, policia local i participació veïnal.
La Paeria. Butlletí informatiu de l’Ajuntament de Lleida, núm. 18 (octubre-novembre del 1991), p. 14.
96. La Mañana, 13-2-1991, p. 7.
97. La Mañana, 27-2-1991, p. 15.
98. La Paeria. Butlletí informatiu de l’Ajuntament de Lleida, núm. 22 (abril-maig del 1992), p. 6.
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de cada associació, la capacitat econòmica pròpia, els ajuts rebuts d’altres institucions
públiques o privades i la importància que tinguessin les activitats per al municipi. Tot
aquest procés fou coetani a l’ascens del nombre d’associacions de veïns a Lleida, les quals
l’any 1992 ja eren quaranta amb més de 9.000 socis. Part d’aquests diners tardaren a
arribar i un grapat d’activitats previstes des de les organitzacions veïnals estigueren a
punt de suspendre’s. Finalment les partides pressupostades arribaren, s’incrementaren
un 12 % entre els anys 1995 i 1996 i gairebé un 9 % el 1997.

El moviment veïnal a finals de mil·leni: nous reptes o dissolució?
Tal com apuntàvem anteriorment, la crisi del moviment veïnal ha estat una de les
seves característiques més rellevants des dels anys noranta. Aquest no ha estat, però,
un fenomen limitat a Lleida. A la resta de Catalunya i Espanya s’havia detectat des
de mitjans dels anys vuitanta un descens de la corba de participació social i ciutadana. Tot plegat quedava palès en la celebració del II Encuentros sobre Participación
y Descentralización, organitzat pel Centre d’Estudis Urbanístics Municipals i Territorials (CEUMT) a València l’any 1985.99 Durant els darrers anys del franquisme
l’anhel de democratitzar el país i alhora millorar la vida quotidiana de la població
havia esperonat la ciutadania a sortir al carrer i dir la seva. Tanmateix, acabada la
Transició, es percebia un desinterès global fruit, possiblement, d’un canvi en l’esperit
corporativista cap a postures més individualistes i la defensa dels interessos personals
en detriment dels col·lectius.
A les nostres contrades aquest canvi de rumb començà a fer-se palès en l’assemblea
general de la FAVLL de l’any 1991 i tenia dos epicentres: el descens participatiu de
la ciutadania —de fet el nombre descendia ràpidament— i la irrupció de greus enfrontaments interns dins la FAVLL. En aquesta data es reelegí més de la meitat de la
junta presidida per Emili Subías i Jacinto Pernia. La reunió es convertí en un debat
sobre la presumpta mala gestió de la junta directiva així com sobre el poder real de les
associacions en una realitat canviant.
Els presidents d’algunes associacions criticaren la inactivitat de la junta de la
FAVLL i el fet d’haver quedat reduïda a fer una gestió de cara a la galeria. La crítica també se centrà en l’anterior aprovació del Reglament de participació ciutadana
ja que, segons Eulogio Vallina, president de l’Associació de Veïns dels TemplersEscorxador, la junta de la FAVLL va instrumentalitzar el reglament per imposar el
silenci i eliminar el debat clarificador per posar les associacions al servei del poder

99. Lapeña, José Luis. “II Encuentros sobre Participación y Descentralización: Participación en Crisis,
Crisis de Participación”. Ayuntamientos Democráticos, núm. 49 (juny del 1985), p. 12-17.
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municipal.100 Aquestes paraules foren contestades per Jacinto Pernia, vicepresident de
la FAVLL i president d’ORVEPARD: “El problema de las asociaciones radica en la
base, la gente no participa en sus barrios y hay un escaso compromiso por parte de los
mismos vecinos. […] Mientras esto no se resuelva, la FAVLL siempre estará llevada
por una minoría”.101 Per tant, l’assemblea es convertí en un debat molt interessant
sobre el poder real i el paper a fer del moviment ciutadà.
Creiem que el problema real era i és la falta de participació. La gent no pren consciència dels problemes que l’envolten o, almenys, no pren part en la seva resolució.
Això provocà que el 1991 els líders veïnals fossin els mateixos que deu anys enrere.
On era, la nova saba? Un cop més la manca de nova gent i noves idees provocava
aquesta situació. El diari La Mañana es feia ressò d’aquesta polèmica en una editorial:
“Este desencanto empieza a ser preocupante cuando ha afectado a la base del asociacionismo, a los problemas que más de cerca afectan al ciudadano, porque ¿cuánto
tiempo más podrán aguantar los Pernia, Subías, Olmo, Caballero defendiendo y reivindicando cuestiones de sus barrios si saben que detrás de ellos nadie les va a dar el
relevo?”.102
La reflexió i redefenició de la FAV lleidatana també es va generalitzar a altres associacions de veïns catalanes i espanyoles. En són una bona mostra les reunions i assemblees dutes a terme a mitjans dels anys noranta. El 30 de maig del 1994, per exemple,
es va realitzar la Desena Assemblea d’Associacions de Veïns de Catalunya sota el lema
“El moviment veïnal: una força social que creix”, en què van participar, entre d’altres,
la FAV de Lleida i les associacions de veïns de Balàfia, Gaspar de Portolà, Pardinyes,
la partida de Grenyana, el pla de Gualda, Segre i Universitat. La descentralització i
la consideració legal del moviment veïnal van ser els dos eixos principals d’aquesta
assemblea. El tema cabdal, però, va ser el de la política municipal. Entre les demandes destacaven: a) reivindicar la independència i la pluralitat del moviment veïnal
com a força social necessària per articular la societat i com a escola de democràcia;
b) denunciar el seu ús com a focus de formació de candidatures als ajuntaments; c)
demanar una nova llei de bases de règim Local que inclogués més competències,
possibilitat d’autogestió i la creació d’òrgans descentralitzats en funció del nombre
d’habitants, i finalment, d) la creació d’una llei d’hisendes locals que resolgués l’endeutament dels municipis.103
Paral·lelament, alguns prohoms rellevants de l’associacionisme lleidatà, com Jacinto Pernia i Pep Martínez, iniciaren un interessant procés d’autoreflexió. Pernia

100. Vallina, Eulogio. “Un reglamento no participativo”. La Mañana, 13-6-1990, p. 20.
101. La Mañana, 29-8-1990, p. 4, i La Mañana, 11-3-1991, p. 4.
102. La Mañana, 11-3-1991, p. 15.
103. Diversos autors. Una força social que creix. Desena Assemblea d’Associacions de Veïns de Catalunya
(Coma-Ruga, 25 i 26 de febrer de 1995). Barcelona: CONFAVC.
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afirmava que s’havia de superar el menfotisme i l’individualisme per fer sentir al
ciutadà els problemes del barri i de la ciutat com a propis i oferir-li la possibilitat de
resoldre’ls mitjançant el moviment veïnal. Afirmava: “L’important és conscienciar
els veïns d’allò que és necessari que reivindiquem; involucrant la gent li dones una
informació directa”.104 Una de les maneres de fer-ho era escoltant les reivindicacions
del veïnat. Segons Pernia, una de les funcions per al futur del moviment era millorar
la qualitat de vida del nombre creixent d’avis i la creació d’espais per als joves: “La
joventut representa un dels punts vitals de qualsevol societat. Hem de treballar, perquè el problema juvenil és un problema global. […] Al barri hem tingut una joventut
acollonant; al jovent no els imposem res: els demanem la col·laboració i treballem
amb ells. Jo tinc la teoria que quan es demana, la gent respon”.105 La fita final seria
que la democràcia representativa donés pas a la participativa.
D’altra banda, Pep Martínez compartia les paraules de Pernia, però creia totalment
necessària l’ampliació de les reivindicacions del moviment ciutadà.106 Aquestes no havien de reduir-se únicament a l’habitatge, el sòl o als equipaments culturals i de lleure
sinó que s’havia de posar en relleu la reivindicació d’una política mediambiental i
d’unes condicions de vida urbana dignes. La participació també es podria canalitzar
mitjançant la difusió de la cultura popular, és a dir, perseguir l’educació popular i
permanent de les persones a través d’una xarxa d’associacions civicoculturals que
promoguessin una participació ciutadana eficaç. 107 Era precís transmetre a la ciutadania la consciència d’història, de la possibilitat de canviar i fer mutables les coses
amb l’esforç col·lectiu, i l’associacionisme popular i cultural podia ser un primer pas.
Algunes barriades, com les de Pardinyes i Balàfia, malgrat els mals auguris havien
promocionat i estimulat els seus moviments veïnals respectius. Del de Pardinyes eren
ben representatives, a tall d’exemple, les Jornades Urbanístiques, on es van marcar les
línies principals que el barri volia assolir a escala urbanística en els anys venidors i la
demanda d’un pont; les jornades per salvar la Mitjana, en què nou entitats ecologistes, associacions de veïns i l’Ateneu Popular de Ponent es van agrupar per treballar
plegats, o diverses campanyes d’un grup de nens i nenes per netejar el barri. L’Associació de Veïns de Balàfia també va estar intentant durant tota la dècada incrementar
la participació i l’implicació dels veïns en els afers del barri amb la Cursa Popular,

104. Aquestes paraules les digué Jacinto Pernia en una entrevista titulada “Jacinto Pernia: preocupació
pels problemes veïnals”. Revista La Mañana, 21-3-1999, p. 5-7. En la mateixa actitud es mostra a “Les
associacions de veïns: un projecte d’ahir, realitat d’avui, i vàlid demà”. Inclòs a: Jornades de Participació
ciutadana. Barcelona: FAVB, p. 78-79.
105. Feixa, Carles. “Entrevista a Jacinto Pernia: des de la perifèria”. Ressò de Ponent, núm. 62 (juny del
1988), p. 4-7.
106. Martínez, Pep. “Moviment ciutadà i societat global”. Ressò de Ponent, núm. 120, p. 34-37.
107. Martí, Ramon. “Associacionisme i cultura popular”. Cappont, p. 10-11.
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celebrada anualment, i amb l’exposició “Balàfia en el temps”, inaugurada el 1993,
que va servir com a incentiu de la participació de la gent del barri.108
La conjunció de totes aquestes teoritzacions i pràctiques es començaria a materialitzar a partir de l’any 1998 amb la reelecció de Subías al capdavant de la FAVLL. Ell
era conscient que el nombre de veïns associats a les associacions era molt reduït, fet
que s’agreujava amb les discussions internes i la imatge de politització que donaven.
Conjuntament amb Jacinto Pernia intentaren donar-hi resposta amb tot un seguit de
noves propostes i directrius que deixaven entreveure substancials canvis: a) la FAVLL
passaria a convertir-se en un òrgan més combatiu i independent, per tant, es tornava
als orígens en emfatitzar el seu tarannà reivindicatiu i la seva descentralització; b) la
nova federació hauria de fomentar la relació i el diàleg amb totes les associacions i
entitats del seu entorn geogràfic; c) s’incrementarien les relacions amb la Paeria, la
Diputació, els consells comarcals i la Generalitat per aconseguir tenir més influència
sobre la societat; d) s’intensificaria la independència econòmica de l’associacionisme
veïnal buscant mètodes d’autofinançament al marge de les subvencions municipals,
cosa que l’allunyaria, consegüentment, de les possibles polititzacions que això podia
suposar, i finalment, e) incorporaria cares noves en el moviment veïnal local per millorar la seva gestió.109
La crisi iniciada anys enrere s’agreujà a Lleida amb les dimissions l’any 1999 tant
d’Emili Subías com de Jacinto Pernia. La manca d’un relleu generacional amb lideratge i consens van truncar les bones expectatives que s’esperaven. En definitiva,
a grans trets i a mode de conclusió, la coordinació entre el veïnat i els ajuntaments
democràtics va permetre una descentralització del poder estatal a favor de la gestió
municipal. La modernització de la ciutat i del país, però, també va tenir la seva part
negativa. Aquest procés es va reflectir en un descens rellevant de l’activitat reivindicativa veïnal, especialment present a partir dels anys vuitanta. En altres paraules, es
va passar de la reivindicació i la protesta a la cultura de l’oci. Des d’aleshores ençà, el
moviment veïnal lleidatà, català i espanyol ha estat estancat entre la crisi i la redefinició. El creixent desinterès de la ciutadania envers la millora del seu entorn social,
urbà, higiènic, etc., ha estat directament proporcional a la manca d’iniciatives dels
líders veïnals.
L’adormiment social, la manca de redefinició del moviment veïnal i la politització
potser portaren a una situació de cert desànim. El repte de la FAVLL des d’aleshores
ha estat aconseguir tornar a il·lusionar els veïns a participar en la millora del seu barri i de la seva col·lectivitat. Era imprescindible superar l’individualisme social fent

108. Gómez, Joan. “Balàfia, un barri carregat de futur”. Ressò de Ponent, núm. 105 (gener del 1993),
p. 13-15.
109. Es pot resseguir al diari Segre, 3-4-1998, p. 3, i 5-4-1998, p. 10.
56

Els orgines del moviment veinal a lleida.indb 56

06/09/2019 14:15:51

sentir al ciutadà els problemes del barri i de la ciutat, i que amb l’esforç col·lectiu tot
és mutable. En altres paraules, s’havia de tendir a consolidar un moviment cada cop
més participatiu, però no basat en la confrontació amb el poder establert democràticament, sinó en la comprensió i el diàleg tranquil i assossegat entre totes les parts
afectades.

El moviment veïnal en femení110
La victòria del general Franco a la Guerra Civil suposà l’allunyament de totes les
mesures progressistes aprovades durant la Segona República. L’estructura ideològica
—basada en el nacionalcatolicisme—, el discurs i les polítiques franquistes definiren
quin era el nou paper de la dona en la societat. Al llarg dels primers anys de la dictadura
s’aprovaren un seguit de lleis i reglamentacions que, amb el pretext d’alliberar la dona
casada del treball i la fàbrica, volgueren apartar-les de la majoria d’àmbits professionals i
sobretot impedir-ne la independència econòmica. El model femení que defensava el nou
règim era el de dona cristiana entregada a la família i la pàtria.
Alhora, la moral franquista pretengué imposar un control sobre el cos i la sexualitat
femenina emfatitzant la virtut de la castedat, la modèstia, el patiment i el sacrifici com
a elements inherents del tarannà femení. Així, s’establí una política demogràfica que
interpel·lava directament a les dones com a procreadores de la pàtria; és a dir, es convertien en pilars essencials del futur de la nova Espanya.
A partir dels anys seixanta, sortosament, a Catalunya va aflorar un moviment veïnal
de caràcter rupturista i democràtic. La participació de les dones va emergir una altra vegada i es va fer més visible, especialment en les lluites veïnals dels nous barris de múltiples

110. A tall introductori destaquem les obres següents, que abasten àmpliament aquest tema: Cuadrada,
Coral, i Gutiérrez, Esther (ed.). Les dones als orígens de Torreforta. Publicacions URV, 2016. Ferré, Meritxell. “Les dones en el moviment veïnal a Tarragona durant els anys setanta”. Plecs d’Història Local, núm.
145 (2012), p. 2-4. Fernández, Eva. Vocalías y grupos de mujeres: el feminismo en los barrios. El movimiento
de mujeres de base territorial durante la transición en el cinturón industrial de Barcelona, (1974-1990) [tesi
doctoral inèdita]. Fernández, Eva, i Ponce, Lourdes. “Moviment feminista i moviment veïnal, una cruïlla
històrica”. La Veu del carrer, estiu del 2005, p. 15. Jiménez, Blanca. Lluita en femení. Les dones a les associacions de veïns de Sant Feliu de Llobregat (1974-1979) [treball inèdit, Premi de Recerca Blanca Bardiera].
Molina, Puri. “El naixemente del moviment feminista a Girona”. Revista de Girona, núm. 201 (2000), p.
51-56. Ojer, Maite. El moviment de dones a Lleida (1972-2007). Lleida: II Beca de recerca Cristina de Pizan
de l’Ajuntament de Lleida, 2006. De la mateixa autora és Les dones en el moviment associatiu de l’Hospitalet
de Llobregat (1960-1979). Una aproximació a través de la història oral. Barcelona: Grup Ecos, 2009. També
volem destacar el monogràfic “Dones empoderades del moviment veïnal” publicat a la revista digital Dones:
http://www.donesdigital.cat/noticia/448/dones-empoderades-del-moviment-venal/. Finalment, no podem
pas obviar l’excel·lent i alhora fèrtil tasca realitzada per l’Associació Dona Balàfia de Lleida: http://donaBalàfiaassc.blogspot.com/.
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ciutats catalanes. El seu activisme, que s’havia manifestat anteriorment durant el llarg
període franquista en moments puntuals i especialment durant la tràgica Guerra Civil,
va reaparèixer en el marc dels sindicats i dels moviments associatius antifranquistes. De
fet, la seva intensitat i extensió van contribuir clarament a resoldre la Transició política a
favor de l’anhelada democràcia. La participació de les dones en aquest moviment va ser
molt rellevant i alhora decisiva per a la seva pròpia existència. Un considerable nombre
de dones van perdre en aquells moments la por de trencar l’ostracisme imposat per quaranta anys de manca de llibertats. Aquestes dones van trencar els esquemes preestablerts
sobre la feminitat tradicional propiciant la creació d’espais femenins, com les vocalies
de les dones. Alhora, van sortir al carrer i van protagonitzar mobilitzacions ben diverses
per millorar urbanísticament uns nous espais sorgits, en molts casos, de la immigració
i l’especulació immobiliària. La seva proximitat als espais i necessitats reals dels barris
les van fer sensibles i encapçalaren els actes reivindicatius a favor de la millora de serveis
bàsics, com l’aigua potable o l’enllumenat públic, i de la construcció d’equipament, com
les escoles bressol i els centres sanitaris i escolars.
Aquest capítol final vol ser un petit reconeixement a les aportacions de múltiples
lleidatanes al moviment veïnal local i al teixit associatiu de Lleida amb tota la seva amplitud i diversitat. Algunes d’elles, com les germanes Molina de la Mariola, Isabel Sáez
a Balàfia i Lídia Ruiz al Clot de les Granotes han estat entrevistades, i la transcripció de
les seves vivències, experiències i opinions podeu trobar-les reproduïdes tot seguit. Hi
ha altres dones que potser no han estat al capdavant, en la primera línia institucional,
però que han esdevingut peces claus en l’estructuració, organització i desenvolupament
d’iniciatives i activitats en la quotidianitat del dia a dia. La seva tenacitat, perseverança
i l’anhel d’una ciutat millor es palesen en les línies següents. Línies que no s’haguessin
pogut escriure sense el suport ni les aportacions de l’Ajuntament de Lleida mitjançant el
programa Anònimes. Aquest té com a objectiu descobrir les vides i la trajectòria personal
i social de lleidatanes anònimes que han treballat i treballen activament en la construcció
d’una ciutat acollidora, igualitària, tolerant i respectuosa amb la diversitat. L’activitat
està organitzada pel Casal de la Dona de l’Ajuntament de Lleida en col·laboració amb
les vocalies i associacions de dones del municipi. Les biografies d’algunes d’elles —no
pas de totes— les podeu llegir tot seguit.
Un primer exemple prou significatiu és el de Dolors Ariño. La Dolors és originària de
la població de Llardecans, on va néixer l’octubre de l’any 1947. L’any següent es traslladà
a Lleida i des del 1971 és veïna del barri Templers-Escorxador. Després de treballar durant
una temporada en una perfumeria decidí deixar-ho per casar-se. Posteriorment s’incorporà
a una gestoria. Paral·lelament, creà i presidí la Vocalia de les Dones del seu barri l’any 1993
i començà a organitzar-ne les primeres activitats, com balls de saló, gimnàstica, manualitats, tai-txí, ioga i cursos de tall i confecció. Des d’aquesta associació també s’han coordinat
diversos carnestoltes, desfilades d’alumnes de tallers de costura i l’aplec de les dones. L’increment gradual de les sòcies —que arribaren a superar les 500— palesen la rellevància que
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ha arribat a adquirir aquesta vocalia. La Dolors també ha impulsat el Castell de Gardeny
i ha promocionat la ruta de l’orde templer de Lleida. D’altra banda, ha format part de la
confraria de l’Ereta i estigué al Senegal quatre anys com a cooperant amb l’ONG Veïns del
Món. Des de fa quinze anys és presidenta de la Taula contra el Càncer (AECC-Lleida) i
col·labora amb la taula petitòria de l’Associació de Laringectomitzats.
Al barri de Pardinyes es pot destacar —entre d’altres— a Ramona Salla, la qual fa
cinquanta anys que treballa pel barri en tot tipus d’iniciatives cíviques i socials. Des de
l’any 1968, ha estat vinculada a la creació de l’AMPA de l’escola del barri, de l’associació
de veïns, de la coral Llums de Veu i la Tuna; ha impulsat activitats com l’Homenatge a
la Vellesa, el Dia del Soci, la Xocolatada Popular i la Processó de la Somereta; ha format
part de la junta de la Llar de Jubilats i ha col·laborat amb entitats com l’Associació contra
el Càncer, l’Associació de Diabètics i l’Associació de la Festa de Moros i Cristians.
Carmina Gómara ha desenvolupat múltiples iniciatives al barri Universitat. La Carmina va néixer l’any 1932 a la ciutat saragossana de Novallas. Un dels drets definitoris
del seu tarannà ha estat l’emprenedoria. Va estudiar tall i confecció i ben aviat va fer de
la seva passió un ofici, en posar en marxa un taller de costura que va arribar a tenir trenta
treballadores. L’ofici del seu marit, guàrdia civil, li va permetre conèixer diverses parts de
la nostra geografia, com Salardú, Tremp i Almacelles, fins que finalment es van instal·lar
a Lleida. A les acaballes de la dècada dels noranta va contactar amb l’associació veïnal del
barri Universitat. Des d’aleshores ha compatibilitzat la seva vida laboral amb la familiar i
el seu entorn social.
D’ella destaquem l’organització d’activitats per promoure la salut de les dones, la potenciació del teixit associatiu femení de la ciutat i del veïnat. Gràcies al seu anhel es van organitzar els primers grups de gimnàstica del seu barri —els quals aplegaven unes trenta dones provinents de diversos llocs de Lleida. Posteriorment es va incorporar a la junta de l’associació.
Vint-i-set anys després continua sent l’encarregada de la logística del barri i continua incansablement organitzant festes, benerars, sortides i sortejos. La Carmina ha estat i és un referent.
A l’actual barri del Noguerola-Estació-Segre –antigament el barri del Noguerola– fa
molts anys que hi treballa intensament Dolors Flix. Va néixer a la Bordeta l’any 1946, tot i
que als set anys es va traslladar amb els seus pares a la partida de Llívia. Va estudiar comerç
a l’Acadèmia Cots i des dels catorze anys fins als vint-i-un, edat en què es va casar, va treballar en un forn de pa al carrer Sant Ruf. Viu al barri del Noguerola des de l’any 1967 i
durant molts anys va treballar en la botiga de comestibles regentada pel seu marit.
La Dolors ha impulsat i liderat la Vocalia de Dones de l’Associació de Veïns del Barri
del Noguerola (ara, Noguerola-Estació-Segre) i ha estat i és una persona activa en la
reivindicació dels drets de les dones. Ha col·laborat amb entitats com l’Associació de
Familiars d’Alzheimer, l’AECC-Lleida i la Lliga contra Cáncer i Antisida de Lleida. A
més, ha participat en el Consell Municipal de les Dones, en accions com l’Aplec de les
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Dones o activitats al Casal de la Dona, i també en propostes de la comunitat més propera (veïnal o del barri).
Al barri de Cappont trobem Mati Díaz Villar i Rosa Pascual Enfont. La Mati és originària de Xarafull (València), on va néixer l’any 1949, tot i que gran part de la infantesa la va
passar a Barcelona, ciutat en què els seus pares es van traslladar quan era petita. Quan tenia
deu anys es van traslladar al barri de la Florida, a l’Hospitalet de Llobregat. En aquesta ciutat de l’àrea metropolitana de Barcelona va compaginar la feina com a dependenta en una
merceria amb els estudis de comerç. Posteriorment va treballar durant quinze anys com a
secretària al departament de compres de la fàbrica Vanguard. Es va casar el 1972 i un any
deprés va donar llum al seu fill, David. El 1980 tota la familia es va traslladar a Lleida per
motius de feina del seu marit, concretament a Cappont. Al cap d’una dècada es va apuntar
al grup de gimnàstica que organitzava l’entitat veïnal del barri, i un parell d’anys més tard
es creava l’Àrea de la Dona dins l’associació veïnal de Cappont. L’any 1994 aquest grup de
dones es va constituir com a associació amb personalitat jurídica pròpia, l’Associació de
Dones de l’Àrea de la Dona de Cappont, de la qual és presidenta des d’aleshores. Aquesta
associació amb la Mati al capdavant ha estat una plataforma defensora dels drets de les
dones i any rere any han organitzat un ampli ventall d’activitats esportives, culturals i solidàries. En són un bon exemple els grups de gimnàstica, de costura, d’artesania i de català,
les jornades culturals amb concursos literaris, fotogràfics i de resposteria, les jornades de
Nadal i de carnestoltes o l’aplec de les dones.
D’altra banda, la Rosa nasqué a les acaballes de l’any 1932 a la població gironina de
Martorelles de Mollet, on els seus pares i la seva tieta regentaven una cafeteria. Poc temps
deprés tornaren a Lleida, exactament al barri de Cappont. La Guerra Civil (1936-1939)
deixà la Rosa sense pare. La seva vídua començà a treballar de cuinera a l’asil Borràs
—avui desaparegut— i més tard al quarter de La Panera, actual seu del Centre d’Art La
Panera. La Rosa estudià a l’antiga Maternitat —edifici que actualment acull la Biblioteca
Pública de Lleida— i a l’Acadèmica Cots. Des de l’any 1965 fins al 1979 va regentar la
merceria Cortijo, ubicada al carrer Cavallers, des d’on va entrar a formar part de la Junta
de Comerciants del centre històric conjuntament, entre d’altres, amb les famílies Duró,
Eritja, Soteres, Panadès, etc.
L’any 1979, arran de la malaltia del seu marit, va deixar la merceria. Després de la
mort d’aquest, el 1987, va entrar en contacte amb l’Associació de Veïns de Cappont.
Va fundar la seva Vocalia de la Dona i la va liderar fins al 1994. Des d’aleshores ençà ha
dedicat temps i esforços a acompanyar i alhora millorar la qualitat de vida de molts lleidatans. Ha col·laborat amb la llar de persones jubilades de Santa Cecília, amb grups de
teatre per a gent gran i amb les residències per a la tercera edat de Sant Antoni de Pàdua,
Garcia Castrillón i les Germanetes dels Pobres. També ha estat voluntària de múltiples
entitats del teixit social de Lleida, com l’AECC-Lleida, la Creu Roja, el Centro Galego
i la Casa de Aragón.
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Del barri de Balàfia trobem Teresa Gil Fortuny i Carme Padilla. La Teresa va néixer
a les acaballes de la Guerra Civil a Cambrils, província de Tarragona, i es va traslladar
a la capital de Ponent amb la seva família al carrer Sant Martí de Lleida el 1944. El seu
pare era xofer i va morir d’un accident l’any 1957; la mare va quedar vídua amb tres
fills. Quan la Teresa tenia vint anys van anar a viure a Balàfia i va començar a treballar
com a cuinera a l’escola pública del barri, professió que va desenvolupar durant 25 anys.
La seva vida ha estat sempre molt activa i ha girat al voltant del voluntariat en diverses
entitats de la ciutat. Ha format part de l’estructura organitzativa del Gran Recapte d’Aliments, de l’Associació Antisida Lleida visitant presoners i donant de sopar als malalts
ingressats, i de Càritas, on ha estat membre del seu consell diocesà i on es va centrar
en l’acollida d’immigrants i durant les campanyes de temporers. També ha estat estretament vinculada a la parròquia de Sant Antoni Maria Claret de Balàfia des del consell
parroquial i com a catequista. Des de fa un bon grapat d’anys ha participat a l’Associació
de Dones del barri col·laborant en totes les activitats organitzades anualment. La perseverança i l’altruisme de la Teresa es van veure reflectits l’any 2008 quan va rebre de mans
del president de la Generalitat la medalla i placa al treball Francesc Macià.
Per la seva part Carme Padilla va trencar motlles i va viure intensament el fenomen
veïnal de Balàfia. Resident al carrer Cartoixà Telm treballà incansablement per unificar
les diferents entitats associatives existents al barri: blocs Ramiro Gaminde, les casetes de
Regiones Devastadas i els carrers de les Verges. Durant molt anys s’encarregà del secretariat de l’associació en col·laboració amb la senyora Paquita Sanvicen i el senyor Joan
Gómez, president del barri. La Carme va ser testimoni directe de la transformació de la
vida quotidiana dels lleidatans i potser va ser una de les primeres feministes del barri. Va
impulsar aquest moviment social quan encara era embrionari. També va ser cofundadora
de l’associació Linfelleida, que aplegava i donava a conèixer la malaltia del limfedema.
Noms propis del barri del Clot de les Granotes són els de Montserrat Canals i el de
Mercè Ciutat. La primera va néixer a Lleida l’any 1945. Es va casar a les acaballes del
1939 i va tenir dues filles i un fill. Després de tenir diverses feines es va incorporar als
serveis administratius de la Universitat de Lleida. L’any 1975 tota la seva unitat familiar
es va traslladar a viure al barri del Clot de les Granotes, fet que li va condicionar el seu
ritme de vida. Va ser membre viu i actiu de les reivindicacions veïnals d’aquell barri
a finals dels anys setanta i un puntal primerenc en la creació de l’Ateneu Popular de
Ponent. Va ocupar-ne diversos càrrecs de responsabilitat i es va encarregar de gestionar, impulsar i consolidar la secció excursionista d’aquesta entitat al llarg de diversos
anys. Paral·lelament va formar part de la JOC, ha col·laborat activament amb l’equip de
l’important projecte de les Llars del Seminari i amb la Fundació Jaume Rubió. D’altra
banda, realitzà accions de voluntariat amb la FAVLL i de cooperació al Senegal.
Per la seva part, Mercè Ciutat també va ser una veu activa en el conflicte del Clot. Va
ser una de les fundadores, l’any 1977, de la primera organització purament feminista a
Lleida: la delegació de l’Associació Catalana de la Dona. Posteriorment, el 1979, va ser
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fundadora de l’organització feminista Dones de Ponent i aquell mateix any va impulsar
la primera manifestació per a la despenalització de l’avortament que es va fer a Ponent.
Ambdues, la Montserrat i la Mercè, formaren part, conjuntament amb d’altres, de la
massa de lleidatans que aconseguiren paral·litzar la construcció d’uns 200 pisos projectats al Clot i reconvertir-ho en un equipament verd.
Tot plegat ens permet tenir una primera aproximació d’un fenomen —el qual mereix
que estudis posteriors l’analitzin amb més profunditat i amplitud—, d’un grapat de dones defensores dels seus drets i organitzadores de múltiples activitats en favor de la salut,
el benestar i la qualitat de vida, la formació, l’associacionisme femení i, en definitiva, de
la participació activa de les dones al barri, la ciutat i el país.
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Josep Barberà Morreres
AV Arqués de Rufea i FAVLL

“L’associació va néixer d’una manera ben curiosa, perquè associació de veïns no n’hi havia cap. Van coincidir dues coses
important, una va ser que uns veïns es van començar a preocupar perquè no hi havia aigua potable a la partida, i uns altres
veïns ens vam donar compte per un motiu de llegir al diari, que
portarien les instal·lacions de gas que s’havien de treure de
Pardinyes, a la Partida de Rufea”.

Quins van ser els orígens de l’associació veïnal Arqués de Rufea?

L’associació va néixer d’una manera ben curiosa, perquè associació de veïns no n’hi
havia cap. Van coincidir dues coses importants, una va ser que uns veïns es van començar
a preocupar perquè no hi havia aigua potable a la partida, i uns altres veïns ens vam donar compte per un motiu de llegir al diari un anunci, que portarien les instal·lacions de
gas que s’havien de treure de Pardinyes, a la Partida de Rufea. Et parlo de quan hi havia
el gas a Pardinyes que va ser la gran lluita de Jacinto Pernia i tota l’associació de Pardinyes
que s’havia de treure el gas de dins... que era molt normal que el traguessin d’allí, però
nosaltres a Rufea tampoc el volien, perquè si uns no el volen nosaltres tampoc, que el
posin al polígon...
Aquestes dos coses van coincidir en el temps i llavors vam dir reunim-nos tots els
veïns, parlem-n’hi, i vam dir fem una associació. Una frase que vaig dir: “ si una associació de veïns té suficient força per treure una instal·lació de gas d’un barri, també una
associació pot evitar que ens la portin, encara ha de ser més fàcil”...
I així vam fer l’AV Vam fer una assemblea amb càrrecs amb paperetes, tot molt democràtic.
Va sortir president el Sr. Jose Antonio Cerveró, i secretari el Sr. Agustí Albalat, de les
sabateries que tenia terres a la Partida, i després de vicepresident vaig sortir jo, i després
altres membres que ara en aquest moment no em venen...
I bueno, vam crear una junta. I les persones més interessades en aquell moment eren,
perquè el Sr. Jose Antonio Cerveró en aquell moment tenia una finca davall de Gardeny
i havia demanat permís per fer una escola i li havien denegat, perquè allò era una zona
agrícola, i que no es podia fer una escola, i en canvi a la parcel·la del costat és on havia
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d’anar el gas, i els veïns vam dir com potser que no deixin fer una escola i sí una instal·
lació de gas que és un perill.
I vam començar la lluita, vam demanar ajuda a Gardeny, perquè això és davall mateix
de Gardeny, i els de Gardeny es van posar els pèls de punta, encara hi havia els soldats i
clar van dir com podem tenir aquí una instal·lació de gas amb les pilotes grosses al costat
del quartel, bueno... pel motiu que sigui es va determinar i va anar parar on està ara al
polígon del Segre.
I al mateix temps, vam començar a bellugar el que és aigua potable, vam demanar a
l’Ajuntament que no tenim aigua a les partides, a la partida de Rufea no teníem aigua,
l’aigua dels pous ja no és tan saludable com era al començament perquè havia moltes filtracions d’hidrats i els pous estaven cada vegada més contaminats... i pues l’Ajuntament
en aquell moment va dir home ara no tinc capacitat... les típiques negociacions i tal... i al
final vam dir ja ens ho farem nosaltres... “dóna’ns un dret d’empalme, i nosaltres els veïns
ens farem la instal·lació!”. Amb això s’hi va ajuntar Butsènit que també van crear una AV
i també van fer el mateix. I llavors vam fer la instal·lació d’aigua potable, a la partida de
Butsènit els de Butsènit i a la Partida de Rufea els de Rufea.
Els mateixos veïns vam fer una aportació de diners per fer els projectes i després els
diners necessaris per això. Vam enterrar crec que era uns 14 quilòmetres de tuberia, totes
les torres vam tenir aigua a peu de finca i l’Ajuntament ens va posar un contador.
Entre l’Ajuntament i Generalitat vam aconseguir que ens posessin un dipòsit, cap a
dalt on està el convent de les monges al costat de la canera municipal, allí van construir
el dipòsit que dóna l’aigua a tot Rufea.
I quan vam haver acabat tota la instal·lació, que vam aportar crec que cada veí 120.000
pessetes d’aquells temps. Vam pagar tot el que s’havia de pagar, vam fer números i si va
sobrar una sèrie de diners i vam dir, els veïns mateixos vam dir guardar-ho, jo ja estava de
president, amb tot això el Sr. Antonio es va fer gran i va demanar que no volia continuar,
va tocar al vicepresident ser president i devia fer bé perquè ja em van dir quedat... que ja
va bé. I vam tirar endavant això.
Després resulta que es va crear una associació de jubilats perquè volíem evitar que
el convent de l’Arqués passés en mans de Justícia perquè sabíem que tard o d’hora ens
portarien allí un centre, ja no seria un centre de menors sol sinó, el que és ara, un centre
més important, i els veïns s’havien fet la il·lusió que allò seria seu de la partida, està al
centre de la partida, hi ha una església on havíem fet la comunió nosaltres, les meves
filles, anàvem a missa cada diumenge, teníem un camp de futbol on jugàvem a pilota,
allí els veïns hi anàvem a fer la festa major allí, i clar allò ja ens havíem fet il·lusió... I vam
dir per fer més pressió, creem l’associació de jubilats i pensionistes, entre tots lluitem,
però clar les coses al final... ja estava marcat.
Llavors els “abuelos” un dia, l’alcalde que havia llavors, el Sr. Antoni Siurana, li van
dir: “ara nosaltres com ho farem?”,” no tenim on anar”, “estem aquí al tribunal de menors” tenen una capella i és la sala de reunions i quan volen fer missa, obren un armari
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i tenen l’altar, etc, una cosa compartida està molt bé, però no tenien res més i la partida
també tenien les ànsies aquestes.
I com quan vam fer lo de l’aigua potable havien sobrat uns diners i s’havia de tornar a
cada veí unes 10.000 pessetes una cosa així, hi va haver uns veïns amb molt coneixement
que van sortir a l’assemblea que van dir, escolta Josep aquests diners si ens els tornes a
ningú ens farà anar més bé ni més malament, en canvi si els necessitem algun dia per a
fer algo i els demanes no hi haurà ningú que tregui els diners de la butxaca per fer una
cosa així que guardeu-los a l’associació de veïns.
I llavors clar les abueles demanen un local, l’Ajuntament de Lleida els diu, però necessitem un terreno si no tenim terreno no podem fer el local i llavors vam dir, ep! aquells
diners que tenim de l’aigua allà hi ha una finca que està en venda que la podem comprar
amb aquells diners... i va ser una operació d’aquelles que vam dir: “ Sr. Alcalde, a que
va dir si teníem una finca ens farien un local, doncs aquí té la finca ja pot començar!”. I
l’Ajuntament va construir el local i tenim un local guapo, molt gran.
O sigui que avui en dia... o sigui a partir d’aquí també s’ha fet la recollida d’escombraries... però això ja es va fer a través de l’horta... a nivell de tota l’horta.
Quin any es va crear l’AV de Rufea?

Doncs mira al 1982 va haver la riuada, pues per allí 1981-1982 jo sé que estava enfeinat perquè jo sóc un dels que em va agafar una part molt important de la finca la riuada
i estava enfeinat amb una cosa i al mateix temps estava liat amb lo altre... deia no sé si en
sortirem però mira es veu que quan un és jove té molta força i fa moltes coses.
Les filles petites que tenia llavors, i una vegada a la meva filla a la gran a l’escola li van
preguntar i el teu pare què fa?, el meu pare es “reunionero”, perquè estava a la Unió de
Pagesos, a l’AV...
Després un vau unir les diferents AV de l’Horta?

Sí ens vam ajuntar, es va fer una comissió de l’horta es va fundar llavors, més endavant.
Es va fer la festa de l’horta, i aquestes coses que van agermanant, totes aquestes coses
si no tens un motiu de celebració d’algo, és difícil.
En el primer moment quan neixen les AV a tots els barris sí que a tots els barris
tenen moltes necessitats, com a part de l’aigua que era importantíssim, els camins, la
convivència, transports no hi havia res...(ha estat ara fa quatre dies), escola sí que havia
però també la teníem molt abandonada i la vam poder fer nova, l’AV va col·laborar molt,
vam lluitar junts i vam poder fer una instal·lació com deu mana i després que els nens
començaven a anar a la ciutat, i com menys crios hi havia menys possibilitats... i els pares ja deien per portar el crio aquí el porto a Lleida. I vam començar a donar-li un altre
aire, a revitalitzar-la... i va estar a punt de tancar, i avui en dia hi ha un munt de crios de
l’escola, bé, vol dir 15-16 crios... com escola rural.
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També va ajudar molt quan es va fer el polígon de la Creu del Batlle que vam dir hi
haurà mares, pares, famílies que diguin a més de portar al crio que l’he de deixar allà i
anar a treballar, si puc dur al nen al costat del lloc de treball, i avui en dia també hi ha
alguns nens de la ciutat que venen a l’escola de l’horta. Què és l’escola la Creu del Batlle.
A partir d’aquí va haver els problemes a la Federació i un bon dia entre el Jacinto
Pernia, i el Quimet, en pau descansi, ens vam reunir, vam dir, agafem una gestora, i
tirem endavant la Federació perquè estava molt col·lapsada de política i poc pràctica poc
d’això... i no sé per què havia derivat... Així que el Senyor Subies va deixar una mica...
el Subies va ser un gran president de la Federació d’Associació de Veïns, després va haver
un impàs que va haver un moviment estrany, que la política es va posar pel mig i llavors
vam dir això ho hem d’alinear com sigui, i vam fer una gestora i vam poder tirar endavant, i va ser els anys que vaig estar aquí a la FAVLL, llavors tenia un motiu més de fer
reunions...
A tot això, la meva vida particular també havia canviat bastant, vaig deixar la feina
de pagès als 40 anys, i vaig començar a treballar a les carreteres el que va representar que
igual estava treballant a Extremadura, com Aragó, Canàries, Alemanya, França... a tot
arreu.
Les AV en el seu moment primer tenien molt fàcil perquè hi havia moltes necessitats,
hi havia moltes famílies que tenien els carrers bruts..., perquè els pressupostos de l’Ajuntament tampoc no estaven..., eren molt justos, era el temps que encara no hi havia els
ajuntaments democràtics i havia molta deixadesa, i les AV van col·laborar molt i van fer
molta pressió i això va ser molt fàcil llavors, tothom tenia moltes necessitats per reinvidicar coses.
Avui, després quan s’han anat aconseguint aquestes coses, que s’ha millorat la qualitat
de vida les AV han hagut de buscar altres motius per mantenir viu aquest caliu, una
d’elles és les festes, lo que és a l’horta hi ha gent que només es veu de festa en festa.
Perquè quan era petit anava a escola amb els meus amics, veïns, agafàvem la bicicleta
i anàvem a escola, a Maristes des de la torre, els que anaven a Creu del Batlle, anaven
caminant ens trobàvem tots, els pares anaven caminant cap a Lleida, i havia una relació
molt més fàcil, la gent passava tu estaves treballant vora el camí, i saludava, “hola, bon
dia!”, si has plantat bé si no...
Després surt el cotxe i això vol dir que tots els veïns “sum”! Passen i ni adiós, ni bon
dia...
Les altres lluites que hi va haver, va ser quan es va construir l’AVE. Vam dir que és
inevitable que si ha de passar, a veure si hi ha coses que si vas contra elles és com estrellat
en un mur; però almenys si passa que passi amb les millors condicions possible. I llavors
ens vam ajuntar, en col·laboració amb la FAVLL vam aconseguir que el que havia de ser
un talús de terra perquè pogués tocar a l’alçada que tocava l’AVE i només fer un pont,
que fessin un viaducte tot amb pilans així la partida no quedés dividida en dos, si no
hagués estat tierra de nadie, ara es cultiva...
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Això sí que em va tocar a nom de la FAVLL i de la Partida, vaig haver de demanar dos
dies de festa que llavors treballava al Sorigué, i cap a Madrid i a discutir a Madrid,... sí
sí, i ens en vam sortir.
I l’última aventura, pues això ha sigut..., que aquesta no m’ha agradat gens com s’ha
portat. Al començament estava de president, però llavors jo a l’entrar del regidor vaig
creure oportú que no havia de ser president de l’AV ni de cap lloc, perquè no era normal,
almenys pel meu sentit.
A la FAVLL sí que hi ha un reglament que diu que si estàs de regidor no pots ocupar
un càrrec, però a les AV sí que pots, però jo vaig pensar que no, perquè no sabies mai a
quin partit anaves...
I es va lluitar perquè s’havia de fer la variant sud, la carretera aquesta que havia d’empalmar la part sud de la ciutat i passa per una punta de Rufea a sortir cap a Butsènit i
cap allà, i va haver els veïns que els afectava aquell tram van organitzar una plataforma, i
llavors la lluita va estar que va haver alguns veïns que no va estar massa contents perquè
la primera lluita va ser treure-la de casa meva sense mirar on hagués d’anar a parar.
L’AV podia lluitar perquè es fes o no es fes la variant per dins a la seva partida el que
no podia fer és dir per on havia de passar perquè tant veí és un com l’altre, i aquí va ser
un dels punts que em vaig voler aportar perquè vaig pensar que no era...
En uns inicis, havia més comunitat, es que a més a més donava bo, per circumstàncies de la vida el que vaig fer a la Partida de Rufea després com a regidor vaig fer a les
altres partides de l’horta de posar aigua potable, i és molt curiós, perquè quan ho fèiem
com AV a la partida, li deies a un veí, mira que el veí d’allà li hem de passar l’aigua i
hem d’anar a donar el tombi si ens deixessin passar per aquí, “ i ara faltaria més, tira
per aquí!”... i si fa nosa aquella manzanera la talles, cosa que després quan vaig haver de
treballar per l’Ajuntament aquest sentiment no hi és, els veïns quan senten a parlar de
l’administració fan “ oh, alto, que han de fer aquests a casa meva”, Els mateixos veïns
fets d’una manera va ser molt més fàcil que fet d’alguna altra. Es una de les coses que he
vist clarament.
Per què es diu AV Arqués de Rufea?

Primer perquè el president i vicepresident eren molt legalistes i en aquell moment el
govern civil tenia molta força, encara hi havia un governador determinat, i les AV s’havien de donar d’alta al govern civil, i tenien una norma, que no podies posar un nom
que tanqués la porta a una altra associació, i clar si nosaltres posàvem AV de Rufea diu
que tancàvem... i aquests senyors com eren molt legalistes van dir posem un nom, i si
hem de posar un nom, que sigui un nom representatiu de la partida, i com hi havia un
mossèn, el mossèn Arqués que havia fundat el convent de l’Arqués que havia sigut tot
el que havia sigut (tot el que havia estat l’experiència del centre que havia la partida...).
El centre de la partida era aquest convent on s’havia anat a missa... Van posar el nom en
homenatge a això, i a l’escut hi ha la capella, amb l’antiga espadanya, la campanya i un
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xiprer que era molt més alt de l’ermita. L’ermita és on teníem el centre de tot, trobada
tant els que anaven a missa com els que no anaven.
I el local de l’AV?

El local de l’AV vam poder aconseguir que ens deixessin uns dels pisos que no es feien
servir de l’escola Creu del Batlle. A l’escola hi havia uns pisos que eren els pisos dels mestres que després van quedar obsolets i vam dir-ho i ens van deixar posar allí.
Primer vam ocupar una de les aules que no es feien servir, amb el compromís i
l’esperança que ens fessin aviat fora perquè la necessitessin per posar més crios, com així
va ser, i llavors ens van posar un pis a dalt, i llavors l’escola i l’AV estàvem ubicats tots
junts, i els mestres de l’escola estaven a l’AV i fèiem les reunions amb ells, hi havia una
sintonia molt bona, això també va ajudar molt perquè hi hagués tot el moviment junt,
crios, pares...
I era un moment fins que llavors els nens anaven a l’escola per força, i en canvi anaven a l’escola perquè havia el centre de L’AV i si el dissabte a la tarda s’enteraven que els
mestres estaven a l’escola hi anaven a veure’ls. Va ser una època molt propera que això
també va ajudar molt.
A més, el sentiment de l’horta allí es reflexava molt bé, mira aquí hi ha un “malandà
“ que belluga, hi hauríem d’arreglar, sortida dos pares amb dos tornillos... i “ ja està, que
més?” “Vaa que farem un esmorzar per celebrar-ho!”.
El local social té capacitat per a fer festes, esports,... i com es va fer a través de les
brigades municipals també hi havia aquella comunicació directa de volem això, volem
així...
Per últim, què va passar amb la lluita de la riuada del 1982?

Una de les lluites que va tenir important també l’AV va ser la riuada del 1982, a través
de l’AV vam entrevistar-nos amb gent de la Generalitat i començar reconstruir tot el que
havia quedat malament i jo crec que alguns veïns sols potser no haguessin pogut i en
canvi amb la força de l’AV es va poder fer. Finques senceres que es van haver de replantar
i recomplir, i allí on hi havia un camp d’alfals per exemple va quedar una bassa que havia
peixos...
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Glòria Ferrer Pérez
AV barri Universitat i FAVLL

“Jo no era presidenta, jo era la representant de la FAVLL que
vaig entrar l’any 1988. Vam començar a fer molts projectes i
molta cosa perquè llavors la situació era diferent de tot i al cap
d’un temps ja vam començar a muntar el “moviment ciutadà
contra la droga i l’alcohol” (dins la FAVLL)”.

Com va iniciar-se la AV Universitat?

Un dia, va vindre algú a la botiga i em va dir que s’anava a crear aquesta associació
si volia participar en això. Ens vam reunir 5 o 6 persones a la Universitat, hi havia el
Doctor Garcia Mir, el Pelegrí Pelegrí, hi havia unes quantes persones, (3 que han desaparegut) i vam dir què fem, ho fem no ho fem... i es va decidir fer-la. Aleshores érem 5 o 6
persones, també hi havia una noia, la Montse (que portava tot lo que és l’àrea de la dona
i tot). Va començar a funcionar lentament, ja que era un barri que no estava acostumat,
era un barri que havia estat disgregat d’un altre barri...
Ens reuníem a la Universitat i amb 5 o 6 persones d’aquí vam muntar l’AV d’Universitat, al cap d’un temps ens van donar un local que era gran però tampoc era accessible,
perquè s’havia de baixar en un sotano, era gran, estava bé i es van començar a fer activitats, la gent s’hi va començar a respondre lentament. Va ser molt lenta, va costar molt de
que... una vegada vam intentar posar una emissora perquè havia un noi molt aficionat
que ho volia però no ho vam aconseguir, però tira endavant, la qüestió que encara tira
endavant.
Lo Paco Ripoll va estar molts anys de president, quan jo vaig marxar. Jo no era presidenta, jo era la representant de la FAVLL que vaig entrar l’any 1988. Vam començar a
fer molts projectes i molta cosa perquè llavors la situació era diferent de tot i al cap d’un
temps ja vam començar a muntar el “moviment ciutadà contra la droga i l’alcohol” (dins
la FAVLL).
Havia molta inquietud, en aquell moment era un moment molt fort de la droga i de
l’alcohol i llavors vam crear això, amb l’Araceli Molina, amb el Javier, un de la Bordeta,
nosaltres tres vam muntar això. Vam fer cursos a Barcelona i llavors va ser quan també
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a l’hospital vam aconseguir que els fessin un apartament, hi havia dos habitacions i una
zona comuna, havia uns treballadors que els feien companyia i els feien teràpia. Va anar
molt bé perquè la gent anava a fer-se la desintoxicació allí 8 dies, tant alcohol com droga, això era el 90 i pico, en tot l’apogeo de la heroïna, llavors va entrar el Sisco Abella a
l’hospital i ja va es va posar amb lo de la droga. Aquí vam fer moltes coses, teníem un
centre de riscos, vam fer moltes coses, i molts cursos, molts dissabtes, cap de setmana,
venien gent de la universitat que els donaven crèdits per venir, i portàvem gent de fora...
va ser uns anys molt treballats. Havia l’Emilio Subies que ens va donar suport en tot, i
l’ajuntament també ens va donar suport, havia la Pilar Nadal i vam treballar molt.
Llavors quan van muntar l’AV de la Zona Alta, ja em vaig passar a la zona alta i allí
continuo ara.
De la FAVLL després me’n vaig anar. Jo anava a Madrid, tenia un càrrec a Madrid a
la CAVE112. A la CAVE vaig estar 3 anys viatjant, no teníem l’AVE com ara. Llavors va
ser allí quan vam crear la ONGD “Veïns del món”.
A través d’allí vaig dur els temes de cooperació i de la dona, i després vaig dir només
cooperació i va ser quan vam començar a fer els projectes a Senegal que encara hi anem.

112. Confederació d’Associacions de Veïns d’Espanya.
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Francesc Ripoll Rué
AV Barri Universitat

“Feia poc temps que s’havia posat en marxa l’Associació de
Veïns que va començar amb una junta formada gairebé tot per
comerciants del barri, poc a poc es va anar incorporant gent
del barri que eren veïns però que no tenien res a veure amb
comerços ni res (...) És vetllar per la salut en general del barri,
tant a nivell de comoditats, a nivell d’estructures, a nivell social,
que tinguin equipaments, que tinguin llocs on poder anar, que
hagi espais per la canalla que puguin jugar...”.

Jo sóc Francesc Ripoll, i vaig entrar al món veïnal a finals dels anys 80, primers dels
90, i potser mogut per un sentiment de barri, perquè vaig néixer al barri de la Universitat, estava casat, continuava vivint a la casa on vaig néixer, la casa l’havia fet el meu avi,
vull dir, hi havia una sèrie de lligams que et feien estimar el barri d’una manera especial
i llavors tot el que feia respecte amb això portava unes inquietuds.
Feia poc temps que s’havia posat en marxa l’Associació de Veïns que va començar amb
una junta formada gairebé tot per comerciants del barri, poc a poc es va anar incorporant gent del barri que eren veïns però que no tenien res a veure amb comerços ni res...
doncs primer vaig entrar allà com a col·laborador que vaig estar poc temps i després ja
em van dir si volia estar com a secretari i així vaig estar 3, 4 anys... En aquest temps va
haver 2 presidents, i ja després l’anterior president a mi va ser Ramon Caballol i ho va
tenir que deixar per motius professionals i ja es van fer eleccions i em vaig quedar jo,
més que res va ser una coincidència que jo tenia per la meva feina hores lliures, no totes
les setmanes però gairebé totes les setmanes tenia hores lliures i podia fer una dedicació
continuada més o menys.
Ehhh i bueno, que volíem fer nosaltres llavors? Al començament totes les associacions
eren per lo mateix per reivindicacions de tipus socials i tipus estructurals, tipus d’infraestructures i millora de serveis.
No hem de descuidar que la primera associació que va ser la de Pardinyes-ORVEPARD, van començar que tenien un barri on no hi havia ni carrers asfaltats, ni clavegueres, ni serveis de llum... i clar tot això la gent ho va anar veient, que aquell barri
que va començar una mica gairebé en la clandestinitat va anar guanyar amb serveis,
amplitud, comoditat... i llavors els demés barris es van apuntar a buscar les millores
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pel seu entorn. Entre altres coses recordo, una cosa que s’ha fet ara fins fa 3 o 4 anys,
que era l’arranjament de la plaça Pau Casals, ja es demanava llavors, tindre en compte
tot el que és la plaça del seminari per la part del carrer Maragall i Ramon i Cajal estava
tancada per una paret de totxana i allò ho volíem tirar i volíem un espai obert, també va
costar molt però bueno al final es vam aconseguir, es va posar el pàrquing que ha servit
també per bastant, encara que és més utilització dels estudiants, pels veïns també és del
seu ús, la il·luminació també es va tancar, teníem uns arbres que portaven molèsties que
portaven uns insectes que es col·laven a les cases... i bueno, tot això són iniciatives que es
portar i es van anar fent i tot això dins una sèrie d’activitats dins els locals socials, tallers
de manualitats, tallers de gimnàstica per gent gran, festes de barri, trobades,... nosaltres
teníem conjuntament amb el col·legi Episcopal un parc de Nadal que durava cinc dies
i en proporció entrava més gent que al parc de Nadal que fa l’Ajuntament, Cucalòcum,
perquè clar, nosaltres amb una població del veïnat d’uns 8000 o 8500 veïns teníem uns
500 nens durant 5 dies, era un moviment de canalla molt gran, i clar sempre l’associació
el que feien al col·legi era una activitat molt bonica, ja se sap amb la gent petita són més
agraïts...
Així van anar passant els anys i em vaig quedar 12 anys de president, després em
vaig quedar de secretari perquè vaig anar a viure a un altre barri, vaig creure que no era
la meva situació com per estar dins la junta, però em van demanar que em quedés per
ajudar a la gent que entrava nova per explicar com anava, i em vaig quedar uns 2 anys
més com a secretari i després ho vaig deixar...
I bueno ja dic el tema està que la iniciativa o creació de les associacions de barris va ser
per les millores d’estructures socials, el nivell d’equipaments,... s’ha de tindre en compte
que en aquesta època del 85 al 95 es van fer les pavellons poliesportius als barris, les piscines als barris, les festes majors, es van fer les colles geganteres en tres o quatre barris...
totes aquestes coses han nascut a través de l’AV.
Hi ha hagut barris amb certa conflictivitat en el qual les AV han fet de mitjancers per
reduir les tensions en coses de migració, de salut pública...
És vetllar per la salut en general del barri, tant a nivell de comoditats, a nivell
d’estructures, a nivell social, que tinguin equipaments, que tinguin llocs on poder anar,
que hagi espais per la canalla que puguin jugar, que hagin bancs per gent gran que
puguin sentar-se a l’ombra a l’estiu... alguns equipaments que tenim que en altres barris,
que aquí no hi és, centres per gent gran, els que no tenen l’equipament com a gent gran
talment específic, tenen un espai per poder-se reunir.
Tot això és una cohesió del veïnat, de la gent del barri.
Tot això es fa a través d’unes petites quotes que es feien, que venien a ser, en aquell
temps crec que eren 100 pessetes per veí, després subvencions de l’Ajuntament, i anar
enredant a l’Ajuntament, anar demanant, anar pidolant...algunes vegades havies de fer
algun petit acte de pressió perquè tingués més coneixement la gent, i també per demostrar que s’està fent coses i per demostrar a l’Ajuntament que feien falta coses.
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I en referència a local, en teníeu?

Jo quan vaig arribar el local que teníem al carrer Alcalde Sol era un local que no havia
nascut com a local social de l’AV però havia estat com a seu o com a lloc d’exposicions
del Real Aero Club, aquesta entitat es va desfer, però com dins aquesta junta hi havia
gent del barri i tal, van dir perquè no aprofitem i ara li demanem a L’Ajuntament de
quedar-nos això, com el local ja estava llogat, aparaulat i això només es va fer un canvi
d’ús, va passar d’ocupar-lo el Real Aero Club a ocupar-lo l’AV.
No és el mateix que hi ha ara, el que hi ha ara és més petit, està al davant. Nosaltres
teníem un local guapo, l’únic que tenia una pega molt gran, que era de 2 plantes, que
ens anava bé per diferenciar activitats, a la primera planta hi havia el despatx de la junta
i una petita biblioteca que vam fer o una sala de juntes gran, i a baix és l’espai on es
feien les assemblees, hi havia una petita barra de bar, i on es feien els tallers de costura,
de pintura, manualitats,... totes les activitats... i estava separat una zona de l’altra, l’únic
que les escales eren estretes i per les persones amb deficiències no era còmode. Però per
lo demés el local estava molt bé. I ara en tenen un altre potser de més fàcil accés però
amb metres era més petitet.
Saps en quin any es va constituir l’Associació?

Doncs no sé segur... nosaltres érem del 82, caldrà mirar als arxius de L’AV Jo vaig entrar que era al 86 i vaig estar de secretari 2 o 3 anys, i després va entrar el Ramon Caballol
i després vaig entrar jo. Jo al 2000 estava a Princep de Viana, i vaig estar 12 anys i ja ho
havia deixat. Així que deu ser del 80. (...) I llavors vam agafar part de Balmes, Martin
Ruano, Plaça les Missions. La denominació era Universitat- Zona alta, havia també Dr.
Fleming.
I ara torna a estar separat?

Lo que és conforme puges cap a Ricard Vinyes, la part esquerra és Universitat i la part
dreta és zona alta, fins a Ricard Vinyes, allí trenques per Martí Ruano fins a Plaça de les
missions i llavors agafes un tros de Vallcalent, un tros de carrer Segrià fins com aquell
que diu fins les Dominiques, i de les Dominiques cap allà ja no sé si és camp d’Esports...
Però quan vam començar la denominació era Universitat sol, i després era Universitat
Zona Alta, perquè es va agafar aquest tros de Balmes, Ricard Vinyes, i Martin Ruano,
tot aquest triangle. Des de Joan Baiget, antes tancava Joan Baiget, Vallcalent... el que he
dit abans.
I llavors fins a Tereseta (o sigui plaça les missions), Pius XII, carrer Castella i tancant
pel Col·legi Episcopal al carrer Bisbe Torres crec que és, i tornant a Doctor Combelles.
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Esther Borràs Soliva
AV Camí de la Mariola

“Som cinc partides, l’associació aglutina cinc partides: Malgovern, Camí de la Mariola, Sant Just, un tros de Caparrella i Empresseguera. (...) vam començar al col·legi de Malgovern. Hi
havia una escola i ens reuníem de tant en quant allí, i allí vam
veure, també ells tenien necessitats, de “vallar” l’escola i això
ho vam fer nosaltres, ens ho va dir la mestra si ho podia fer
l’associació i bueno els membres de la junta ho vam “vallar” tot”.

Jo em dic Ester Borràs, i pertanyo a l’AV del camí de la Mariola, des de l’any 86 quan
es va formar, o sigui que aviat farà 32 anys perquè va ser al desembre.
I bueno, ho vam fer uns amics per què volien els camins; perquè allí som cinc partides, l’associació aglutina cinc partides: Malgovern, Camí de la Mariola, Sant Just, un
tros de Caparrella i Empresseguera. O sigui que són tot el que és camí de la Mariola, els
que toquem al camí pertanyem aquí.
Vam dir quines inquietuds tenien els veïns, hi ha el col·legi, nosaltres tenim un local
ara, però vam començar al col·legi de Malgovern. Hi havia una escola i ens reuníem
de tant en quant allí i allí vam veure, també ells tenien necessitats, de “vallar” l’escola i
això ho vam fer nosaltres, ens ho va dir la mestra si ho podia fer l’associació i bueno els
membres de la junta ho vam “vallar” tot.
Llavors érem 10 o 12 persones a la junta, hi havia normalment dos de cada partida,
perquè així estàvem tots junts. Vam començar amb 82 socis, perquè al gener del 1982
vam fer la primera assemblea i érem 82 socis. Vam començar amb 82000 pessetes, era
1000 pessetes per casa.
I llavors bueno entre els gastos dels llibres, del notari i el que fos... ens vam quedar
amb 6000 pessetes, tot el que teníem llavors.
Al 89 em sembla que ens vam inscriure aquí a la FAVLL, perquè el president que era
el Fèlix Boté ens va dir que tindríem avantatges i totes les associacions s’inscrivien.
Llavors vam lograr, que havia el Sr. Siurana, que ens fes un local al costat de l’escola
i el van començar al 95 i em sembla que es va inaugurar al 96, que llavors allí ja vam
començar.
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Perquè abans quan ens reuníem, per exemple una assemblea, la fèiem al restaurant la
Mina, i fèiem la Castanyada, llavors en un altre lloc fèiem la matança del porc, a Can
Jordi també, clar no teníem local i ens havíem de reunir al puesto on ens deixaven les
coses. Igual que vam començar a fer el pare Noel que anàvem torre per torre, ho vam
fer un parell d’anys però no podia ser que no acabàvem mai. I llavors ja quan vam tenir
el local ja fèiem allí les activitats, és bastant grandet, quan el vam tindre es portava això
d’objectors de consciència i llavors ens portaven ells el bar, hi ha un petit bar i ells l’obrien. La gent anava a jugar al a botifarra, jugàvem al parxís el que fos... no sé si en van
passar 10 i ja es va acabar. Perquè allò no és com aquí Lleida, que pot anar tothom i si
està el bar obert, allí no, perquè necessites cotxe per anar i ara la gent és molt gran. Però
tot i això, encara fem moltes coses allí.
I ara quan es va tancar l’escola, ara farà 10 anys o més... l’escola es deia Malgovern.
Ens van deixar la sala i ara fem més activitats. Perquè allò és més gran, el local no entre
que hi ha un despatx, un altell, es feia petit per fer gimnàstica, per fer ball, i així... Bueno
fins per fer les festes que fem, la Castanyada... i tot això. La sala ara es tota àmplia i ho
fem tot allí, i bé. També fem la Festa Major i ho fem tot allí, fem moltes coses. Mira
aquest diumenge vam fer la matança del porc, vam fer dinar, i fem moltes activitats,
“country”, la gimnàstica, etc... Demà celebrarem el dia de la dona, i llavors a la tarda
fem treballs manuals i després anirem a sopar, per Nadal fem centres, fem el Pare Noel...
Bueno moltes coses fem: tallers, xerrades... De moment està molt bé.
Com és la participació dels veïns/es?

La gent participa. A veure no és que siguem grans perquè tenim el problema del cotxe
la combinació, vull dir els has d’anar a buscar i ja costa més el sortir de casa. Si estàs a
Lleida o vas amb el bus o vas caminant, però allà pels camins no pots anar... però bueno
no ens podem queixar, que de moment...
Tornant als inicis, quan vau constituir l’associació quines inquietuds, necessitats teníeu?

Doncs no sé, ens vam reunir allí uns quants i vam dir fem una associació perquè suposo que va ser quan es va començar a formar alguna associació, fa 32 anys, suposo que
en deu haver alguna, i llavors vam dir pues bueno fem això...
Primer vam fer unes trobades a veure que els hi semblava als veïns perquè clar sol 4 no
podem fer-ho, i llavors van dir doncs vinga sí endavant, alguna cosa ens podreu ajudar,
per exemple a tapar els forats del camí, jo tinc un forat aquí i jo puc anar a l’Ajuntament
però a mi no me’l taparan però si hi va la força de l’associació pues guanyem més, vull
dir que es tractava d’això, el camí el teníem malament... aquestes coses.
Més que res, de cara a les institucions de demanar coses, perquè clar entubar un braçal
si pots anar a la junta de sequiatge, però a lo millor et diuen és que això no és... és de
l’ajuntament. Més que res per això... Llavors teníem el que feia de vicepresident crec el
Llorenç Saura que també estava molt posat a l’Ajuntament, també va ser regidor fa anys
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i vull dir entre uns i els altres, i vam poder aconseguir que ens fessin el local, perquè clar
havíem d’anar porai a fer les coses, perquè anàvem a un magatzem, si havia un magatzem
que ens el deixeu si allí trastets i fèiem les festes i el que fos. Vam aconseguir al 95 es va
començar a fer, i crec que al 96 es va inaugurar, ja em fixaré que tenim la placa allí del
Sr. Siurana que ho va inaugurar.
I d’això vam plantar molts arbres a l’escola abans de tenir el local, i sobretot “vallar”
perquè clar jo vaig anar en aquella escola quan era petita, però no hi ha tot el que hi ha
fa 20 anys cap aquí, que si marxava un crio, que si no... estava obert ehh i ens amagàvem
per tot arreu. Però la mestra ens va dir perquè no ho “vallem”. I sí si anàvem els diumenges allí i ho vam fer tot.
Això ho vau fer entre els veïns?

Sí sí havia algun pare i si no érem nosaltres els de la junta i algun veí que va venir a
ajudar-nos.
I ens podries comentar alguna altra acció més que es va fer en uns inicis?

Al principi vam fer, però bueno, això potser és una mica més cap aquí. Quan van
clausurar l’abocador hi havia molt purí clar perquè ho van tancar i sortia molt així, i
l’associació va mirar vam fer a través d’un advocat, que allò era insalubre perquè havia
molts veïns pel costat, i clar pel camí et sortia el líquid aquell... i per cert que vaig trobar
les fotos i tot, perquè hi havia basses.
També a través de l’associació que ens volien posar un assentament de gitanos, allí on
estava l’abocador, i mira cada dia anàvem allí perquè allí no el fiquessin i llavors ja no el
van posar...
Vull dir hem lograt bastantes coses.
L’escola per què es va tancar?

Més que res la mestra que li tocava allí no volia venir i llavors a través d’ella es va
lograr que la tanquessin, de crios n’hi havia pocs però...
Quan anava jo érem quasi 40, tots en una sala. La mestra era per a tots els cursos, de
primer fins a cinquè i llavors a sisè ens passava a buscar l’autocar i anàvem cap a Lleida,
allí al “Riu Segre” que abans es deia General Britos. Aquell el van inaugurar, quan jo vaig
marxar per fer sisè va ser la inauguració d’aquell col·legi. I llavors ja van anar al Joc de la
Bola i al Joan XXIII, això ja parlo de més endavant. Allí també a través del local vam fer
menjador pels crios que van quedar, i els crios que volien es quedaven a menjar. Es va
organitzar des de l’associació de veïns. Portaven el menjar fet, havia una monitora i els
crios es quedaven a menjar.
I ara fem, deu fer 3 o 4 anys, 4 estius que fem casal d’estiu, i llavors a través d’unes
monitores ve la canalla, o migdia 4 hores, o una setmana, o dos... va per setmanes i estan
allí, els que volen es queden a menjar i els que no allà a les 2 els van a buscar. Estan de 9
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a 14h. Un dia van a veure una granja, una altra floretes, planten 4 tomateres o 4 coses, i
estan dos mesos, comença a finals de juny i tot l’agost. I hi ha gent ehh, com ho pots fer
per setmanes. Venen de Lleida hi tot, o algú que ha estat relacionat allí a l’horta.
Perquè clar abans no havia tants cotxes com ara i la gent no treballava tant a fora, es
treballava més al camp, o per exemple ma mare no treballava, però clar llavors ja deu fer
15-20 anys cap aquí, el que més o menys treballa a Lleida, va a Lleida, ja s’emporta la
canalla cap a Lleida.
I poc a poc es van quedar 6 o 7 crios i aquesta mestra que li tocava que no i van tancar.
Hi ha hagut participació de les dones en l’associació?

Sí i tant, de l’associació de veïns fa 32 anys que sóc la secretària, i de les dones sóc la
presidenta.
Ara potser hi ha més dones, tenim àrea de la dona i em cuido de la gimnàstica, quan
fan l’aplec de les dones, que més... fem coses, viatges, fem un viatge ara a l’abril, després
de setmana santa fem una setmana, enguany ens anem a la Bretanya francesa, al novembre fem un cap de setmana, aquest any vam anar a Figueres, i fem coses.
Ahir vam fer el sopar de les dones, vam anar a la “mani” i després el sopar. I el dissabte
farem un taller i farem un sopar.
A lo que puc jo hi vaig però moltes coses que fan aquí a l’àrea de la dona ho fan a les 6
hores de la tarda el taller, o xerrades però clar jo plego a les 8h. Però per poc que puguem
les dones hi anem, siguem més o menys. De vegades amb això que fan de l’aplec de la
dona al juny hem sigut nosaltres més de totes les associacions de l’horta. Hem sigut vint
i... participen. El que passa es que la joventut no participa gaire ara, i més que res som
els grans, però poc a poc ho fem tot i el dia que no puguem un o altre ho haurà de fer
perquè clar...
Ara l’altre dia vam plantar plantetes allí, tenim a goteig.
Bé, bé, a l’associació estem bé.
Festes també, en fem moltes, les festes les fem quasi totes. Dia del soci i dia del llibre,
el dia 8 d’abril, el diumenge. Tenim un escriptor a la partida i quasi cada any ens treu un
llibre. Es Josep Maria Salvat. Es escriptor, i ens presenta el llibre que fa i com fem el dia
del soci... fem una paella i dinem, i allí ens toca el sol, estem al carrer. On teníem el pati,
abans el teníem de pedra i el van cimentar es com una pista de futbol, de bàsquet i allí és
on fem la festa major i si fa bo, fem la festa la cassola allí al carrer i bé, bé!
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Àngel Ros Domingo
AV Camp d’Esports i FAVLL

“(...) el món veïnal i les associacions de veïns van contribuir a
la democràcia, al desenvolupament de la democràcia, la democràcia no es només votar cada 4 anys, per eleccions generals o
de Catalunya, o locals... democràcia es molt més, doncs el món
veïnal vam jugar a això”.

L’associació que parlem inicialment és el Camp d’esports i també la FAVLL.

Jo vaig fundar juntament amb un gran amic que es el Pere Terrado i altres veïns del
barri vam fundar, l’associació de veïns del Camp d’Esports i com associació de veïns vam
contribuir a la fundació de la FAVLL, la Federació d’Associacions de Veïns.
Quin càrrec va ocupar?

Jo vaig ser president de la FAVLL i del Camps d’Esports.
Ens podria explicar la seva trajectòria en el moviment veïnal sobretot pel que fa als seus
inicis?

Sí, de fet als moviments veïnals a Lleida, n’hi havia que venien de l’època de la dictadura i altres es van crear també durant, encara durant el franquisme i en l’època de
transició. Vas ser el cas de l’AV del Camp d’Esports i de la FAVLL. Per nosaltres, en
aquell moment quan vam contribuir a crear tant una com l’altra, estàvem pensat amb
que no havent-hi democràcia municipal hi hagués la veu dels veïns en els mitjans de
comunicació, en el món associatiu de Lleida i també fer-la arribar com podem veure...
fer-la arribar a l’Ajuntament.
Quan la reforma va portar la democràcia, primer a l’Estat, perquè primer va haver
unes eleccions a Corts Generals com tots recordem i després, ja quan hi va haver democràcia municipal, les associacions vam ser els interlocutors vàlids de primer nivell amb els
ajuntaments democràtics. Com va ser la meva trajectòria? Doncs participant en el moviment veïnal del meu barri del Camp d’Esports, col·laborant amb altres moviments de
veïns. Jo recordo particularment el Secà, per una raó també de militància també d’aquell
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temps. Jo estava molt vinculat al món cultural i en particular al món dels cineclubs, i
cada setmana anava a fer cinema, en aquest cas, dedicat als infants al barri del Secà de
Sant Pere. Vaig tenir molta relació amb el barri de Balàfia, quan la problemàtica i també
la tragèdia de les vies, en el qual... jo crec que va ser un punt d’inflexió pel moviment
veïnal, aquell... la reivindicació dels veïns de cobriment de les vies... eh... i també vaig
estar molt vinculat per diferents raons, perquè entre altres coses aquells barris van ser
decisius per crear la FAVLL, tant a la Bordeta, on la nostra vinculació estava molt lligada
a la Parròquia, al casal social llavors de la Bordeta, de fet, la vida es feia a la parròquia.
I també a l’associació, que llavors es deia de “Cabezas de familias” de Magraners, l’amic
Jaime Bertran, a la seva torre de Magraners es va gestar bona part del que després seria la
Federació d’Associacions de Veïns.
Per tant, la meva trajectòria va estar vinculada en particular a l’AV del meu barri,
el Camp d’Esports, a la FAVLL i a aquests barris que dic per aquestes raons que estic
explicant.
Jo crec que llavors tots militàvem molt i dedicàvem moltes energies al moviment veïnal llavors, intentàvem compensar, al començament no democràcia i després la creixent
democràcia amb molta participació associativa.
Quan es van constituir tant l’associació de Camp d’Esports com la FAVLL?

Puc recordar la del Camp d’Esports la vam constituir l’any 76-77, i la FAVLL immediatament després, jo crec el 78 i la vam constituir una junta gestora, una junta que
presidia el Carles Lavernia de Llívia, i jo era el secretari, el secretari general, soci de la
Federació i després vam tenir unes primeres eleccions que es aquest document que he
porta que Carles Lavernia ho va deixar, em vaig presentar jo a president amb una elecció
en la qual ens vam enfrontar, perquè realment hi havia democràcia en aquest cas en el
món associatiu, i van haver 2 candidatures. Vaig guanyar però evidentment la relació
entre tots era molt bona.
Així entenc, que “estrictu censu” un president elegit d’una junta gestora no és un primer
president, si no simplement, un cap d’una junta gestora, perquè quan et vaig dir si tu eres el
primer president, hi ha un consens de que tu eres el 1r president...

Es pot interpretar... El primer president elegit pels diferents barris de Lleida sí, amb
unes votacions que a més, tenim l’acta encara doncs, hi van haver pe eleccions a president... Jo vaig treure 36 vots, la representant Lídia Ruiz en va fer 6, el Jaime Bertran 2.
Vicepresident hi va haver només un candidat que va ser el Jacinto Pernia i així... Es a
dir, es la primera vegada que hi ha eleccions com a tal amb aquest moviment veïnal, sí.
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Fixeu-vos que d’aquesta acta113, d’aquella assemblea hi ha un altre element que volia
destacar, i és que en aquells anys es van constituir moltes coses a Lleida, també l’Ateneu,
I l’Ateneu fixeu-vos que en aquell assemblea en la que s’elegia president doncs des de Balàfia el Molins, va presentar una petició que la Federació recolzés la creació de l’Ateneu
de Lleida. També estem en l’origen de la Fundació de l’Ateneu.
Qui formava part de la mateixa?

Mira els tenim aquí i els podem anar repassant a més son bons amics, ja ho veieu. La
pròpia Lídia Ruiz, que es va integrar a l’associació, a la federació, el Jaime Bertran de
Magraners, el Jacinto Pernia, l’històric home de Pardinyes, l’Emilio Subías del Secà, el
Víctor Ayuso, crec recordar de... Bordeta, l’Antonio Arbonés... ara no ho recordo quin
barri representava, el Melitón Regué de Bordeta... La Dolores Camacho de Cappont,
el Miquel Paüls també de Bordeta, el José de Luzón dels Blocs Joan Carles, el Carles
Lavernia de Llívia, i l’Antoni Morell, no recordo quin barri possiblement Balàfia... però
no ho puc assegurar.
Bé, són d’alguna manera història i fundadors d’aquells anys.
Ja ho has explicat una mica abans, però perquè es van constituir? Quin va ser el motiu?

Tots teníem en aquest país moltes ganes de democràcia i llavors pensàvem que democràcia... Jo, moltes vegades, a mi em preocupa i em sap greu el que es qüestioni tant la
transició i el que en diuen el règim del 78, quan diuen règim de... i s’hi associen connotacions negatives. Doncs, el règim del 78 i la transició democràtica va ser passar d’una
dictadura pura i dura que alguns vam viure directament, patint molt i corrent molt
davant de la policia, i arriscant, arriscant presó. I jo m’indigno règim actual amb règim
franquista, no puc amb aquestes comparacions, i moltes persones que fan això, els que
són de la meva edat, molts en aquells anys no van lluitar contra el franquisme, i ara estan
jugant un paper... Amb tot el meu respecte amb les persones que porten un llaç groc
i que estan en posicions diferents de la meva, ho respecto, però el que també respecto
però em sap molt greu i m’indigna és qüestionar la transició i qüestionar amb aquestes
paraules al règim del 78. Perquè penso molts, els joves no ho havien viscut i tothom a la
nostra vida sembla que volem fer una revolució,... però molts grans, gent gran de la meva
edat, 66 anys que ara qüestionen el mal nomenat règim del 78 i transició democràtica,
penso... en aquells anys jo arriscava la meva llibertat i tot el meu futur professional i
personal, i vosaltres us estàveu a casa i semblava que us estava bé aquell règim... Molts
dels que ara qüestionen.

113. Fa referència a una acta de fundació de la FAVLL que duu en mà.
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Però els que realment vem arriscar la nostra llibertat llavors, i si no vam anar a la
presó, va ser simplement perquè vam córrer més, per cap altra raó, simplement perquè
vaig córrer més,...
I evidentment, va anar la policia a casa meva a preguntar per mi, i a què em dedicava...
Jo em sap molt greu que es qüestionin aquells anys en què aquest país va fer un gran
salt i tornem al món veïnal i les associacions de veïns van contribuir a la democràcia, al
desenvolupament de la democràcia, la democràcia no és només votar cada 4 anys, per
eleccions generals o de Catalunya, o locals... democràcia és molt més, doncs el món
veïnal vam jugar a això.
A part dels motius grans, quins altres motius van defensar pels drets del veïns?

Lleida no era la Lleida que hi ha ara, Lleida tenia barris molt mancats d’infraestructures, dius quines infraestructures, molt... que ara ens semblen que sempre hi han estat,
no, no! Ni centres cívics... Abans deia posava l’exemple de la Bordeta. Bueno pues les
reunions les fèiem a la parròquia, i els Magraners també molt vinculat a la vida parroquial, i la majoria d’associacions ens reuníem en un local o un pis d’algú. El concepte d’ara
tenir centres cívics, casals socials als barris no hi eren, no hi havia equipaments esportius
als barris. Ara estem acostumats a que tot barri té 1 o 2 camps de futbol, unes piscines,
un poliesportiu... és un “kit standard” d’un barri. Bueno doncs llavors no, i això eren
reivindicacions. Ja he posat abans un gran moviment veïnal que va ser l’accident la catàstrofe, de la via, de la mort a la via del tren; un altre gran moviment veïnal va ser al
Clot de les Granotes, i un altre en el qual jo hi estic particularment molt orgullós de com
va anar, que va ser el Pla d’Ordenació Urbana que es va aprovar immediatament abans
de les eleccions municipals. Curiosament hi vam treballar molt seriosament, l’Antoni
Siurana des de la Coordinadora de forces polítiques (que eren els partits polítics que
després alguns d’ells traurien representació municipal, i en particular qui ho presidia que
era l’Antoni Siurana seria alcalde), i el moviment veïnal que llavors presidia jo mateix.
No deixa de ser curiós que aquell pla d’ordenació urbana va generar els dos alcaldes que
després hem estat més anys a l’ajuntament.
Per tant, dius quins altres motius

La manca d’equipaments als barris, i equipaments era també la urbanització ehh,
cuidado, ara també tot ho veiem d’una manera determinada però jo quan me n’anava
a fer cineclub al Secà de Sant Pere, passaves per fangars i el barri de Magraners, i aquí a
Balàfia, i la vella reivindicació de les torres elèctriques de Magraners perquè parlar... Vull
dir que vam reivindicar moltes coses.
I alguna acció concreta?

La meva associació del Camp d’Esports tiràvem endavant accions de vida social. Vam
generar participació també en competicions esportives, la festa major del camp d’es89
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ports, la vam crear... i bueno vam tirar endavant reivindicacions d’urbanització, sobretot
de la part més extrema del camp d’esports que en aquell moment no havia assolit tal
nivell com el d’ara.
I des del punt de vista de la FAVLL, jo crec que va ser fonamental, des de l’òptica de
la FAVLL la participació al Pla d’Ordenació Urbana de Lleida.
Es que bàsicament el concepte d’urbanització com entenem ara no és ni molt menos,
i no és com el que hi havia aplicat als ajuntaments del període de la dictadura, no té res
a veure.
Gran part de les activitats que es realitzen des de les associacions de veïns han estat les
dones, encara que els ha costat sempre agafar protagonisme...

Cal destacar el paper de la Lídia Ruiz, la Dolors Camacho,... van ser dues dones, les
primeres en el moviment veïnal, les de la Mariola posteriorment. Històricament era el
Luzón però després la Mariola,... però no gaires barris més, més de 4 o 5 persones a les
juntes.
Al nivell que hem arribat ara reivindicatiu deu ni do la conscienciació ciutadana en la
igualtat home dona, ara hem de fer que això es manifesti en els llocs de comandament,
crec que la sensibilitat ciutadana ara és molt alta i s’ha d’agrair al moviment feminista.
Ara falta conquerir la igualtat home-dona en llocs de comandament tant administracions com empreses.
Vols fer alguna reflexió a la implicació dels veïns?

Tot ha evolucionat, en aquella època jo crec en els grans actes també festius i culturals, els veïns hi participaven. En les festes de barris hi havia una veritable participació, i
evidentment en els moviments reivindicatius, manifestacions.
A la que es consolida la democràcia municipal, les persones ens posem al cap que això
és la democràcia, que ja està, ja elegim regidores, i alcaldes... i això és la democràcia a les
ciutats i pobles i aquí, jo crec que als anys 90 i primers del 2000 és quan entra en crisi
la participació el moviment ciutadà. I aquests últims anys, ultimíssims, es torna a veure
que en votar cada 4 anys no n’hi ha prou, si no que has d’estar en activitat permanent
a la vida pública i bueno... Jo soc optimista sempre, i tendeixo a pensar que aquest xip
hi és, de la mateixa manera del gran èxit del moviment feminista, espero que conceptes
com l’agenda 2030 també s’imposaran en quant a la sensibilitat mediambiental, i la
sensibilitat en quan a la participació jo crec que també està creixen.
El més important del moviment veïnal, per acabar?

Jo crec que el POU va ser decisiu per pintar la Lleida del futur, i en aquesta el moviment veïnal hi té una part importantíssima del mèrit.
I en la consideració que cada barri ha de tenir un nivell d’equipaments que caracteritzem com a món cultural, món esportiu i món participatiu, d’alguna manera els centres
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cívics- casals socials,... cobreixen una component important de cultural i participació i
l’altra la component esportiva... Els complexes poliesportius i camps d’esports en general.
Jo crec que va entrar a la consciència dels polítics de tota la democràcia que els barris
han d’estar dotats d’aquests tres equipaments que cobreixin aquestes tres funcions: cultura, participació i esport.
Som necessaris les AV?

Imprescindibles, insisteixo perquè hi hagi democràcia no n’hi ha prou. Poso l’exemple
de Lleida que es el que sabem, amb 4 diputats a Madrid, amb 15 diputats al parlament, i
27 regidors, amb això no n’hi ha prou per dir Lleida es democràtica, també hi ha d’haver
actituds democràtiques en les institucions, hi ha d’haver participació del món associatiu
i ciutadà, això és la plena democràcia.
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Jesús Delgado Núñez
AV Cappont

“Sí, el 8 i 9 de novembre de 1982. Cappont va ser el barri més
afectat. La reconstrucció del barri després de la riuada va ser
un èxit. El barri si hi vius és que t’agrada! I s’ha de defensar!”.

Ens pot dir quan es va constituir l’associació, i que va fer que es constituís, qui formava
part...?

El 5 de novembre de 1990 vaig ser elegit com a president de l’AV del barri de Cappont.
Durant 5 anys i algo pues vaig representar al barri, anteriorment, ja estava constituïda
l’Associació, el que estava una mica en desordre (diguéssim així), havia hagut una junta
no se’n cuidaven prou... I llavors estava en aquell moment estava una mica desorganitzada, i em van elegir a mi. A partir d’allí el secret crec que era fer una bona junta, que en
definitiva van ser els que van desarrollar els treballs, els representants, sobretot l’àrea de
la dona amb la Rosa Pascual (va ser una dona que se’n va fer càrrec i des de luego ho va
portar molt bé). No fa gaire ha sigut nombrada pel casal de les dones...
Llavors pues bueno hi havia tots els de la junta, fa molts anys, alguns han marxat, ja
no hi són aquí, i vam aconseguir, el que ens vam aspirar des del principi, que el barri de
Cappont fos un mirador de Lleida, un mirador de la Ciutat, que fos un petit Manhatan
de Lleida. Això es va aconseguir gràcies a l’esforç de la Generalitat i l’Ajuntament. La
junta l’únic que vam fer mirar que els veïns s’aproximessin més a l’associació, i l’associació tingués contacte amb l’Ajuntament, Generalitat i les institucions que en definitiva
són les que subvencionen les possibilitats del barri.
I quines accions concretes es van desenvolupar per millorar les condicions dels veïns/es del
barri?

Em sembla si mal no recordo, que no teníem el local, vam reivindicar un local, que
és el que estan ara, el vam inaugurar nosaltres. Després pues les activitats de l’associació,
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eren mínimes i llavors van rebre un impuls en general, es van fer excursions, pues bueno
la sala que tenen ara Cappont està molt preparat a través del local que tenen, que ara sí
que funciona. Va ser així.
I pel que fa a la defensa de la millora dels drets dels veïns/es?

També es va impulsar l’escola bressol, i les festes majors eren reconegudes per tota la
ciutat, Cappont era una de les principals, i bueno les activitats com les passarel·les de
moda...
Vol dir més de participació veïnal i així...?

Lo més important és que vam aconseguir que participessin els veïns que es fessin càrrec a més de les ajudes econòmiques. La participació era enorme, és del que ens sentim
més orgullosos en aquell moment. D’un barri que estava pràcticament paradet, a que
fos un dels principals de Lleida, de la ciutat, a través dels veïns, la participació era molt
important.
I a nivell d’infraestructura, el fet de la riuada, que va ser al 82, no...? Va afectar molt al barri?

Sí el 8 i 9 de novembre de 1982. Cappont va ser el barri més afectat. Una mica Pardinyes, però Cappont era a la cua i allò va ser terrible, claro. A partir de llavors van ser els
esforços econòmics de la Diputació, i de la Generalitat, vam aconseguir amb passarel·les,
amb ponts, el mur, la canalització,etc. Vam aconseguir molt. I els particulars, pues bueno es van refer poc a poc, d’un barri que era molt més guapo que al principi. D’això pues
claro, la riuada va fer que el barri fos reestructurat, i avui en dia és un orgull de la ciutat.
Així es va arreglar carreres, places, jardins, fatxades... tot això va ser molt important.
La reconstrucció del barri de Cappont després de la riuada va ser un èxit.
Perquè abans com estava, estaven asfaltats els carrers...?

Hi havia de tot. A la vora del riu, el que és el costat esquerra del riu, pues no. Hi
havia 2 o 3 cases, algun magatzem, algun pati... Després de la riuada va quedar tot ben
canalitzat, urbanitzat... d’aquesta manera.
Alguna cosa més que vulgui destacar?

Después es va fer l’escola, i la reconstrucció del barri vol dir asfaltar carrers, dissenyar
les places... tot això.
Quan diu escola, que vol dir l’escola Frederic Godàs?

Vull dir l’escola bressol però també no hi era aquesta, va venir després, a l’utilitzar els
terrenys. Això va ser una participació directa d’urbanisme de l’ajuntament. Aquí el barri
mos sentíem orgullosos de tenir un col·legi tan important com és el Godàs.
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Quin va ser el paper de les dones en l’AV?

Quan jo vaig entrar a la junta, de dones no n’hi havia gaires però llavors es va crear
l’àrea de la dona, se’n va cuidar, una senyora molt activa, i ella era la que entrava en
contacte amb l’ajuntament, per saber els beneficis que podríem obtindré com associació
i la veritat es que va formar una junta, que lo menos eren 10 o 12 dones i van començar
activitats, bueno una darrere l’altra i avui en dia encara estan en funcionament.
La Rosa Pascual viu encara allí, va ser molt, valia molt es preocupava molt, anava a
l’ajuntament i venia i em deia d’on podia estirar i vinga ho feia. I feia (ara no he d’enumerar els cursets que feien però de teatre, de passarel·la, de manualitats...) Una vegada
era un desfile de modelos... Saps d’aquelles coses que et surten bé i no les repeteixes...
Però allí mateix a l’associació.
I altres persones a destacar que estesin en un inici, a més de la Rosa Pascual que m’ha comentat?

Han passat molts anys i dels que érem nosaltres, no hi ha ningú. Els de la junta no hi
ha ningú, uns perquè han marxat i altres s’han fet molt grans, jo mateix... Participo en el
que puc en el barri... El barri si hi vius és que t’agrada! I s’ha de defensar! I si té moltes
carències el barri ara, però poc a poc les vas subsanant, i si es reivindica... pues bueno.
Jo tenia un deute de perfeccionar el català (perquè em costa molt parlar-ho) i quan
un es fa gran va perdent (...)
Un record pel Subies que va presidir la Federació, i el Secà de Sant Pere. Era un bon
company i tots els demés. Llavors va ser quan es va restaurar la Federació, i a partir de
llavors, el “buen hacer” va quedar constant.
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Lídia Ruiz Justo
AV Clot i confluències

“Aquella època va ser una època molt maca perquè crèiem que
tot s’arreglaria; no sabíem el que vindria després...”.

Vaig participar en la reivindicació del Clot de les Granotes com a zona verda. I la cosa
va ser així, jo estudiava llavors i per motius de l’estudi havíem arribat a... el professor a la
classe de magisteri ens explicava la importància de tenir a prop zones verdes en el benestar
de la gent que no és igual l’estat psicològic i emocional de persones que viuen en espais
adequadament urbanitzats i en espais lliures, verds i tal... a prop de la natura, de persones
que viuen “acinades” i no se com si va sortir a la classe o no, no ho sé, que s’havia aprovat el
Pla d’Ordenació Urbanístic de Lleida. Llavors amb una companya hi vam anar, diuen, està
exposat a la policia local. Llavors hi vam anar, i clar, ella també hi vivia al Clot, i passava
cada dia davant de casa meva i jo vivia allà davant, i dèiem òndia, si és zona verda! Això
ens va remoure molt, perquè clar ho estàvem estudiant i veient les implicacions i llavors
clar ens va semblar molt fort. Allò que ho comentàvem, perquè ho havíem fet, perquè ens
agradava tot el tema de la canalla, havíem fet una petita festa d’estiu, com una revetlla així
per la canalla, i les persones que ens havien ajudat en això, un tal Sesé, al bar “Kie”, ho
comentàvem i clar tothom se’n feia creus. Total que vam dir bueno pues convoquem a la
gent. I vam convocar a la gent, una assemblea simplement per explicar, bueno..., ens van
desbordar del tot, perquè la gent, res, res, res... a tallar els carrers. La gent tenien moltes
ganes, a veure, veníem d’on veníem, acabàvem de tenir les primeres eleccions democràtiques i la gent tenien moltes ganes de canviar les coses i de reivindicar el que li pertanyia. I
en aquest sentit, estem en una democràcia, podem parlar, podem demanar el que es nostre
i exigir que es compleixi, i això es una zona verda, pues hem d’anar a que això sigui així. I
fins i tot, van voler tallar el carrer, es va acordar, que jo deia primer presentem un escrit a
l’Ajuntament i a veure que ens expliquin i tal, i no no no... Es va acordar a l’endemà no,
si no a l’altre (perquè si més no deixeu un dia d’espai) de tallar el carrer. Si sí es va tallar el
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carrer, com encara no havia escola, la canalla per allà, bueno i així va ser que vam començar.
I clar, era un tema de veïns, en el qual havia homes i dones. Aleshores es va determinar,
fèiem assemblees, allà al peu del clot i si la gent estaven disposades i així es va aprovar de
muntar guàrdia des de bon de matí, baixaven els homes que eren els que se n’anaven a treballar a les 8 o quarts de 9 i després baixaven les dones, i bueno, així vam estar uns quants
mesos. Era un moment que la policia no va venir a treure’ns a la porta, jo suposo que, la
inseguretat d’unes llicències que estaven caducades, segons semblava, d’un espai que estava
qualificat com a zona verda i s’estava fent una edificació allà de 248 pisos, una burrada i a
més no hi havia un altre espai, i era el moment polític, penso, que tot estava una mica...
fins i tot l’alcalde Corbella era una persona que estava on estava i era l’alcalde de la ciutat
però sempre va tenir un tracte correctíssim, educat. Bueno mai una paraula altisonant ni
una paraula de més. I bueno així va ser com es va iniciar la cosa. La gent de seguida van
penjar pancartes i així va ser.
Això quin any era exactament?

El setembre de l’any 77. Vam fer la convocatòria per l’assemblea el 7 de setembre i el
tall del carrer ja va ser el 9 de setembre.
Així de seguida es van implicar els veïns no?

Sí, la gent tenien ganes de reivindicar el que tocava, de no callar ja més... (que ja toca!
que ja toca!) Jo crec que és això, que no sé si ara podria ser, perquè ara amb la història que
tenim, tot està adormit en algun aspecte, hi ha molts interessos, i abans semblava que
els interessos estaven com a més clarificats i més agrupats, i el conjunt de la resta... Hi
havia gent de totes les edats, la canalla, gent gran, hi havia molta gent gran i dones, n’hi
havia d’embarassades, de les que estaven criant, les que tenien els fills, de totes les edats...
I una altra reivindicació que vau fer va ser el tema de la via...?

A veure, nosaltres era que s’eliminés el pas a nivell, perquè era un pas a nivell que
teníem, hi havia accidents i la gent moria. I ens va semblar que una ciutat partida d’un
pas a nivell d’anys i panys i aquí mira cada quan toca, ens posarem a plorar i anirem a
l’enterrament, doncs ens va semblar que no era. I llavors, jo recordo que era fora aquell
dia, estava d’excursió, i quan vam arribar, no havíem arribat a casa, estàvem sortint del
cotxe, i em van dir mira, mira cap a la via! Que hi ha, que hi ha! I vaig anar a la via i
n’havia una de muntada, Deu meu!, havien tallat el trànsit, i bueno la gent que no es
movien, que no es movien d’allà i la gent, el governador civil i tal...i el que calia fer
era una mica encarrilar aquella reivindicació que era lògica. I que s’havien de posar les
piles els que podien. I llavors això es va fer conjunt, perquè clar el pas a nivell dividia
els 2 barris, doncs hi havia els de l’AV de Balàfia, Josep Ramon Molins, (aquest era el
que hi havia a l’AV de llavors...) i hi ha les fotografies quan a les 3 de la matinada o no
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recordo quina hora de la matinada vam anar a parlar amb el governador civil, perquè
ell no venia, i vam anar nosaltres, i era ell qui venia.
I lo que es demanava era el cobriment, perquè volien el cobriment. Havia una passarel·la
amb un talús que hauria perpetuat la divisió de Balàfia amb la resta de la ciutat. Amb una
despesa econòmica... que a veure. Vam editar un butlletí nosaltres. Nosaltres teníem un
butlletí i explicàvem la diferència entre cobrir i fer el talús aquest, i llavors no tenia sentit.
Primer perquè fer el Talús, havien de fer-ho amb pendent amb lo qual agafava molt terreny
de les vores, encara s’espaiava més, es feia més ample la divisòria, després el tema preu, a part
del perill, tenir allà un talús permanent. Després el tema preu, valia 25 milions la passarel·la,
a veure, llavors l’ajuntament, demanava ja que es fa el talús posem les bases per una futur
cobriment. A veure o sigui posem els solaments per un futur cobriment però no ho fem.
Fem una passarel·la que ens costa una milionada i a més a més ocupem una quantitat de
terreny... Escolteu lo lògic es fer el cobriment, lo lògic, lo econòmic i lo bo per la ciutat,
d’eliminar perills... I llavors ningú estava d’acord, (nosaltres sí), però no, tècnicament no era
possible cobrir la via, això m’ho van dir a mi i una altra persona al col·legi d’arquitectes, no
era possible cobrir la via, tècnicament era impossible, es clar jo no era arquitecta, i llavors
t’ho havies de creure. Bueno jo no ho qüestiono que no fos possible segons quin... però
que hi ha algo impossible en aquest món i tècnicament després de veure l’evolució que han
tingut quantitat de coses. I després es va fer. Els veïns de la vora, em van dir que ells estaven
interessats en cobrir, si nosaltres els apoyaríem i vam dir sí, perquè es el que cal. I llavors
ells també es van moure, els veïns em refereixo els propietaris, tipus Gavandé, l’Olivé de la
ferreteria tota aquella gent que tenien allà terrenys, i llavors va ser possible cobrir-ho.
(...) Aquella època va ser un època molt maca perquè ens creiem que tot s’arreglaria,
no sabíem el que venia després...
Es que escolta, ara hi ha llibertat es pot dir tot el que es vol, els interessos populars
han de ser respectats, pues hi havia aquella il·lusió de millorar, havia hagut les primeres
eleccions democràtiques, sembla que aquí tothom pot dir la seva, i sembla que llavors
pues bueno es tira endavant amb tots, amb acords,... i després.
Nosaltres no vam arribar a tenir local, perquè clar concebíem l’associació de veïns...
com tot estava per fer, no hi havia serveis de cap mena enlloc, no hi havia guarderia, i
ho havíem patit molt amb les dones que estàvem allà, que havien de tenir el crio allà,
tot estava per fer, no hi havia locals culturals... i l’associació de veïns el que volia era
complir aquesta funció de tenir un espai de trobada de debat, però també d’activitat
cultural, de fomentar el tema de la guarderia del barri, que en principi els ajuntaments
democràtics van dir que potenciaven que farien guarderies al barri, doncs vinga nosaltres ens apuntem, en volem una, i vam llogar un xaletet al barri, sí, vam estar pagant
uns quants mesos, 30.000 pessetes que pagàvem. Però no vam arribar. Perquè primer
s’havia d’adequar, necessitaves diners, des de l’Ajuntament semblava que ens ajudava,
el Jaume Magre semblava que estaven disposats a ajudar-nos, però bueno al final no
va ser així. Aleshores pues bueno els vam dir als propietaris “no podem pagar més”,
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perquè no veiem que això surti i ho vam haver de deixar. Doncs això ni guarderies, ni
local cultural, ni local d’allò, ni res de res...
I per reunir-vos on ho fèieu?

Ah doncs mira a les cases o a les cafeteries, al Kie, al caserón, a la parròquia,... clar i
quan estàs així molts anys al final no té futur.
Mai vam tenir local. Per això, quan alguna persona de l’ateneu, diu, és que l’ateneu es va
crear perquè l’AV del Clot no ens deixava el local, com no n’hem tingut mai. O sigui que
l’explicació aquesta no és bona. L’ateneu es va formar l’any 79 i nosaltres estàvem allà l’any
82 i no teníem local, i no l’hem tingut mai. A veure i els moviments aquests no...
El moment era molt bonic perquè era de molta unió entre la gent, una altra cosa, és
la gent que estaven davant dels partits polítics que sí que s’havien o tenien una estratègia
que a lo millor no era aquella, però el gruix de la gent, ho tenien clar. Però llavors es va
malmetre. Llavors va haver un parón gran durant tota l’època del 80, no d’allò, i clar
començaven a haver-hi de tot, rates, granotes, mosquits... La gent es queixava, clar hi
havia aigua, i al final es va urbanitzar, però no era una victòria entre cometes, tampoc
m’ho miro així, no és que hi hagués ganes de reconèixer-la com a moviment veïnal.
Què era en uns inicis el Clot, abans de ser la zona verda que reclamàveu?

El Clot era una fàbrica, que estava tancada, el sulfuro que deien. Llavors aquella “manzana” la van qualificar de zona verda, però clar, allà hi havia un sot, que hi havia filtracions
d’aigua, i les granotes cantaven, i inclús hi ha fotografies de principis dels anys 70, allà
navegant, saps, canalla adolescents, navegant. Allò era un gran toll, un bassal i llavors es va
qualificar de zona verda al Pla, aprovat inicialment, llavors clar calia obtenir la definitiva
perquè allò fos zona verda. El que era molt fort es que inicialment, el qualifico de zona
verda, i quan l’aprova definitivament ja no hi és aquesta qualificació, això que és? Això és
una presa de pèl, escolti el que s’ha aprovat. Perquè el que demanàvem es va aprovar era
que complíem amb la llei d’urbanisme del sòl d’aquella època, era d’acord amb els requisits
que deia dels estàndards de zona verda i tal... Per tant, el que vam fer va ser defensar allò.
I després vas continuar a l’associació?

Després va haver-hi un trencament, es va dissoldre perquè ho vam passar malament
tots els que estàvem,...molta gent va quedar tocada i llavors tota la dècada dels 80 no
es fa res, fins la dècada dels 90 que no es fa la plaça i s’habilita un local i es cedeix a
una associació. Però diguéssim no hi ha una continuïtat entre els que hi érem, després
les associacions d’aquesta altra època no aquella sinó totes, doncs, no sé, obeeixen una
mica, els partits es van interessar molt a que fossin una mica subvencionades,etc. Per
exemple, nosaltres no ens van subvencionar mai. Es clar, que ara compleixen una altra
funció. Hi ha associacions que tenen biblioteca, que tenen... Que és lo que nosaltres
volíem, però no va poder ser...
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Francesc Roselló Ricart
AV Copa d’Or i Sot de Fontanet i comissió
de l’Horta
“L’associació es va constituir al 1987 per circumstàncies de
que en aquell moment a la partida no havia aigua potable. (...)
En aquell moment les nostres dos partides estaven dividida
en 4 presidents de camins, en aquell moment només hi havia
presidents de camins, i en aquell moment el que vam aconseguir és això que aquests 4 presidents fusionessin i entrés tota
l’associació”.

Ens podries explicar quan es va constituir l’associació?

L’associació es va constituir al 1987 per circumstàncies que en aquell moment a la
partida no havia aigua potable. Una forma de que ens ajudés les administracions i que
poguéssim tenir aquesta aigua, o la xarxa (és diferent com ara), però en aquell moment
ens havíem d’espavilar cada un, per posar l’aigua. L’ajuntament ajudava però tu tenies
que fer tot. En aquell moment el Pasqual Morales, un veí de la partida i el director de de
l’acadèmia Giró, van constituir una petita junta i en aquesta junta vam anar arroplegant
per poder posar l’aigua potable, i l’aigua potable va ser un revulsiu, per ajuntar-nos tots
els veïns.
En aquell moment les nostres dos partides estaven dividida en 4 presidents de camins,
en aquell moment només hi havia presidents de camins, i en aquell moment el que vam
aconseguir és això que aquests 4 presidents fusionessin i entrés tota l’associació.
L’associació, primer vam començar a portar l’aigua potable, quan vam tenir tota l’aigua potable arreglada l’associació va quedar una mica en “stand by”, no sabíem que
fer, jo també estava dins de la junta, i vam començar a parlar amb el president, hem de
treure alguna cosa més d’aquesta associació ja que la tenim aquí, i una de les primeres
coses que vam fer va ser això, que aquests 4 presidents portessin els diners de cada camí
a l’associació, perquè l’associació es cuidaria de tots els treballs... Bueno això va ser un
canvi de mentalitat, perquè tot era gent gran en aquell moment, els presidents els costava
treure 2000 pessetes en aquell moment i donar-ho a una associació... però bueno es va
aconseguir, es va aconseguir que tots els veïns hi apostéssim i vam arribar a això. I quan
vam dir ara hem aconseguit això, què fem? Per què no fem una festa un dia i així va
començar tot el moviment associatiu de la nostra partida.
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O sigui, vam estar potser un parell d’anys entre una cosa i altra per engegar-ho, vam
fer un dia una tarda un berenar i a partir d’aquell berenar ha set tot el que ha fet aquesta
petita associació, però amb grans personatges dins la partida que han estat els que han
bellugat tota la partida, no sol el Pascual Morales, que va ser, el Pascual Morales com
també era arquitecte, ens va ajudar a fer tot el projecte, i clar, lògicament ens vam estalviar uns diners... i per això també li vam dir porta-ho tot tu en el seu moment, però
després ell treballava en una empresa, i no tenia prou temps per tot i va ser quan es va
canviar una junta després i ja vaig entrar jo...
En quin any vas entrar de president?

Em sembla que sí, al 1992, i des de llavors he estat vàries vegades de president, de vicepresident, o sigui anar-nos renovant, perquè l’associació pogués tirar endavant, també
jo vaig passar una època personal que no vaig poder estar, i van estar d’altres i ens vam
anar renovant i vam anar continuant, no ha quedat mai parada i sempre hem tingut...
No és que haguem sigut molts presidents però si que a part d’ell hi vaig estar jo... hi va
estar el Joan López també, el Carlos Pubill, ara en aquests moments, el David Meler.
Aquests són els presidents que hem anat durant aquests 30 anys o no sé que fa que ho
vam endegar portant l’associació. Bueno s’ha aconseguit moltes coses, hem estat una
partida petita però que hem fet moltíssimes coses i bueno aquesta ha estat una virtut de
tots el veïns. Si hem fet moltes coses, no ha set només pels presidents que hem tingut si
no per tota la gent que ha participat sempre en tots els projectes.
Molt bé, així entenc que el que va impulsar la constitució de l’associació va ser el dur l’aigua
potable. I a partir d’aquí quines o aspectes que defenséssiu pels drets dels veïns/es...

Sí mira, un dels temes que va portar molta feina, van ser les depuradores de Lleida.
Vam tenir molta controvèrsia amb l’Ajuntament, amb la Generalitat, que vam tenir que
lluitar molt, perquè quan ens la van col·locar, van fer la depuradora allí, doncs bueno
l’antic alcalde quan li vam dir home per què no la poses aquí, al davant tens el Sorigué,
posa-ho allà... no no, ha de ser aquí... per les altures... ens va treure el rotllo que va voler,
i és el que ens va col·locar.
Vam tenir que lluitar molt amb la síndica de greuges per tal d’aconseguir que les
pudors que feien... clar, per no invertir ens endollàvem tota la pudor que feien les depuradores, fa molta pudor. Quan ens la van col·locar tranquils perquè teniu depuradores,
per dins a Barcelona n’hi ha, ningú sent l’olor; però a nosaltres ens van deixar tota la
olor. Aquí va ser una lluita grossa que vam tenir dins de moltes lluites que hem tingut
a la partida perquè a l’estar en una zona tant a prop de la ciutat, o carrers o carreteres o
el que sigui sempre hem tingut problemes. Copa d’Or i Sot de Fontanet, quan jo vaig
començar arribàvem a l’Avda. de les Garrigues, lògicament mira els canvis que ha hagut
d’haver perquè les nostres partides del que érem clar les vivendes s’han anat menjant
tot el que era dins els nostres veïns i de tota la gent que vivíem. Perquè des d’on hi ha
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(avui) el local social a Lleida, el camí d’Albatàrrec que hi continua sent-hi, però anava
recte, o sigui des d’allí el local que tenim fins a Avda. les Garrigues era recte. El Sot de
Fontanet pujaven per un altre costat, ens connectàvem, ara no ens connectem... Bueno
tots els canvis han anat bé per un cantó i han anat perdent per un altre. No estem contra
la civilització lògicament. La primera línia de cases que havia a l’Avda de les Garrigues al
darrere les finques eren Copa d’Or i Sot de Fontanet. Ha hagut molts canvis, això està
clar que el creixement... Les inundacions va ser un revulsiu també, es va canviar tot, ens
va canviar la partida, ens va canviar Cappont... ho va canviar tot. Aquella riada per bé
o per malament va ser un canvi que a Cappont, no podies passar ni pels carrers, que tot
eren clots i a partir de la riada tot va ser carrers, avingudes,... tot es va canviar. I la nostra
partida igual, hem tingut canvis que això... teníem els bancals, allà on hi ha els cines, tot
allò era bancals, tot era finques...
Tenim ara tot el que és ara la zona nova de Copa d’Or que tot allò era finques de
pagesos, al davall de la Bordeta al davall del canal arribàvem també fins a l’Avda. de les
Garrigues, lo que ara és tota la urbanització Copa d’Or, tot això ho hem viscut, hem
tingut que treballar com associació... i la gent, com les entrades havien de ser per un
puesto o per un altre. Igual que les entrades que avui tenim a la Dra. Castells, aquella...
jo recordo, perquè clar allí on és la rotonda de Dra. Castells avui, bé, és mitja rotonda, o
sigui que dir que vens del pont dels maristes, passes recte, però allí has de fer el tomb per
entrar, allí els cotxes entraven també com ara cap dins al carrer aquest, abans era el camí
nostre, i allí vagues vam arribar a fer, plantar tractors, perquè ens el feien estret, vam tenir lluites amb l’Ajuntament per aconseguir això. I quan van fer la variant dels instituts
i allí també vam tenir molta guerra perquè clar se’ns tancava el pas, teníem problemes...
Ens vam queixar moltíssim que el pont aquest que connecta els cines Lauren amb la
nostra partida si tu te l’imagines ara quan entres, veuràs que hi ha els cotxes aparcats, el
pont era tot ample, però per circumstàncies que fos, al Lauren li van donar uns metres
més i ens van tancar el pont, allí també vam tenir molta guerra que la vam perdre.
O sigui que l’administració li va donar tot aquell terreny que tanca un pont, un pont
de sortida de desaigües de Cappont el tanquen, o sigui el van fer molt més estret, que si
un dia tornés a passar el que va passar... pues podria haver encara molts més problemes.
Vull dir de guerres n’hem tingut moltes a l’estar tant a prop de la ciutat, hem tingut
lluites d’aquestes contínuament amb les administracions per tirar endavant. Bueno ara
potser estem una mica més calmats perquè el “boom” s’ha parat, no anem amb tanta
guerra, amb tants problemes... tenim els problemes normals d’altres veïns d’altres partides, no... la neteja, la seguretat... els temes normals, que ara per desgràcia, són els temes
normals que tenim ara en aquests moments.
I també sent president d’aquesta petita associació em van fer president de la Comissió
de l’horta, que ara hem celebrat els 25 anys, aquí també han passat diferents presidents
però en aquells moments a mi em van escollir...
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Què va fer que es creés aquesta comissió de l’horta?

Una petita associació de veïns com Copa d’Or va presentar un escrit, una demanda a
l’associació, perquè no monteu una comissió que poguem treballar tots junts. Perquè jo
ja venia a la federació però en aquells moments quan venies a la Federació jo només sentia a parlar del carrer que li posaven una farola o un semàfor. I de l’horta no en parlava
ningú. Durant aquests 25 anys hem canviat el xip, aquesta comissió ha servit per treure
molts problemes però també per ajudar a canviar el xip a la ciutat, no que l’horta és molt
necessària per Lleida i Lleida necessita que tots ens beneficiem.
A l’aconseguir això es quan s’ha parlat de l’horta durant aquests 25 anys, molt, i bastant bé i malament però sempre ha estat en benefici, gràcies a fer això. Però bueno, lo
que te dic, sempre d’una petita associació poden sortir coses grosses, els meus companys
de junta parlant, vam dir, aquí anem sols, Copa d’Or anàvem sols, anàvem a Cappont, i
ens deien vosaltres d’on veniu, perquè el local ens el van donar a Cappont també...
El local on el teníeu?

El local el teníem al col·legi. Primer vam tenir que anar a Cappont, al local social de
Cappont, després va arribar al col·legi, l’acadèmia Giró ja ens va deixar un local, i a partir d’allí hem estat sempre al col·legi. En temps que no hi havia ningú al col·legi, Copa
d’Or era l’amo del col·legi perquè no hi havia ningú, ara per sort hi ha un col·legi que
funciona i tal, i nosaltres tenim un despatx allí, i les sales per guardar les coses... o sigui
que ens ha beneficiat com a associació tenir una cosa d’aquestes dins la partida. També
va ser gràcies a que teníem el col·legi vam aconseguir portar l’aigua, perquè els veïns
encara deien bueno, ja ens ho farem... però a l’arribar el col·legi va ser quan es va fer la
junta aquesta, perquè el col·legi deien jo necessito aigua pels crios, clar, i com ho fem...
i l’ajuntament va dir, doncs si us la voleu muntar, monteu l’associació i va ser per això, a
la primera junta hi havia el director del col·legi a la junta nostra i un dels nostres. O sigui
que ho portàvem entre tots perquè així vam aconseguir arribar a aquí. Vam tenir bones
ajudes, bones subvencions i cadascú vam pagar el que ens pertocava. Es diferent que ara
ve aigües Lleida i diu val tant l’empalme i s’ha acabat. Jo crec, clar ara es molt fàcil demanar l’aigua i si estàs en una zona d’aquestes vull aigua, ve aigües Lleida, et diu val tant,
pagues i ja està. Però lo que vam viure nosaltres no ho viuran aquesta gent. Allò va ser, els
veïns ens coneixíem, si, però el treballar cada dia, dia a dia, perquè cada dia teníem torns,
perquè clar tothom tenia la seva feina, cada dia venia una persona una altra, perquè tot
ho vam fer “a jova”. I allò va ser va ser també molt però per la unió que després va venir
l’associació ja formant-se i tal... i a l’acabar si feies un esmorzar...
Ja eren coses d’aquelles que anaven unint, tothom, clar lògicament, parlem de 30 i
pico anys atràs, els veïns ens coneixíem tots i tots havíem estat a la torre de tots, i si et
passava una cosa... però això de muntar un esmorzar en aquells moments. I la feina del
pagès era una altra, tu clar quan passaves pel camí deies “adeu”, “ no sé que”, et saludaves
i tal, i sabies si un s’havia costipat, ho sabies al moment també. Ara ho sabem per “What102
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sApp”, abans era d’una altra forma, però que era una altra vida, que ha canviat... però
el companyerisme aquell. Hi havia gent que no eren pagesos i com ho fem, què fem, jo
puc venir el dissabte, tu em pots fer, pues jo te donaré no sé que perquè m’hi vagis, entre
tots, tothom va participar, o sigui, siguin pagesos o no, tothom va participar a poder
col·laborar perquè arribés aquesta aigua a la partida.
Jo d’aquells temps pues recordo unes vivències molt boniques per aquest tema, d’una
cosa que no hi era, i a tenir una cosa necessària, i dir la podem tenir i la podem fer nosaltres, bueno tothom si veus l’acta érem 100 no se quants, tots els veïns, lògicament apuntats aquí, vinga va som-hi, com ho farem, com treballarem. Ens ho vam passar molt bé i
jo durant tots aquests anys, com tots els de president o tots els que han participat en una
associació, hem tingut coses bones coses dolents, ens hem equivocat, això indiscutiblement, perquè és molt fàcil... treballant... però hem tret moltes coses positives i aquestes
coses positives són les que compten i quan a vegades et diuen “i perquè aguanteu tants
anys?”, o “perquè?, bueno fas una cosa que t’agrada i si veus que treus un benefici per
tots, perquè clar et diuen esteu fent això sense cobrar, pues sí, perquè si cobréssim no
estaríem aquí, estaríem en un altre puesto, no faríem això. Perquè jo com a pagès que he
estat jo m’he deixat moltes hores de son per poder fer coses pels veïns, o sigui que ningú
m’ho manava, però si jo era el president en aquells moments, com aquí a la comissió de
l’horta, jo si tenia que anar a veure a l’alcalde a mig matí jo me n’anava a “ensofatar” tota
la nit, o sigui que... parar el tractor, dutxat i corrents aquí... Aquestes coses son aquelles
coses que només les coneixem els que ho hem passat. Vull dir tots els presidents que
han passat per aquí t’explicaran les seves batalletes que hem tingut per fer les coses pels
demés i diu però “no t’ho agraeix ningú”, no, és que si ho féssim per agraïments tampoc
ho faríem, això està clar. Jo me’n recordo les festes majors grans perquè abans fèiem unes
grans festes majors i havia diners en aquells moments i dient osti no has dormit en dos
o tres dies i que en treus,... “ tu has passat bé?” “sí!”, doncs això és el que vull sentir que
t’ho hagis passat, bé, jo m’ho passo bé quan a l’acabar les festes diuen m’ho he passat
bé, que bé, que això... l’any que ve podrem. Això era el que, la força de continuar com a
voluntaris, els que som voluntaris... és la forma de treballar, que poses el cor i prou; i les
hores de treballar teves les destines a aquestes coses. Hi ha molt tipus de voluntaris no...
podem anar a ajudar gent gran, a malalts... nosaltres ens agrada el món veïnal d’aquesta
forma i jo he treballat sempre per això. Sempre..., jo vaig començar als 35 anys o sigui
que, ja quan parlo més de 30 anys això vol dir que ja hem de començar a buscar el retiro
perquè la veritat és que... no es que estiguem cansats (per lo menos jo no estic cansat)
però crec que s’ha de renovar tot, com vaig fer a l’associació que entrés gent jove, que
canviés, perquè quan ens apoltronem i creguem que som millors es quan no ho fem bé
pels veïns. Jo quan em diuen, porto 30 anys de president, malament... no estàs deixant
entrar la sang nova que ha d’haver, potser un gran president, jo no dic que no sigui un
bon president, però que ha d’haver renovacions i les coses s’han d’anar donant entrada,
via nova... i com deia jo l’altre dia, algunes de les fotografies que vam treure de l’aplec,
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que tot era homes, i deia quan es canviarà això? Ara a l’horta tenim dos presidentes, i
som 14, jo crec que hi ha un desnivell bastant gros.
Mira ja que treus el tema, també et volia preguntar quin ha estat el rol de les dones a
l’associació?

Doncs mira sí que te diré que el rol de les dones a l’associació van ser molt importants, la Núria al seu moment, la van fer presidenta de la vocalia de la dona, potser perquè treballàvem junts o pel que fos, i des del primer moment les dones van ser les que
van portar el “cotarro”, es van llençar a fer coses i coses... mira ara li han donat premi
dels 25 anys a la comissió, a la Generalitat, però que van ser elles que ja es van posar al
cantó, no al cantó, al davant nostre... El que passa que clar el president de l’associació és
una cosa i la vocalia de la dona era un altra.
Sempre al darrere, per això l’altre dia deia aquesta foto, ens fa mal, perquè no es la
forma que hem de portar la vida, quan les dones estan allí. Jo no sé si es que les dones no
volen la presidència i prefereixen estar treballant al darrere, però jo sempre ho dic, que
entri dones, que agafin continuïtat. Tenim aquestes 2 dones a l’horta que estiren molt
“cotarro”, estan bellugant molt, si potser porten més nervi que nosaltres... no cal que
vulguem anar pel protagonisme de dir... perquè soc jo i ja està.
I quan parles de sobretot, de la gent de l’horta. Quan diuen, hem salvat l’horta els
pagesos, no no!, l’han salvat les dones, perquè els homes anàvem a portar el bancal, però
les dones venien a acompanyar-nos al bancal, a la cuina, a portar els crios al col·legi i
tot el demés, i nosaltres fèiem el camp, però si no hagués estat per les dones a l’horta no
haguéssim tingut la continuïtat i la forma de treballar. Avui en dia ja tenim empresaris a
l’horta, s’ha anat canviant, però el rol aquell. Jo recordo una de les presidentes que vam
fer una xerrada sobre la dona rural que vam fer farà uns anys explicant... eh, pues tenia
el seu home i molts homes que quan van sortir emprenyats, que els hi va dir la veritat,...
encara patriarcat. I ella va dir, no no, jo he de dir el que, com l’altre dia ho va dir... O
sigui que, necessitem dones així que ens diguin la veritat, i aquests homes que no ho
volen entendre o ho han d’entendre o intentar que ho entenguin... si que de seguida vaig
voler tenir una vocalia de les dones, per treballar i per poder fer les coses, i aquí és on està
clar jo com a president podia discutir amb l’alcalde o el que sigui, però si es tenia que
cuidar d’una festa major pues a lo millor no tenia temps i que ho portava? Tot les dones,
com a president o junta podíem fer farem això, allò,... però ja veies ràpidament que les
dones fem això, allò... i nosaltres la càrrega més pesada de bellugar les coses i tal, però
l’organització les dones! Ara esperem que aquestes dones agafin les presidències i portin
un relleu relatiu tant a les associacions com a la federació. Hem de renovar també, des
d’aquí demano també que hagi un canvi. La nostra junta portem 3 anys però la nostra
idea era poder renovar i entrar amb més dones, es va intentar... de moment no ho hem
aconseguit. (...). La mentalitat del Toni i meva i resta de la junta és aquesta no tancar-nos
però quan ens sentem a la taula veiem que som nosaltres. I bueno aquests 30 anys de
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món associatiu et canvien les idees i la forma de treballar, això indiscutible. I jo el meu
balanç, la balança se me’n va molt a les bones coses, a lo bé que m’ha anat aquests 30
anys o porai que he estat col·laborant amb els veïns, es una de les coses que... quan de
vegades em pregunten “ho tornaries a fer?”, “de cop!”, i si pogués als 20 anys en comptes
dels 35. Portaria unes altres idees. Però jo entenc a la joventut que no hi entra, perquè jo
he estat pare, he tingut crios i lògicament primer es la feina dels crios, clar quan jo vaig
tindre la sort de tenir crios aviat i clar als 35 anys ja els tenia grans i ja podia dedicar-me
i la meva donar també va començar a tenir més sortida.
El món associatiu menja molt, és una de les tasques que t’engull, si tu vols fer les coses
bé... A veure tots els presidents que han passat per aquí han estat implicats i han estat en
aquesta línia, es una forma de treballar, però creguem que s’ha de treballar així.
I suposo la satisfacció d’aconseguir moltes millores per tots els veïns/es preval...

Sí clar, segons per quin puesto vas per la partida i dius que aquí tenia que anar un
muro, i jo el vaig fer tombar, per exemple. A la depuradora ens construïen un mur perquè no entrés l’aigua a la depuradora, però resultava que aquell muro tirava l’aigua cap
a les torres, pues la Generalitat vam aconseguir que el tombés perquè clar nosaltres no
volíem. Quan, ningú se’n recorda d’allò, perquè clar són coses que han passat...
(...) S’ha d’anar vivint les etapes que s’ha d’anar vivint. I el món associatiu ha esta
això, tot d’etapes que s’ha hagut d’anar saltant, i lluitant, i abans, pues als començaments
poder parlar amb l’alcalde de la ciutat pues era com una cosa, aquella tant difícil, tot això
s’ha trencat, vull dir, que no és que tothom tinguem el telèfon de l’alcalde a la butxaca
però tu saps que li envies una cosa i l’alcalde et contestarà.
I com a comissió de l’horta teniu també representació a l’Ajuntament?

Sí, la comissió de l’horta és una comissió de la Federació però avui en dia la Federació el que acorda la comissió de l’horta va a missa, vull dir que, si la comissió de l’horta
havia ahir havia una reunió doncs hem de parlar amb “fulano”, doncs la federació el
que fa és el tràmit perquè es pugui parlar amb aquest responsable d’agricultura, i tal
que es necessita parlar et fa el tràmit. La comissió de l’horta podria treballar sola. És
una d’aquelles comissions, que lògicament 25 anys forma molt, que sap anar pel món
però amb l’aixopluc de la federació encara li dóna més força i si va el president o si hi
vaig jo com a vicepresident com a federació lògicament, a les institucions veuen que hi
ha una federació i veuen una comissió que està treballant, però si no hi pot anar hi va la
comissió de l’horta. Nosaltres fem els tràmits de demanar, perquè una comissió no pot
demanar una reunió amb l’alcalde però la federació demanarà la reunió amb l’alcalde o
al regidor de torn,... Avui en dia pels regidors es pot dir que els pots trucar al moment,
escolta necessitem aquestes coses, hi ha coses que a vegades, hi ha coses que no cal que
passi per la federació... hi ha hagut molt canvi aquests anys.
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Des del 75 cap aquí, que s’ha anat renovant, i parlem més dels 80, a partir d’aquests
moments hem pogut treballar i se’ns ha deixat treballar. Ara quan veus que quan hi ha
un problema es munta una plataforma, dius perfecte, perquè a més, a l’ajuntament ja
els va bé que es muntin plataformes perquè només han d’arreglar aquell problema i
l’associació de veïns porta molts problemes. Si que ens dóna molt suport l’ajuntament
a les AV però si surt una plataforma que volen el canvi no sé que no se quantos, escolten aquell i pum, ho canvien. Aquella gent ja s’ha mort, ja no empipen més, ja els han
arreglat aquells...
El món veïnal es una altra forma, però clar, una plataforma tu la muntaràs, hem
tingut casos, per exemple, que no volem que el carrer vagi en aquesta direcció, quan ja
ho has solventat, aquesta gent,... ja han desaparegut del mapa, i aquesta es la diferencia
de l’AV, i per això és important que les AV no morin, i renovin, perquè la mentalitat
que tenen les plataformes també les hem de saber aprofitar, però dins el món associatiu
i aquestes inquietuds... potser les associacions ens hem adormit, i no ens hem donat
compte de coses que de vegades estan passant al voltant, veiem el nostre cercle. Jo a
vegades, en broma, però tirant a serio, diuen es que a l’horta sabeu treballar tots conjuntament, dic, jo de vegades el que veig a la ciutat, i encara més ara estan aquí, es que
els presidents de les associacions (dic jo la meva opinió personal), es miren el melic,
tothom vol el seu barri, perfecte; jo també vull que Copa d’Or i Sot de Fontanet sigui
lo milloret, però jo treballo amb els de Rufea, amb els de Butsènit, amb els de Torres de
Sanui... amb tota la resta, perquè el problema que jo tinc el tenen els altres. Una cosa es
que jo faci una festa major d’una forma o d’una altra, però els problemes els tenim tots
i la ciutat els problemes són iguals, lo que passa que un voldrà la plaça de cara amunt i
l’altre de cara avall. Però que hem de saber que els problemes reals son tots d’iguals, que
la federació o les associacions de veïns jo no veig que sàpiguen aprofitar de la federació,
que és una bona força de la Federació per treure les coses. Mira la comissió de l’horta
hem aconseguit que una carretera s’anul·li, la variant del sud; l’eix transversal del tren,
que havia de travessar tota l’horta, s’anul·li. Es va aconseguir treure-ho, perquè?, perquè
treballàvem tots conjuntament, quan en un barri li canvien el carrer, surten els del carrer,
4... hauria de sortir tota la ciutat. Que hi ha uns veïns que es queixen en una associació
de veïns i que no ho arreglen, per això està la federació per demanar que s’arregli aquell
problema, no te’l vulguis defensar tu sol perquè ja saps que un exèrcit es millor anar que
4 soldats, doncs aquí ens passa el mateix, si aquí aconseguim que les associacions deixin
de mirar-se el melic, que facin la millor festa que vulguin (per això no hi ha problema),
però els problemes reals, perquè tenim problemes d’ocupació a tots els barris, i sembla
que miris la premsa i només hi ha un, i és a tots els barris, el que passa que cada president
s’ho belluga d’una forma o altra i tal... doncs es un problema general, si sapiguéssim
treballar més tots conjuntament podríem solventar més, ho estem demostrant l’horta.
Ara t’he donat dos exemples, que la Generalitat ha tingut que tirar enrere perquè ens
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hem bellugat a través de la federació, nosaltres hem sapigut aprofitar aquesta federació,
a buscar l’aixopluc, i s’ha aconseguit.
Jo l’altre dia quan celebràvem els 25 anys i tancàvem això, ara 25 anys més, però aneu
units!, (a lo millor em faig pesat), però jo sempre els hi dic a la junta, tots fem política, la
política la fa tothom quan ens aixequem al matí, et pots aixecar pel costat dret o esquerre
i ja fas una política,... lo important que dins el grup no hi entri el partidisme.
Si la ciutadania ens demana això, i aquesta és una de les realitats perquè funcionin les
coses, i aquí quan veus avui en dia la política els ideals són aquests de tos però s’abarallen,
no voleu arribar allà, camineu junts i quan arribeu allà... ja. Això és el que fem nosaltres
la nostra junta, quan sortirem d’aquí pensarem d’una altra forma políticament però
quan estem sentats aquí per treballar per la ciutat pensem per la ciutat, i més igual que
un pensi d’un cantó o pensi d’un altre, lo important es resoldre els problemes, si venim
aquí per discutir-nos si jo sóc d’un color o sóc d’un altre, no resoldrem els problemes. I
si ahir estàvem aquí la comissió de l’horta de temes greus de l’horta (tots tenim pensaments diferents políticament), però tots estem lluitant per lo mateix, per intentar resoldre aquell problema, no mirarem si a la persona que hem d’anar a veure és d’un color o
l’altre, nosaltres mirarem de guanyar allò, i aquesta es la forma de guanyar als polítics,
vull dir que la forma que tenim per poder ajudar i poder treballar dins la nostra línia. Jo
no sé si anem equivocats o no però aquesta es la nostra línia de treballar i d’aquí un any
vindran uns altres i portaran de la forma que millor creguin ells, i suposo ho faran per
intentar millorar tot el que sigui, però la nostra línia, les nostres metes que ens vam posar
era aquesta, treballar per la ciutat i oblidar-nos de tots els punts. Esperem que la nostra
renovació sigui pel bé de la ciutat, no pel bé de ningú.
Per anar acabant, quin altra situació important o problema heu viscut a l’associació?

Doncs mira els gitanos de Tarradelles, un problema que era greu per la ciutat, i en
aquells moments sabia on situar totes aquestes persones (com ens passa ara també ehh),
però aquest va ser, el tema dient,” on els col·loquem?, a aquest barri, a l’altre... No a
l’horta!”, i a l’horta per què? “ Aquí vam tenir unes assemblees enormes, a Rufea, eren
grans les assemblees, perquè van dir “Cap a Rufea!”, i aconseguir que al final l’ajuntament decidís repartir-los, si no resultàvem que trèiem el gueto de Tarradelles i ens el
posaven dins a l’horta. Clar nosaltres no estàvem en contra de que ens enviessin gent
però que els repartíssim, però si una família ens toca agafarem la família però a Balàfia
també i a Pardinyes també, o a la Bordeta... que es el que al final es va arribar a fer, però
vam tenir unes assemblees, una detrás de l’altra i va ser un tema d’aquells que com a
comissió de l’horta i federació, perquè si no recordo malament, devia estar com a president de la comissió de l’horta, perquè recordo amb l’Emili Subías, anar a Rufea, tot el
pavelló ple, nosaltres al mig de la taula, aquí per la pressió que tens, perquè tothom té el
seu pensament, i com defenses una cosa com defenses una altra i els partits polítics tots
allí, o sigui que... Però jo crec que vam aprendre bastant i vam aconseguir que s’arribés
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a un consens de ciutat, o sigui que allò de dir, et toca a tú!, para el carro, parlem-n’hi...
que tenim a canvi?, com ho fem? I quines ventatges o quines desventatges? Estudiem-ho
tot, i així treballant en conjunt des de federació, comissió de l’horta i federació vam
aconseguir que el tema Tarradelles s’acabés d’una altra forma i ara ja ningú en parla de
Tarradelles, o sigui que... clar era tota l’Avinguda, estava plena de casetes, allò tot era xaboles, i bueno era el “ghueto”, allí no t’hi atansaves per a res en aquells moments i bueno
vam aconseguir això... és una de les tasques, és el que dèiem, si anem mirant premsa hi
ha moltíssimes tasques que podríem parlar tot el dia només d’aquella notícia o aquell
problema que ha sortit dins la premsa...
Jo crec que s’ha fet coses molt importants per la ciutat i si hem contribuït satisfets
quedem nosaltres, vull dir que el que diem, l’encertes, no l’encertes el cas és estar-hi, la
persona que es queda a casa, poc s’equivoca, bueno jo crec que s’equivoca del tot, però de
cara la gent,... et critiquen no et critiquen... si no fessis res no et criticarien. Però quan fas
una cosa, jo crec que he fet més amics que no enemics però enemics tampoc, però diversos pensaments, però hi ha que preferirien que no hi fóssim, quan tots els representants.
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Francesc Caballero García
Manolo López Terrados114
AV Balàfia

“(...) con mucho dialogo, mucho correo, y muchos tiras y aflojas,
logramos unificar las 3 asociaciones en esta, Franco Gamindez
en aquella actualidad, Vora Via actual, y las Vírgenes. Y unificamos las 3 en una. La verdad ha habido buen entendimiento”.

M: Yo vine con 20 años y ya aquí me he asentado. En unas palabras cuando el premio... dije: yo digo que el buey no es de donde nace si no de donde pace, por tanto mi
pueblo, sin renunciar de mis orígenes, yo era de un pueblecito pequeño y acogedor en la
provincia de Burgos, por lo tanto mi pueblo era Balàfia y mi “ciutat” era Lleida. Así lo he
sentido y así me he entregado al barrio, sin nada a cambio. Tu lo recordaràs en 2005 hice
un repaso, un balance de gestión y yo decía... yo no había en 50 años no había usado
nunca la AV para plataforma para ningún cargo político ni laboral, precisamente, nunca
había querido ser presidente de la AV, y cuando accedí es porque tampoco se presentaba
nadie que hasta 10 minutos antes me presenté yo, y yo ya estaba jubilado, o sea que ya
mayor sin aspiraciones que no las había tenido nunca.
Hay otras personas a través de los tiempos que las AV no esta, si no todas, incluido
esta, la gente ha mirado, por intereses particulares han empleado lo que yo rechazé.
¿En que año nació el movimiento vecinal y la asociación de vecinos de Balàfia?

M: El movimiento vecinal, la AV de Balàfia se legalizó en el año 1972 pero des del año
1962 éramos un grupo de personas que teníamos inquietudes, que nos reuníamos donde
podíamos incluido los altillos de la Iglesia Santa Maria Magdalena, y estuvimos 10 años.
Al final de 10 años, en 1972 Balàfia tenia 3 asociaciones, el grupo Franco Gamindez,
en la actualidad a requerimiento mío, que me lo pidió el Sr. Pané que era el responsable

114. Per tal de referir-nos a les manifestacions del Sr. Francesc s’assenyalarà amb una “F” i les manifestacions del Sr. Manolo amb una “M”.
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de “participació ciutadana”, se pasó a denominar grupo “Vora Via”, porque yo anteriormente, había presidio durante 5-8 años el grupo vora via, el colectivo cultural esportivo
grupo Vora Via de Balàfia, y en conmemoración a ellos se me vino la idea de poner el
nombre a los grupos Vora Vía de Balàfia. Después en el año 1992 siendo presidente Juan
Gómez, que yo estuve 10 años de vicepresidente con él y responsable de urbanismo, con
mucho diálogo, mucho correo, y muchos tiras y aflojas, logramos unificar las 3 asociaciones en esta. Franco Gamindez en aquella actualidad, Vora Via actual, y las Vírgenes. Y
unificamos las 3 en una. La verdad ha habido buen entendimiento, se absorbió gente, de
todos, pero sobretodo de las vírgenes Blancas, la Isabel Saez, el Nico, y etc.
Y la verdad, el unirse dicen que es multiplicar las gestiones de un ente público, no
deja de ser un ente público, no es un ente retributivo, todos los que hemos pasado por
aquí hemos trabajado absolutamente lúdicamente y habido una buena unión. La Isabel
Saez ha hecho una labor muy extraordinaria en la vocalía de la dona, el Sr. Francesc Caballero nadie les puede reprochar nada, porque el lúdicamente es y ha sido el celebro de
la AV Yo siempre te he dicho que te estoy eternamente agradecido porque has sido mis
manos, porque yo la pega que tengo es que no tengo informática y los tiempos actuales
se desarrollan a través de la informática, él me ha suplido con creces, me ha hecho todo
lo que ha podido, me ha agregado aportaciones, ... (...).
F: Som l’únic barri que tenim barri urbà i partida agrícola, la Partida de Balàfia. Son
aquells camins que ara s’estan perdent, perquè amb l’entrada de l’Avinguda de Pinyana,
i tot això es va... es el que diem sempre l’horta està condemnada si més tard o més d’hora
perquè l’expansió natural de la ciutat és... com està al voltant.
M: Es el barrio más poblado de la ciudad, y tiene una proyección como ninguno,
por lo que acaba de decir el Francesc, ahora l’Avinguda Pinyana es a día de mañana,
una apertura de prolongación de población enorme, porque está todo virgen eh, o sea,
tenemos espacios por todos los lados para hacer crecer el barrio... Y bueno, yo he de
decir una cosa, nadie puedo pensar..., (bueno pensar es libre), es que yo haya hecho...
pero que sí que tengo una satisfacción enorme, algo habré hecho digo yo, pero sí que
tengo la gran satisfacción de haber estado presente, y colaborar y gestionar la parte que
me correspondía al crecimiento del barrio de Balàfia, eso es un orgullo, porque pasar de
3500 a 15000 personas. Ya sé que ahora soy una figura decorativa porque la misión del
presidente honorífico, tienes derecho a hacer reuniones con voz pero sin voto, pero no
dejo de estar y de aportar lo que buenamente puede, porque a mi pasar por delante de
nadie ni antes ni después.
F: Has de pensar que el projecte que havia quan va explotar al 2007 la bombolla
immobiliaria, era el polígon aquest que va d’Alcalde Porqueres al Secà, darrere les piscines, allà havia una projeccció d’un munt d’habitatge, allà només anaven 3.000 i pico
de vivendes.
M: Desde el año 1962 llevó ocupando diferentes cargos, de vicepresidente estuve 11
años con Juan Gomez, había estado anteriormente 4 años con Vilafaña, estuve 2 años
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con Andreu Perez la fuente... Siempre he llevado la parcela, la comisión de urbanismo, y
hasta el día de hoy... siempre estoy con papelitos... oye Toni... con diferentes cargos pero
siempre colaborando, es mi tasca.
Quines dificultats, necessitats hi havia els primers anys del moviment veïnal?

F: Ell (referint-se al Manolo) arriba al 55, s’assenta i a partir de llavors et trobes amb
gent que juga al futbol, gent amb la canalla, a les escoles, a la parroquia, i es parla de tot,
encara que no et permeten aglutinar a una entitat, i llavors manera en un lloc o altre es
troben... i es trobaven a les golfes de l’esglesia de Santa Maria Magdalena, perquè aquí
no havia fins que després van venir els claretians. Amb el desenvolupament problemes
tots els blocs que s’havien construit des del 1945 fins al 55 que ell arriba, surten problemes, no havia aigua, clavegueres, el riu que passava per fora, encara hi ha les restes d’un
pontet... I allí es troben.
M: Volviendo a los principios, esto es de los orígenes del barrio de Balàfia s.XII (...)115
F: Això són els orígens medievals de la Partida de Balàfia. (...) Després de la conquesta
de la ciutat, els sarrains que estaven a dalt de tot els fan fora, uns baixen cap a Valencia
i Aragó i altres els posen a les Alqueries, les alqueries eren el nom ja ho diu, es àrab el
que ara diem una partida agrària, i aquesta a conseqüència de les famílies que havia es
queda el nom.
Es el que diem als començaments del moviment, el moviment veïnal el van crear com
els van poguer, com els van deixar, quan es creava una asociació, com per exemple la de
Magraners tenia un nom de Sant, i la de Pardinyes no tenien nom era organización de
vecinos..., no volien ni saber si parlar-ne que poses associació. A través de trobades que
ells consideraven que eren inoques: parroquies, escoles, esportives, asociacions culturals
(perquè havia també els coros) et trobes i parles, ja es hora a veure si arreglen allò ... i que
passava havia també va ser la instal·lació dels alcaldes de barri, i un o l’altre sempre tenía
conexión amb els grups que havia a l’Ajuntament...
M: En los años 60-70 se creó en los barrios los alcaldes de barri, en Balàfia, era el Bellé, que tenia una tienda del “espart” allí creo en Prat de la Riba, Ricardo Vinyes, y más
o menos donde estaba el café... allí a Ricardo Vinyes (...) donde estaba el Bar Avenida.
F: Comença veus cap als anys 60-62 entre unes organitzacions, el moviment polític
que dominava llavors era el règim dictatorial, però sempre hi ha maneres, escletxes per
poder... i es van construint... També l’any 65-66... amb l’obertura i arribada de turisme
i marxa d’immigració a treballar fora, el règim s’endolceix pero no deixava de tenir i
s’havia d’anar molt amb compte i a partir de llavors comencen aquestes organitzacions
legalitzant-se... i l’any 1972 ja es va legalitzar.

115. Fa referència a un document que duu escanejat titulat “Origen i evolució del barri de Balàfia a través
del temps”.
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M: Yo siempre he dicho que estoy orgulloso del barrio de Balàfia, porque habiendo
crecido lo que ha crecido, generalizando, es un barrio tan grande casi como la ciudad
de Balaguer pero no hay grandes problemas, es un barrio tranquilo, que se puede y se
convive perfectamente, y el desarrollo ha sido extraordinario y que no hemos llegado ni
al final... desgraciadamente para mi ya no veré mucho más ... y lo asumo.
Quines eren les reivindicacions bàsiques d’aquella época?

F: L’arribada de l’aigua, les barreres, que si que era una barrera per al desenvolupament del barri, el tema de l’urbanització dels carrers, havia molts carrers sense asfaltar...
només havia els 4 eixos.
M: Un desarrollo grande es que antes decíamos, la gente decía, me voy a Lleida,
porque desde la escuela del trabajo en Príncipe de Viana, hasta la Plaza de Europa sólo
había la casa del Roca, antes de llegar frente de La Caixa, que pisaba la acera aquella, y
ya hasta la cafetería Europa solo había una casa sola, después venía la Villa María decían
que estaba antes de llegar al paso a nivel, o sea Villa María, barras barreras, zapatería del
César..., y después los años 50 me creo que también estaban ahí, se realizaron las viviendas sociales llamadas regiones devastadas, porque antes cuando venían de la ciudad decían los bloques de Torrefarrera, la carretera de Torrefarrera, esta era la señal de identidad
que tenía el barrio. El barrio de Balàfia solo tenía el bar de las barreras, y en los años 50
se construyeron los bloques de regiones devastadas, que se componían de 120 viviendas
sociales, afortunadamente entonces éramos de una clase media y ahora es... A partir de
ahí, se hizo los bloques Franco Gamíndez, actualmente Vora Vía, 112 viviendas, luego
los bloques patronato del obispo, unas 50 viviendas.
F: Fixa’t són els 3 eixos en el qual se sostentava el règim...
M: Sin olvidar los de la calle Vallès, los chalets aquellos...
F: Els 3 eixos, el règim propi perquè era l’exèrcit que estaba darrere, regions devastades era l’exèrcit que estava darrere, perquè això era una ciutat ocupada, regions devastades era una secció però era reconstrucció dels cuartels l’any 48, del 46-48... i després
tenim el sindicat, que construeix l’obra sindical, els de Franco Gamíndez, ara Vora Vía,
i l’altre era l’església, l’obra social, el patronato diocesano... On el construeix? Allà on no
té un duro, perquè és a les afores completament... Després a les víes, carretera Torreserona, però una vegada pasada, a l’altre costa de plaça Europa, no hi havia res, un descampall, només es travessava la carretera el que ara diem Alcalde Porqueres, havia la fábrica
del sulfuro, on està la plaça de la lluita democràctica dels moviments associatius, que
també nosaltres hi vam participar, que és l’actual Clot de les Granotes... Allí desapareix
una fábrica, i comença a partir d’aquella fábrica, l’oli, sulfur,... perquè feien productes
químics... i si anaves més endavant arribaves a Prat de la Riba, que llavors era General
Mola, a 2 nivells, i a la punta de tot el que ara és Ricard Vinyes, que no existía havia un
monolit de Los Caídos.
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M: Nos dejamos una cosa el bloque que hay en la calle de Conca de Barbera, detrás
de los bloques de regiones hay un bloque que lo hizo la acción sindical, y detrás del otro
bloque hay otro que ese es de ADIGSA, empresa pública de la Generalitat de Catalunya... Así como regiones devastadas, y eso se lo dije personalmente a la ministra de la
Vivienda, que no sabía lo que era regiones devastadas, le tuve que decir, mira regiones
devastadas era una empresa pública de habitatge adherida al Ministerio de la Vivienda
del estado español, que precisamente ahora ha sido transferido todo del estado a la
Generalitat, i en el asunto de habitatges, allí se ha construido un ascensor, y no se han
construido 3 más porque dicho por la Generalitat faltó una célula de traspasar y entonces las ayudas complementarias no se adhieren a los bloques de regiones y en los de la
Generalitat sí (...)
I el tema de les vies del tren?

M: Eso fue a los años 70, yo me he tumbado en las vías haciendo presión con más
gente.
F: Això va ser en el moment aquell, però després quan va arribar l’AVE que havien
de fer el túnel i havien de cobrir i no volien cobrir-lo es que es continua continua... no
s’atura, i ara estem al segle XXI i hi han problemes de picabaralles que si els traspasos...
No s’atura mai la lluita.
M: Aquí hay una foto (...) – Eliminar la barrera arquitectónica porque estábamos
fuera de Lleida en todos los aspectos, fue sobre los 70.
F: Eliminació de les víes per soterrament ... Pensa que entra l’Ajuntament democràtic
al 79, i 82... i això és poc abans o al voltant d’aquests anys...
M: El 92 no hay que mezclarlo con esto porque la obra maestra de desarrollo y prolongación del barrio fue en la década de los 90 que desde la calle Pubill “lo Parrano”
hasta la plaza de Francia, pues había 185000 metros cuadrados de terreno virgen lleno
de chatarrerros... Balàfia se terminaba en la calle Penedés, que también lo encontraras
en estos papeles...
F: Tots aquests edificis d’aquí davant eran les cases del Guash, que eren cases socials.
M: Era terreno vírgen que eso dió opción que los proyectos, los arquitectos y porai...
podían hacer una urbanización perfecta porque no tenían barreras para limitar lo que
querían hacer y verdaderamente se hizo una obra maestra porque lo primero lo que se
hizo es alinear las calles, organizarlas, aceras, servicios de alcantarillado, luces... etc.
Es que fíjate el barrio de Balàfia solo tenía las calles principales, la calle el Vallès, Corts
Catalanes, y División Azul, antes. Era las 3 vías que había importantes. Lo demás, lo que
es de Corts catalanes a la Calle del Vallès, yo lo llamo el triángulo de las Bérmudas porque está lleno de calles, callecitas cortas, inadecuadas, de mala planificación urbanística,
plantas bajas, y calles... que pasas en coche y tienes faena para desenvolverte.
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I a nivell de serveis educatius, sanitaris...?

M: Aquí también encontrarás en este papel, que primero no había ni escuela, había
una señora que se llamaba María Rosell, que pedimos ponerla el nombre, siendo presidente Joan Gómez, y yo fui el enlace con el hijo de ella, que era redactor en un periódico
de Barcelona y esa señora en Alcalde Porqueras número 61, bajos, daba clases gratuitas
a la gente del barrio. Y después ya se hizo... que por cierto el colegio de Valls d’Andorra
ahora ha cumplido 50 años... que lo dejemos así,... y hoy en día tenemos una escola
bressol, el Mirasans, colegio de l’Avenida Pinyana, el Països Catalans, y el CEIP de Valls
d’Andorra, como somos solidarios tenemos 4 residencias, un instituto.
F: A nivell esportiu, el tema dels pavellons, ha portat cel i ajuda, perquè aquí van
construir els barris Nord i van dir que no era de Balàfia, i per això van posar Barris Nord,
per evitar picabaralles, i després van construir un altre, és que clar no són pel barri, sino
són per barris, el de Juanjo Garra, també va costar deu i ajuda... perquè... nosaltres
volíem que tingués aquell nom, el nom que després va tenir, abans que morís... que en
pau descansi. Perquè era un home que s’ha volcat en tot... Bueno el Manolo el coneixia
millor que jo...
M: Yo entré como presidente en el 2002 y la primera entrevista, la primera vez que
presenté la junta al alcalde, a la Paeria, reinvidicamos esto, mira entrevista con el Sr.
Alcalde, Sr. Siurana116: primer punto: escuela bressol, segundo punto: colegio público
nuevo, tercer punto: pabellón y piscinas, cuarto: mobiliario en toda la expansión de Balàfia, quinto: barreras arquitectónicas, sexto: llar de jubilats (en la maqueta de arriba está
el espacio de llar de jubilats), séptimo: semaforización de la calle Penedés, porque estaba,
hicieron una zanja con una motoneladora para poder cubrir las aguas, octavo: solventar
la problemática de las duchas del centro cívico, y fue el día 20 de mayo de 2002.
I referent als locals de l’associació?

M: El último local antes de pasar aquí fue en la calle Vallès numero 12. Aquí el centro cívico se inauguró por el alcalde Siurana el 12 de octubre del 1999, y aquí pasó la
asociación y posteriormente de primeras se instalaron aquí 16 entidades...(...). Yo estuve
allí 15 años me parece (en la calle Vallès), y luego en el número 24 estaba el local de los
jóvenes que es ahí donde hizo mucha, mucha, mucha faena el Juanjo Garra, que en paz
descanse), allí se creó el grupo de jóvenes y había buen entente, con todos, con todas las
entidades del barrio y eso ha sido una cosa que siempre hemos tenido conciencia de saber mantener tener buen entente... luego hay cositas como los límites del barrio que no
quiero tocar, allí no quise yo entrar en la dinámica de réplica, contraréplica, ... yo estoy
en conciencia y lo tengo muy pisado desde antes de estar en la asociación, los límites del
barrio... y no voy a entrar y ahora menos porqué ya paso (...)

116. Fa referència a un document que porta escrit a mà de l’entrevista.
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I tu Francesc, des de quan estàs a l’associació?

F: Jo estic a l’associació del febrer del 1983, i abans d’això vaig estar quan parlàvem
això del Clot, amb el mogollón de les reivindicacions i després havia estat abans en el
muntatge de la Mariola que visquia al carrer Templers...
M: El Francesc es aquello que digo yo, que me lo aplico a mí mismo, que en esta vida
es chiste pero es verídico que solo trabajamos los medio tontos (...) No me arrepiento de
nada, porque yo siempre he estado en ayuda a los demás.
F: I lo bo que té això que aquest treball, lluita, reivindicacions a nivell de barris, es
comporta que et trobis amb altres barris i és quan a l’any 1982 es crea la FAVLL, encara
que funcionava abans...
M: Hay un dicho que dice que no cal romperse la cabeza, cada uno se queda por lo
que es, yo el mundo veïnal, no tengo inconveniente decirlo, para mí se está politizando,
y entonces te sacan de buena tinta porai, pero para dulficicar la cosa, tener paz y tranquilidad, pues calla, pero eso no quiere decir que el callar seas tonto... y ahora te dicen
ohh, el barris Nord, no, cada... yo en eso tengo la mentalidad de definir las parcelas, los
espacios, tal como correspondan, porque yo me recuerdo cuando entró el sr. Oronich
de alcalde, la junta que yo presidía era multicolor y había de todos los partidos allá,
tenías que tragar mucha psicología, aguante, capacidad de encaje... y un día fuimos, me
acuerdo a la gestión que fuimos al ayuntamiento, para hacer la pista de petanca en la
calle Vallès, porque yo había trabajado mucho desplazado, en carreteras, era encargado
de obra, y en Solsona vi unas pistas de petanca que me agradaron, lo expuse en reunión
de junta y quedamos de ir al ayuntamiento, y lo primero que hizo, fue pintar la Paeria
por dentro, está bien una buena gestión... llegamos allá y mira aquí da gusta venir, aquí
como en tu casa, y yo le dije pues yo no, porque yo cuando voy a mi casa, cojo la llave
abro la perta y entro, y aquí tengo que pedir permiso, o sea que no... y eso es así...
Y yo he estado, con el alcalde Siurana y su gabinete, con el Oronich, después con el
Siurana, y posteriormente con el Àngel Ros.
F: Aquesta gestió de petanca, en sé un rato, perquè jo era vicepresident del club de
petanca del barri, i després vaig estar en 2 legislatures, regidor de l’Ajuntament i va ser
quan es va fer, amb l’intercanvi que havia amb “Foia”, a les festes del barri, venia el club
de petanca de Foia al barri i a l’inrevés també.
Els primers estatuts están dipositats a govern civil, i això ha desaparegut, están els
fitxers, els nous están a Justícia, es que han passat 40 anys...
F: Tornant al pavelló, el pavelló estava a Balàfia però servia a Balàfia, Secà i d’altres,
al final volien posar olímpic quan nosaltres volíem posar-li Juanjo Garra, i no ho van
permetre perquè deien que encara era viu, i duró... i pam, cataclac, i li van posar ja per
nassos...
F: I no oblidem encara que sigui d’urbanisme, és en realitat també d’agricultura, és
l’únic barri que té part agrària i part de ciutat, els altres són barris o horta, aquí tenim
a mig camí, i llavors la canalització del riu pel Noguerola, travesa tot el barri per sota
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perquè van fer la canalització perquè anava i allò era..., i sempre hi ha el problema allí
on està l’escola de Pinyana, que allà és on hi hi ha l’encaix amb totes les clamors que
arriben, fins que un dia allí també algún dia hauran de canalitzar-lo o entubar-lo, perquè
afecta, en quan hagi una empenta que s’organitzi, s’haurà de fer i més si hi ha les escoles.
F: Es una de les poques llars, és un dels pocs barris que no és municipal, pertany
amb un conveni en el seu dia, amb l’obra social de La Caixa, a Alcalde Porqueres, 80, i
pertany a La Caixa, i llavors, lo que era el solar que estaba destinat (a la maqueta està),
que reivindicàvem, i reinvidiquem i continuem reivindicant... es va construir l’ampliació
de l’escola bressol.
M: (...) Balàfia vuelve a pedir el nuevo colegio.
F: I lo de Pinyana continuarem reivindicant perque els barracons s’han anat posant
un i l’altre i l’altre... i allí va un col·legi i un institut, o bé vas al de Montsuar o al Torre
Vicens, pero té una funcionalitat molt específica, o te n’has d’anar lluny... i aquí es una
de les funcions que volem, a veure si es veritat que ara s’encarrila. L’escola de Balàfia
compleix 50 anys però es la seva sentència perquè tot es trasllada, quan es construeixi,
mentrestant sino s’ha d’arranjar l’edifici de Balàfia... I això que l’escola de Països Catalans funciona i bé, però clar la de Pinyana era escola i institut.
M: L’Avinguda Pinyana es el futuro de la expansión del barrio.
F: I a nivel de serveis socials, ja ho veus, el barri de les residències, privades i publiques, i al final després de negociacions aquesta que estava tancada durant uns quants
anys ja l’ han obert per gent gran tot i era destinada a gent amb discapacitats física, i
també la que si que és per a discapacitat es la de l’Aremi que es privada, que encara falta
una part del projecte... I pel que fa al CAP, quan es va aconseguir, ens van posar un CAP
compartit i ara ens han fet un nou CAP però també l’han fet compartit, no és un CAP
sol com tots l’entenem, hi ha servei de rehabilitació, i altres coses més, bueno ja està bé...
la qüestió és que la nostra feina és aquesta, els responsables veïnals, burxar, reivindicar,
... i en algunes coses prestacions de serveis als associats, a través de les activitats que fem
en realitat és això una prestació de serveis, perquè no tothom pot anar a entitats privades
i públiques... La lluita pels pavellons a més del Barris Nord, que es multibarri, tenim
Agnès Gregori, que és al mig del barri, i el del Juanjo Garra que es multibarri.
I el camp de futbol, vam tenir el primer camp de futbol amb il·luminació artificial,
i conseguir crear un club de futbol, que comporta el desenvolupament de donar serveis
en conveni amb l’Ajuntament.
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Joan Gómez López
AV Balàfia i FAVLL

“Si parlem dels orígens dels anys 70, les demandes eren molt
bàsiques, i a tot arreu, a tots els barris, i fonamentalment aquells
que formen la perifèria i que eren els barris tradicionals, Bordeta, Magraners, Cappont, Balàfia, Pardinyes, Secà de Sant Pere,
Mariola... son els barris que tenien identitat pròpia perquè apareixen al marge o a l’exterior del nucli urbà, de la trama urbana,
del nucli central”.

Estem amb el Sr. Joan Gómez, actualment regidor de Participació Ciutadana, Drets
Civils i Cooperació, i ha estat dirigent i representant veïnal a l’AV de Balàfia, i a la
FAVLL.
Ens podria explicar la seva trajectòria en els moviments veïnals, sobretot pel que fa en els
seus seus inicis?

Jo et puc explicar que la FAVLL va néixer imitant la Federació d’Associacions de Veïns
de Barcelona, que va tindre un paper importantíssim com a Federació als anys 70, de fet
una de les grans manifestacions de la transició política del 6 i 8 de febrer que es va fer a
Barcelona, crec que era de l’any 76, van ser convocades per l’Assemblea de Catalunya i la
Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona. La de Lleida va aparèixer posteriorment
com associació amb una intenció d’aglutinar totes les associacions de veïns de la ciutat;
ciutat, Raïmat i Llívia. Llavors, la primera reunió es va promoure per un grup vinculat
a l’església, un grup que es deia “Pax-Cristi” com en aquella època el protagonisme dels
partits polítics era important i ningú volia que tingués un protagonisme un o uns altres,... En la primera convocatòria de reunió dels que després van ser la FAVLL se va dir
que era auto convocada per tal que ningú fos el protagonista de la convocatòria. Perquè
havia darrere de la iniciativa, a part dels partits polítics com el PSUC, a part d’ells, havia
l’òrgan que més o menys era més “escèptic” per poder fer la convocatòria “Pax-Cristi”,
i a partir d’aquella reunió van continuar les reunions de forma més autònoma i es va
constituir la FAVLL. Parlem del 77, 78... no sé exactament, ja fa molta anys d’això.
Llavors, a partir d’aquí es constitueix, jo estava al grup promotor de “Paxt Christi”,
per tant la meva vinculació amb el moviment veïnal ja ve de lluny, molt lluny, des dels
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seus orígens com a FAVLL, una altra cosa es que anys després jo vaig passar a ser president de l’AV de Balàfia, no recordo les dates, durant uns 10 anys aproximadament.
10 anys va estar de president a Balàfia?

Vaig fer la transició del local que hi havia al Carrer del Vallès que era una cantonada,
un “xaletet” petit, que també utilitzàvem el local que havia estat de l’Ateneu Popular de
Ponent al mateix carrer del Vallès, que era un magatzem, doncs utilitzàvem l’AV els dos
espais perquè el local de l’associació era molt petit, fins que es va fer el nou local que es
va inaugurar un 12 d’octubre al Carrer del Penedès (que abans se’n deia Primera bandera
de Falange Española y de las JONS), perquè diuen que aquest País no canvien noms dels
carrers i es van canviar molts noms en aquella època, com aquest precisament i Corts
Catalanes es deia “División Azul”, encara hi havia molts carrers d’aquests.
Doncs fins aquell moment que es va inaugurar el local va ser la meva trajectòria com
a president de l’AV Anteriorment quan jo vaig assolir la presidència de l’AV, hi havia 3
associacions al barri, i en un moment donat els presidents o les persones que representaven a les altres associacions de veïns van veure que Balàfia com a tal funcionava i anava
bé i es van aglutinar les 3. Les altres 2 associacions eren llavors els “Blocs Franco Gamíndez”, que ara són “Blocs Balàfia”, i l’Associació de les Verges que eren de l’obra social
Patronat del Hogar que eren habitatges del bisbat i havia també plantes baixes, primer
pis... i també tenia la seva pròpia associació, però la que funcionava era la de Balàfia, i la
que va funcionar amb intensitat i llavors totes es van aglutinar i es van refondre en una
sola associació.
A la època de president de l’AV va ser una època tensa, es va activar moltes associacions, vam fer activitats de tot tipus, reivindicatives,... Bueno de tota mena.
I després jo com a persona vaig estar a la FAVLL com a secretari de la FAVLL que
estava de president l’Emili Subías i de vicepresident el Jacinto Pernia i jo era el secretari.
I jo crec que era l’ època de més activitat i més intensa i més participativa per part de
les associacions de veïns de la ciutat.
Vam fer moltíssimes coses, es va crear l’escola de Participació Ciutadana, que t’haurà
parlat el Jacinto, ell va ser el seu primer director. Vam fer una feina importantíssima, la
ubicació al local de Sant Llorenç, etc.
I a nivell de demandes, necessitats, quines estaven presents en la societat en aquells moments?

Si parlem dels orígens dels anys 70, les demandes eren molt bàsiques, i a tot arreu,
a tots els barris, i fonamentalment aquells que formen la perifèria i que eren els barris
tradicionals, Bordeta, Magraners, Cappont, Balàfia, Pardinyes, Secà de Sant Pere, Mariola... són els barris que tenien identitat pròpia perquè apareixen al marge o a l’exterior
del nucli urbà, de la trama urbana, del nucli central. De fet la gent d’aquests barris
deien quan anava al centre de la ciutat, deia que anava a Lleida, és una expressió que et
118

Els orgines del moviment veinal a lleida.indb 118

06/09/2019 14:16:01

demostra que la trama urbana no era una continuïtat entre el centre i els barris, no. I de
fet el Pla General d’Ordenació Urbanística del 79, el seu fonamental objectiu era omplir
els buits que havia entre el centre i la perifèria i omplir-lo de trama urbana, i així es va
fer i per això va créixer Cappont, tot l’espai que uneix la Bordeta, Mariola exactament
igual, Passeig de Ronda... pel creixement de la ciutat per unir Mariola al centre. Balàfia
es va superar el problema del pas a nivell de la via del Ferrocarril, que va ser un dels
conflictes juntament amb el Clot dels anys 78/79,... va ser un dels conflictes veïnals més
importants (també a darrer havien anat els partits polítics, no eren només dels veïns),
són les lluites que havia per espais públics, espais verds, sistemes bàsics d’il·luminació, de
clavegueram aigua, i eren necessitats més elementals, bàsiques...que havia als barris, pels
quals es constituïen les Associacions de Veïns per lluitar per aconseguir satisfer aquestes
necessitats.
I a nivell de lluites reivindicatives van ser la del Clot, la del pas a nivell de la via del
carril de Balàfia i d’altres...
En aquesta reivindicació del pas a nivell de la via des de Balàfia es devia incidir suposo, que
es va fer?

Sí, però jo no estava a l’AV de Balàfia. Jo formava part d’altres col·lectius, que fèiem
moltes coses però no estava vinculat en aquell moment a l’AV de Balàfia ni de cap altra,
per recordar en aquell moment, però sempre ha d’haver una relació entre uns i altres.
Tota la gent que es movia per la ciutat més o menys es coneixia perquè tampoc érem
tants. Aquestes són les lluites però pots buscar les que hi ha a l’arxiu de la FAVLL, fotografies...
I temes importants que van canviar la fisonomia de la ciutat, el pont de la via és evident, el cobriment de la via és evident, el de la Plaça del Clot és també evident o el de
la Plaça Sant Joan va ser una lluita també que hi va haver potser no tant veïnal però més
de ciutat, que era on està avui en dia el pàrquing de la Plaça Sant Joan es van descobrir
les restes de l’església romànica que va haver un debat ciutadà en que uns volien que es
mantingués al lloc i els altres volien que es traslladés les restes per fer més gran al pàrquing a la falda de la Seu Vella. Finalment va guanyar l’opció “d’in situ”, volia dir que
es quedés al lloc. Es parlava de les restes com un “in situ” perquè s’havien de quedar al
puesto on havien aparegut. Tot i que això va dificultar l’obra de l’aparcament, doncs allí
tenim un museu que té unes condicions no massa... per les condicions d’humitat que
hi ha, no massa bones, difícils de solucionar. Aquestes són algunes de les reivindicacions
més de ciutat.
I des de la Federació d’Associacions de Veïns que recordis?

La FAVLL va prendre el seu protagonisme en aquell moment i va fer reivindicacions,
un local, un primer local que tenien a l’escorxador que després es va treballar on està ara,
però ja van començarà fer una feina important, sobretot tirar del teixit associatiu, d’har119
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monitzar-lo i comptar que tothom doncs tingués uns criteris més o menys homòlegs. Va
participar, (ho dic perquè vaig participar jo directament) en la elaboració del Pla del 89,
que va cobrir el que es plantejava en el 79, al 89... o 94, no 94, crec que va ser al 94, que
va ser aprovat definitivament al 98/99 que es el Pla que encara està vigent. Era rematar la
feina que havien fet l’anterior de cobrir els forats que havia entre els barris i el nucli urbà.
També hi va haver una forta participació del moviment veïnal, se la tenia en compte.
La presència i les reivindicacions ja van anar evolucionant perquè els serveis que prestava
l’Ajuntament van anar millorant i per tant, van anar modulant les seves funcions i les
seves reivindicacions, passant a ser més de cohesió social que de reivindicacions, perquè
els serveis bàsics ja estaven coberts...
I més en els inicis, com valoraries la participació en les associacions, la participació dels
veïns, n’hi havia, s’implicaven en la defensa dels seus drets...?

El problema sempre ha estat el mateix, la implicació ha estat puntual sempre. El
que sí que es va aconseguir en aquell moment es que l’associació de veïns es veiés com
interlocutor tant per part dels veïns com per part de l’Ajuntament. Si apareixia algú
que reivindiqués una cosa diferent eren les associacions de veïns, no eren plataformes
sense forma ni contingut, perquè les plataformes s’ajunten 10 persones i organitzen una
plataforma, no té cap estructura formal ni legal però van als diaris i pengen pancartes i
fan gran soroll, però representar representar caldria veure el que representen realment,
si representen interessos del conjunt o només d’uns quants. I aquest tipus de moviment
apareix... ja en aquella època però en altres països, hi ha aquella expressió en anglès que
ara no recordo com es diu si aquest equipament es necessari però darrere de casa meva.
Això es una continuïtat d’aquell moviments que van aparèixer a Anglaterra i altres països, si els serveis públics són necessaris, els serveis per toxicòmans son necessaris o per
gent que no té llar... però no aquí. I amb els que jo podria vincular en aquests moments
moltes plataformes, si si, això es bo però no aquí, podríem veure casos concrets d’avui
en dia mateix.
Llavors el moviment veïnal tenia aquesta funció era conegut i reconegut i es reconeixia per l’Ajuntament, i quan un veí tenia un problema anava a l’associació de veïns molt
més que no pas ara. També és cert que el mitjà de comunicació amb l’Ajuntament era
més fàcil a través de l’associació de veïns era molt més fàcil que no pas avui en dia fas
un “twit”, un “facebook”, un escrit a la premsa i la informació corre i circula, llavors no
era igual. I per tant, se li donava un paper a l’associació de veïns més important del que
pugui tenir en aquestes moments per part dels mateixos veïns.
Implicació dels veïns? En aquell moment sí, reconeixien la labor i la feina de l’AV, i
per tant, la seva representativitat que no era qüestionada, podia criticar-se però no era
qüestionada. Avui està qüestionada per gent, es qüestiona la representativitat de totes les
organitzacions, però ho són o no ho son, aquesta es una altra cosa. Pot haver algú que ho
qüestioni però jo puc considerar que son els organismes o les entitats més representatives
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a les quals jo puc interlocutor. Aquesta es la diferencia. Ho dic perquè el tema ha aparegut als mitjans darrerament, i cal diferenciar, que si una cosa es qüestionar-ho, i no vol
dir que tothom la qüestioni i no vol dir que no compleixin la seva funció, però si que es
cert que el moment actual amb un twitter si es seguidor pot qüestionar qualsevol cosa.
Es pot qüestionar el funcionament del País, de l’Estat, de l’Ajuntament, de la Diputació
de qualsevol institució, de qualsevol entitat, ONG, òrgan... del tipus que sigui. I això
no vol dir que no sigui representatiu o que no compleixi les seves funcions per les quals
va aparèixer o va néixer aquell òrgan o institució. Però això del qüestionant és evident,
no es pot negar. Ara, la importància es que llavors i ara l’administració reconeix el paper
de les associacions de veïns, en aquell moment més que ara, reconegut pels mateixos
veïns i per tant, qualsevol cosa anaves a l’AV perquè era qui t’ho podia solucionar més
fàcilment. També es cert que l’Ajuntament no tenia una aplicació de mòbil, no tenia un
telèfon per incidències, mil elements que ara té perquè tu et puguis dirigir directament,
pues perquè, perquè la comunicació era diferent.
Per tant, hi havia implicació, sí però molt puntual, quan hi havia un fet concret. Jo
recordo que un moment donat (perquè va haver un atropellament a la carretera de Viella, a la sortida de Balàfia, on està l’Alberto Solé), aquell semàfor es va ficar, i una rotonda
posterior, a partir que va haver un atropellament i l’AV va fer una manifestació, tallant
la carretera, va ser una de les actuacions... En aquell moment si que va haver-hi molta
més gent que no pas venia en una assemblea ordinària de l’AV, o quan es va fer altres
actuacions de qualsevol tipus.
Hi havia el reconeixement de la representativitat per davant i per darrere, pels veïns i
per la institució, ara la participació del dia a dia depenia del grau d’implicació que tinguessin veïns i membres de la junta també perquè aquest fet també es produeix entre els
diferents membres d’una junta. El grau d’implicació es diferent per uns i per uns altres.
Ens podria explicar alguna acció més per defensar els drets dels veïns/es?

El més important és veure la capacitat que tenia les AV de moure i d’activar persones pera reivindicacions concretes i les que tenia inclús la FAVLL. La FAVLL en aquell
moment organitzava una assemblea i representants de la ciutat de Lleida anaven 60 o
70... La gent té altres mecanismes de relacionar-se i de posicionar-se com a col·lectiu
veïnal, diferents. I el paper de la junta de veïns es diferent segons on estan ubicades, i les
actuacions que fan son diferents, i aquella unitat d’acció que havia al voltant dels serveis
bàsics que no existien els barris això ja està superat, hi ha altres elements que puguin
aglutinar. Però continuen tenint una funció important per mi, i la tindran, perquè algú
ha de representar els interessos que pot haver en un barri. Un tècnic pot elaborar un
projecte municipal molt maco o molt xulo i tot el que vulguis... però els veïns no volen
que sigui per exemple, un “mastodonte” i volen que sigui un caminet amb flors al costat... m’explico. Per tant, cal escoltar als veïns i cal que els veïns s’aglutinin i s’agrupin al
voltant d’una organització que no només fa aquestes accions de relació amb la institució,
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pues fa accions de cohesió amb el barri, aquestes activitats que aixopluguen al conjunt
de veïns del barri (o aquells que vulguin perquè no sempre son tots), fent la Festa Major,
faci tallers, faci conferències, faci debats, exposicions, faci tot allò que pugui fer que els
veïns es coneguin es relacionin i facin vida en comú.
Bé, doncs més o menys ja ens has anat explicant la teva trajectòria, tornant als inicis, tu vas
estar en l’inici de la FAVLL ens has comentat.

Jo vaig ser membre del grup promotor de la FAVLL. Paxt Christi, va ser un dels
organitzadors de la marxa de la llibertat del 76 i havia un grup de gent que es movia
(era Paxt Christi, com hagués pogut agafar una altra marca) i llavors havia la necessitat
d’aglutinar-se a Barcelona del moviment veïnal. Jo estava en aquest grup promotor,
que estàvem a Santa Tereseta, i un cop participaven no només gent d’allí i van anar a
buscar els presidents i van contactar... i al final van aconseguir organitzar, de manera...
(diguem-ho així, perquè era la manera de dir-ho en aquell moment auto-organitzada,
perquè ningú tingués el protagonisme) però l’objectiu final, l’important era que es constituís una Federació d’Associacions de Veïns. Això es va fer en aquell moment, es va
debatre, jo conec, sé que es va debatre en entorn polític, concretament en el PSUC es
va debatre aquest tema, es va impulsar també com a partir polític en aquell moment,
per tant tenia el suport de molta gent en aquell moment, però van ser els presidents que
van constituir en Federació. El qui va facilitar, o va donar una espenteta com a grup va
ser aquest grup de joves però hi havia molta més gent que veia necessària la constitució
d’aquesta Federació. A partir de la primera reunió es van constituir i van funcionar...
Això que era finals dels anys 70?

Jo diria que seria 77/78... 79... Jo crec que va ser abans del primer Ajuntament democràtic. Caldria mirar algun diari de la època.
Al 82 a lo millor es quan van entrar al local de l’Escorxador. Les reunions com a Federació son anteriors, les reunions com associacions que comencen a treballar i funcionar
és anterior.
Les grans accions veïnals són aquestes, podríem dir més concretes dels diferents barris. Per exemple Magraners perquè tiressin les torres d’alta tensió. A tot arreu hi havia
una cosa o altra... el que passa que ara fer memòria així a “voz de pronto” no és fàcil.
Havia coses, havia... Pensa que al 82 van ser la riuades que va ser quan a Cappont es va
iniciar tot el projecte de canalització actual... eh! Bueno tothom tenia alguna cosa o altra.
Les característiques de cada barri també feien que les reivindicacions fossin d’una manera o d’una altra. La Bordeta per exemple feien la millor festa major, després quan va estar
L’Àngel Ros la va superar,... perquè la gent hi anava,... són barris que tenien atractiu.
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L’Àngel Ros va estar de president a Camps d’Esport i a la FAVLL...?

Crec que era el president i va ser el 1r president de la FAVLL, crec, president formal,
segurament es el que surt al 82, als documents del 82.
Ara la constitució de la FAVLL, aquestes reunions que es deien “auto convocades”,
perquè ningú podia convocar (és interessant el concepte però el que fa es t’informa que
ningú podia tenir un protagonisme especial i ningú, ni partits, ni organitzacions de cap
mena, podien atorgar-se cap posició d’avantatge per damunt dels altres). Però aquestes
reunions van començar i van continuar i que donés com a resultat una organització que
ens inscrivia al registre i que tenia la resolució al 82, pues a lo millor va començar al 80,
al 79 al 78... s’anaven fent reunions, hi havia molta guerres paral·leles, un document
molt viu...
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Isabel Sáez Cano117
AV Balàfia

“Aquí en Balàfia había tres asociaciones, bueno la primera asociación que hubo fue la de la Virgen Blanca y adyacentes (...)
el señor que la hizo se llamaba Estadella (...) y era el alcalde
de barrio...”.

Ens podries explicar la teva experiència, trajectòria en el món associatiu? Com va iniciarse?117

Yo he estado siempre en todos los rollos... Entonces yo empecé en partidos, en el
PSUC, estuve, bueno he estado hasta que se disolvió, he estado en el PSC, y ahora en el
PSOE. Pero siempre he estado, he reivindicado siempre porque...
Aquí en Balàfia había tres asociaciones, bueno la primera asociación que hubo fue
la de la Virgen Blanca y adyacentes, no existía la de Balàfia. En los bloques Franco
Gamíndez, había una asociación, pero era una asociación era de una comunidad que se
hizo luego asociación, pero la primera que hubo que la hizo, un señor que ahora no me
acuerdo como se llama... La hizo él con mis padres y mucha gente así mayor, (mayor
ahora, cuando la hicieron no) porque era en los años 70 y algo... El señor que la hizo era
cuando antes ponían alcalde de barrio, se llamaba Estadella, era hermano del médico
Estadella, y era el alcalde del barrio de Balàfia, que antes Balàfia era un “xiringuito”. Y
hizo la Asociación de la Vírgen Blanca y adyacentes, eran los bloques del Obispo que le
llamaban antes. Y cuando él lo dejo yo ya me metí en la asociación, mientras él estaba yo
ya me metí a hacer cosas con ellos, pero claro al ser mujer te dejaban un poquito de lado.
Pero cuando él se fue de presidente, me escogieron a mí. Entonces pues estuve unos 10
años de presidenta de la asociación, hasta... Bueno ya se había hecho la Asociación de
Balàfia y pedíamos de unirnos las 3 asociaciones, hasta que nos unimos.

117. Podeu consultar l’última entrevista realitzada a la Isabel Sáez al diari El Punt Avui, diumenge 11
març 2018, p. 44.
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Pero mientras estuve de presidenta hubo muchas reivindicaciones, cortamos la carretera nacional, Alcalde Porqueres, la cortamos un 15 de agosto, estaba el Siurana. La
cortamos porque nos habían arreglado la calle Virgen Blanca, nos pusieron las tuberías
nuevas pero no la asfaltaron. Entonces yo como presidenta estuve hablando con el Siurana que sí que tenemos dinero, pero lo hemos gastado en otro lado... y bueno como
veíamos que nadie venía a arreglarlo, un quince de agosto que es el cambio de las vacaciones cortamos la Carretera Nacional. Todos los vecinos vinieron, (tenemos fotos de
eso), y amenazamos al Siurana diciéndole que si no nos la arreglaba enseguida... es que
no entraban ni los taxis, se undían los coches y si llovía... y le amenazamos que si no
nos lo arreglaba, la próxima vez el dia 30 haríamos una zanja en Alcalde Porqueras, en
la nacional, nos pondríamos con picos... y sí sí, a la semana vinieron y nos la arreglaron.
Que es lo que ahora no pasa, ahora reivindicas y no te arreglan nada.
Havia molta implicació dels veïns/es llavors?

Sí, sí, porque además estaban a gusto con lo que estábamos haciendo. Había un patio
que sólo era de plantar, bueno ya no era de nada, sólo había hierbas, reivindiquemos
hacer allí un parque. Siurana nos quiso hacer el parque pero fue con el cambio que vino
el Oronich y entonces nos lo hizo. Luego cuando volvió Siurana nos lo arregló mejor,
pero bueno nos lo hicieron, que es el parque de Roca i Lletjós.
I quines accions més recordes que vau fer per defensar els drets dels veïns i veïnes?

Antes de unirnos todos se hizo también lo de la vía del tren, que era subterránea, que
paramos los trenes. Pero eso ya fue el barrio entero, cuando nos juntamos. Porque hubo
varios accidentes en la pasarela, y nos juntamos porque necesitábamos que... el barrio se
empezaba a hacerse grande, y aunque nos hicieron una pasarela, no subía nadie porque
era muy alta, entonces cruzábamos la vía, y esto yo también lo hacía.
Entonces ya nos hicieron la vía subterránea, allí hubo mucho jaleo porque paramos
los trenes y todo, nos tumbábamos en la vía pero eso era en conjunto todo el barrio. Y
después ayudamos también a lo del Clot. Lo del Clot también fue muy sonoro, allí estuvo a punto de pisarnos un camión. A mí como me gustaban todos los jaleos...
Luego cuando ya se hizo todo eso, empecemos a reivindicar como asociación, como
partido, y todo... empecemos a reivindicar, los pasos de peatones adaptados a los minusválidos, porque los pocos que hicieron los a 5 centímetros, bueno y nos lo han ido
arreglando todo, pero todo eso ha sido cuando nos juntamos todas las asociaciones.
Yo ya dejé de ser presidenta pero seguí en la asociación de Balàfia, con las mujeres,
con todo.
Yo lo que quiero señalar, es que yo tenía un marido que era muy revolucionario, en
Lérida lo conocían como el Nico, y gracias a él he podido hacer todo eso porque me
apoyaba en todo, él nunca me ha negado hacer cosas, ni ir a los sitios ni nada... Y esto y
llevo aquí pues muchos años, haciendo cosas para el barrio y me encanta.
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El barrio cuando era pequeño te conocías, pero ahora no conoces a toda la gente porque se ha hecho muy grande y entonces yo como he tenido mi padre que me ha apoyado
siempre, y mi marido también, y yo lo he apoyado a él porque hemos sido los dos muy
revolucionarios, pues es eso, y ya está.
Yo empecé haciendo deporte, yo jugué al futbol, jugué al baloncesto, fui campeona de
Lérida de tiro de bola, no sale en ningún sitio porque era los años 69, 70... Fui a buscar
el título y no salgo por ningún lado. Pero siempre me ha gustado estar metida. Yo ahora
me vengo aquí 3 tardes de 6 a 8 horas, luego tengo una compañera que ha empezado
tarde pero también y hacemos todo. Y estamos en Dona Balàfia, y estamos reivindicando
esto...
Yo soy la coordinadora de la vocalía, no soy presidenta porque estamos dentro de
la asociación, y sólo puede haber un presidente. Es lo que yo llevo, la asociación no se
mete en nada de lo que llevamos la vocalía, que es una de las asociaciones donde más
actividades se hacen de Lleida, y no paramos, siempre decimos que se nos ha quedado
pequeño pero bueno.
I Isabel, ¿quina és la teva visió del rol de la dona en les associacions de veïns?

Hemos luchado mucho por eso, yo he luchado mucho por ayudar a mujeres con malos tratos, (...) Yo tengo 66 años. Antes no se oía, antes te pegaba el marido o un hombre
y algo habrás hecho, nooo! (...)
I clar, tu vas estar 10 anys com a presidenta de l’associació Virgen Blanca, i havia altres presidentes dones en altres associacions de Lleida en aquell moment?

Que yo sepa no, lo que pasa que no estábamos tan unidos como ahora, que yo sepa
no. Estábamos solo por el barrio.
I alguna acció que recordis, igual en relació a serveis...

Lo de sanidad sí que estuvimos hablando de los CAP que nos pillaba lejos, pero eso ya
era una cosa que venía con el tiempo. Bueno teníamos el practicante aquí en el barrio...
Colegios también, reivindiquemos el colegio, y fue cuando lo hicieron. Yo por ejemplo
al colegio tuve que ir al San José de Calasanz que me pillaba lejos, aquí en los chalets,
arriba... era en medio de los chalets. Mi hermano había un chalet que hacía de colegio
del barrio, y fue allí, pero claro yo a mi hermano le llevo 6 años. Luego me fui al colegio
al Pantaleón, a la calle San Martín (que ahí nos pegaban por todos los lados), que ahora
es el Mirasan. Y luego el instituto que ya nos pillaba allá bajo en el rio. Pero bueno eso
poco a poco hemos ido haciendo que nos hagan el colegio, aún estamos detrás del colegio Pinyana y bueno tenemos que ir así...
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I en relació a la implicació i participació dels veïns/es a l’associació?

Yo mientras estuve, muy bien, en cuanto decíamos de hacer algo o eso, o salir a la calle, ya te digo. Aquel día que cortemos la carretera había gente decía ohh es que la policía
porque claro en seguida venían los grises.
Perquè això, quins anys eren concretament?

En el 74, 75... Y enseguida venían los grises. Ahí hay una foto. Vino un chofer de
autobús y se quería llevar a mi marido por delante, no paraba, y entonces claro nos pusimos todo delante y lo hicimos parar claro... y había mucha gente, muchos vecinos, pero
cuando vinieron los grises pues muchos se fueron para un lado, por miedo...Ya me lo
decía mi madre que era muy cabezona y... siempre me decía mi madre de donde habrás
salido tan revolucionaria y yo sé donde he salido de mi padre que también lo era, y luego
me junté con uno que también lo era. Gracias a él lo hemos hecho todo porque al no
tener hijos hemos estado siempre muy unidos.
Y luego entre mi marido y yo, estuvimos un año en Cuba, y vimos la falta que hacía, la falta que tenían de... entonces vinimos aquí y nos propusimos hacer una ongd,
y tenemos hecha una ong, lo que pasa que ahora la desharemos porque al no estar él.
Hicimos una ONGD de ayuda al pueblo cubano. Yo he ido 18 años a Cuba a llevar
contenedores, pagado por mí, no me la ha pagado nunca la ONG, recogíamos sillas de
ruedas, una vez hicimos una campaña de ningún niño cubano sin juguetes (...) Y aparte
de eso ha sido una ONGD que ha sido muy clara no se abría el contenedor hasta que no
llegábamos nosotros y entonces íbamos a repartir, lo que tuvimos que dejar de mandar
cosa en contenedores, porque últimamente nos costaba más lo que valía el contenedor
que lo que enviábamos (...)
Y aquí en la vocalia de les dones de Balàfia, tengo a Ángeles que siempre me ayuda en
todo. Ahora hacemos la fiesta de las Águedas.
I crec que t’han fet un homenatge últimament al casal de la dona de Lleida?118

Me hicieron un vídeo desde que empecé de deportista hasta ahora, un audiovisual
con fotos. Ya he pensado pero es que no me gusta a mí.

118. L’ajuntament de Lleida, a banda de l’homenatge, ha realitzat un audiovisual on s’expliquen els
principals endeveniments de la seva vida.
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Mari Carmen Guerrero Toro
AV La Bordeta

“El va motivar sempre una lluita de moviment veïnal, es va
agrupar un grup de persones que lluitaven perquè el barri, que
abans més que barri era com un poble, tenia el propi alcalde,
el quartel de la guàrdia civil, era quasi un poble, era un alcalde
pedani. La Bordeta tenia molta horta, bueno van començar... bé
no sé si sabeu que té una identitat pròpia perquè lo que és la
Bordeta era la zona de veraneig de la gent poderosa econòmicament de Lleida, aquí havia diferent xalets, i venien del centre
cap aquí a estiuejar, passaven l’estiu aquí”.

Jo em dic Mari Carme Guerrero i sóc actualment la presidenta de l’AV.
Ara ja vaig camí dels casi casi 15 anys, havia estat abans a la junta com a vocal també
com a coordinadora de la vocalia de la dona i ara vaig passar a ser la presidenta elegida
per la mateixa junta, es va donar de baixar uns que feia temps que estaven i em van
deixar a mi.
Anteriorment, havia estat el Celestí Reguer, l’icono de l’entitat veïnal que té 94 anys,
fins fa un any encara venia sempre a l’AV i després va estar uns anys el Francesc Beà, i jo
vaig ocupar després el càrrec.
Quan es va crear l’Associació? Que va motivar la seva creació?

El va motivar sempre una lluita de moviment veïnal, es va agrupar un grup de persones que lluitaven perquè el barri, que abans més que barri era com un poble, tenia el
propi alcalde, el quartel de la guàrdia civil, era quasi un poble, era un alcalde pedani.
Un dels alcaldes famosos va ser Antoni Solé, a posteriori van passar més i l’últim crec
que va ser el Sr. Selvas, Casimir Vilas també va estar.
I després es va passar a formar barri integral al centre. Segons els estatuts sobre l’any
1964-65 es quan es va començar, i els estatuts estan fets d’aquesta data. El depòsit legal
és L- 201- de 1966.
Quines eren les principals preocupacions dels veïns? Què es reinvidicava?

La Bordeta tenia molta horta, bueno van començar... bé no sé si sabeu que té una
identitat pròpia perquè lo que és la Bordeta era la zona de veraneig de la gent poderosa
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econòmicament de Lleida, aquí havia diferent xalets, i venien del centre cap aquí a estiuejar, passaven l’estiu aquí.
La lluita va començar que vam veure que ens havíem de juntar tots per fer els carrers.
Era més que això era poder fer els carrers, els serveis dels carrers, va començar a pujar
i pujar i d’aquí va sorgir l’entitat veïnal.
A nivell de serveis educatius...

Hi havia molt poquet, havia un col·legi concretament al carrer Castelldans, el primer
col·legi que va haver, després el Joan Maragall i l’Enric Farré, després va anar prosperant.
No havia ambulatori, s’havia de baixar a Cappont i Prat de la Riba, després va haver,
que és una de les coses que l’AV va lluitar molt.
Els carrers era molt prioritari, perquè eren la majoria de terra... i pagar una contribució lògica que va ser una altra lluita que va tenir l’AV, com portar l’aigua de Pinyana
també.
Hem tingut uns moviments molts lluitadors per beneficiar de serveis i tot als barris
Lo que ara hem entrat no sol urbanístic, si no social, de seguretat ciutadana... etc.
Ara ho portem tot, lluitem per tot, urbanístic, seguretat ciutadana. i l’educació ens
involucrem molt amb col·legis instituts, en tot el que es demana.
La seguretat ciutadana i aspectes socials, temes personals... hi ha molta gent que té
problemes personals que de vegades segons ells entenen no els han atès com voldrien i
també recorren a l’AV Nosaltres els intentem orientar i donar un cop de mà. I també
col·laborem amb entitats com la lluita contra el càncer, sida, alzeimer... fer actes socials,
recaudatoris, per casos concrets del barri... etc.
Ens involucrem molt amb moltíssimes coses.
Portes 15 anys com a presidenta de l’AV, quin ha estat el paper de les dones en L’AV?

Bueno... aquí traient els dirigents del principi, poc a poc, com es van començar a fer
activitats per a dones es va començar a integrar la dona, no tant a la junta, això va ser
posteriorment, però al cap dels anys sí que va començar una secretària, presidenta sóc la
única que he estat, i a l’entitat,... va ser quan vaig començar jo com a vocal.
Crec que les dones tenim un gran paper, perquè clar, per exemple en el meu cas que
no treballo, que disposo de molt temps i puc dedicar moltes hores... això és totalment
voluntari i ha de continuar així... la persona que es posa ha de saber a lo que va volcat
amb el demés amb moltes coses. Hi ha una satisfacció com a persona, espiritualment i
això, que et fa gran per dins, jo pensava no seria capaç en aquest tema que ha sortit bé...
que he tingut aquesta empenta,... d’aquesta implicació total... Jo actualment a la junta
estem força a la par, i animo molt a les dones que poden fer moltes coses, potser tenim
algun altre tarannà a l’hora de tractar alguns temes, sense desmerèixer els homes...
Jo dedico moltes hores personals però no les trec de la feina perquè no treballo.

129

Els orgines del moviment veinal a lleida.indb 129

06/09/2019 14:16:03

Hi ha moltes activitats dedicades per a dones, i altres “unisex” que van tant homes
com dones... hi ha una implicació conjunta, jo penso que ha de ser una cosa conjunta,
tant homes com dones.
En aquells inicis la festa major del barri de la Bordeta era més popular que les de la
ciutat, es feia unes festes majors, fa 30-35 anys, es feien tancats, els palcos, venien artistes molt famosos: la Mari Sant Pere, els Manolos, la Trinca... havia una festa major tan
important que la ciutat de Lleida no era res comparat amb la Bordeta.
Es promovia molt, la gent del barri s’implicava moltíssim... i d’allí va sorgir aquest
moviment tan fort que té una identitat pròpia.
La piràmide va ser al revés. Va ser poquet i es va anar ampliant.
S’ha de conservar els fonaments que es van crear a l’entitat, i el que es pot fer és anarla ampliant, etc...
Ara sí que es pot fer, i ara no es poden fer les grans festes, ara hem passat a un barri
que té uns 14.000 habitants, no és com abans, que es passava per les cases i pagaves el
palco, ara tothom té gratuïta i ens ho hem de currar amb molt coco, que sigui una festa
per a tothom.
L’entitat la van fundar perquè havia unes necessitats en un barri que solament amb
l’Ajuntament no es podia fer, es va fundar una entitat que van fundar una sèrie de persones i aconseguir que el barri millores, per tenir uns serveis per als veïns/es...
Jo estic en contra de qualsevol benefici econòmic que puguis treure d’una entitat, el
benefici ha de ser la satisfacció que has fet una bona feina voluntària i que t’ha enriquit
com a persona, i hem de ser un pont de diàleg de cara a l’administració, Ajuntament...
primer sempre el diàleg.
També entendre quan no pots aconseguir alguna cosa, però sí que hem lluitat molt
que ens puguin donar una explicació... el no sol no valdrà, volem una resposta perquè
no... llavors es podrà entendre que és no perquè hi ha un motiu i nosaltres a la vegada
ho podem explicar als nostres veïns del barri. Això aquest any no es pot fer o no es pot
aconseguir per això... però podem fer una altra cosa.
Aquesta es la tasca d’una junta veïnal i d’un/a president/a que hagi una bona organització, un bon repartiment de tasques i que es treballi entre tots.
I el centre cívic?

El centre cívic de la Bordeta es va fer perquè l’AV va cedir els terrenys a l’Ajuntament,
per això ho tenim tan nostre, no nostre de propietat, però si de dir, algo tenim a veure.
Perquè si es va aconseguir tenir un centre cívic es perquè es va cedir uns terrenys des de
l’AV.
L’AV van comprar aquests terrenys i quan van demanar, que el local on estaven era
petit, s’havien de fer activitats etc. Van demanar el centre cívic i quan van dir ohh els
terrenys van dir això no és problema tenim els terrenys.
Aquest centre cívic deu tenir uns 30 anys.
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Abans no teníem aquesta terrassa, s’ha ampliat perquè es quedava petit, i fem moltes
activitats i es torna a quedar petit. La gent confia que farem moltes activitats, tenim
moltes i tenim gent en reserva... Tenim bon professorat que a més són tots socis. I ens
ha anat molt bé.
I després també fem moltes festetes de menjars, és una manera de fer germanor amb
la gent, fa temps que no trobes amb aquell o aquell... i és una manera de trobar-se com
el dinar del soci, i també fem sardinada per St. Joan, bé a les vísperes... Després fem a la
tardor la graellada abans de la festa de Sant Miquel.
Després el dinar solidari, que fa 6 anys que el fem. Es va fer perquè es va veure que
hi ha unes famílies al barri que ho passaven molt malament, que vivien de la pensió dels
pares amb fills amb ells, i vam pensar podríem fer alguna cosa, perquè no fem un dinar
per ells. Però un dia sortint del plus, perquè havíem posat els cartells, em va dir quan feu
el dinar dels pobres, i vaig pensar si pobres som tots, uiiii no això ho he de canviar però
ja, perquè si no marcaran a la gent.
I llavors vaig reunir a la junta urgent i dic escolta hem de modificar una cosa del dinar
solidari, no podem fer un dinar només per aquestes famílies. Fem una cosa fem portes
obertes i a aquestes famílies se’ls dona un tiquet d’invitació i la resta que paguin un tiquet i el menjar, es va contactar amb grans superfícies... Vam pensar farem la festa més
gran, que vinguin la gent pagant el tiquet i amb els diners dels que paguin fem un lot
per nadal i reis mags pels nens i ho van veure perfecte. Així vam fer un cartell gran dinar
solidari, passat a recollir el tiquet per l’AV.
Com que numerem les taules perquè ho tenim tot ben organitzat, les famílies que
venien els posaven on els tocava, i ningú sabia quines eren, ja que els tiquets eren els
mateixos però posava invitació. Llavors un dels anys, va ser un regal per mi per Nadal.
Una de les famílies invitades va trobar per sort feina, i em va dir quan feu el dinar solidari
vull venir però amb el tiquet perquè el que ens vau fer, el caliu, la gent... Així que vull
venir pagant (...)
Sóc coses que t’omplissen molt, treballes coma burros, saps la feinada que porta, tenir
que encomanar, que fas de menjar... porta una feinada enorme, ja treballes el dia abans,
a l’endemà acabar de fer, calentar. Però tenim un grup de 22 persones voluntàries... i
cadascú té una tasca repartida. Jo estic a la cuina, i altres servint... etc. Estem molt orgullosos i molt contents.
La força que et dona la gent, continua continua... no ho deixis.
Doncs aquesta és la nostra tasca!
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Pere Macarulla Palacín
AV Partida de Llívia i voltants i FAVLL

“El barri va néixer de la immigració, quan no teníem res, no
teníem aigua, clavegueram llavors es començava a fer perquè
ja venia de l’altre ajuntament una mica però llavors es va acabar
de fer, no teníem ni aigua, ni clavegueram, ni llum, ni nom als
carrers, ni asfaltat ni res, ni un pla d’urbanismes,... clar per fer
una casa, et tardaven lo menos 2 anys per donar-te permís
d’obres, perquè clar no havia unes normes...”.

Jo em dic Pere Macarulla Palacín, i pertanyo a l’AV del barri de Llívia i voltants.
Abans de ser president jo havia estat ja vinculat amb el Sr. Jaume Alvareda, que... el vaig
succeir jo, perquè llavors l’acompanyava molt perquè formàvem la Federació d’Associacions de Veïns, era un senyor gran i teníem un bon “feeling”, i l’acompanyava jo, i ens
reuníem a l’església parroquial de La Bordeta, als sotans, en aquells moments que encara
no ens podíem reunir, i allí es va formar la Federació d’Associacions de Veïns.
Inclús va haver un dia una anècdota molt bona, perquè després de moltes reunions ja
vam arribar a un acord, i arribem a l’altra setmana que havíem de signar totes les actes...
i el president de Pardinyes, el Sr. Jacinto Pernia ens diu del que vam parlar i acordar res
de res, hem de tornar a començar tot.
Després de molts dies i mesos de preparatius, perquè clar, no anaves cada dia, anaves
una vegada o dos vegades al mes... ell en sabia molt, estava introduït... sabia moltes lleis.
La formació de la federació, estàvem els barris: Secà de Sant Pere, Camp d’Esports
(que llavors venia com a representant l’ Àngel Ros, l’actual alcalde), el de la Bordeta, els
del Bloques Juan Carlos i els de Llívia. Aquests som els que vam fundar la Federació.
Això quin any era?

Jo sí vaig entrar al 1974, jo calculo que això devia anar sobre els anys 1971 o 70... més
o menys per aquelles feches, exactament no t’ho podria dir.
Ens reuníem a l’església parroquial de la Bordeta, a baix als sotans, perquè era l’única
que ens cedia..., perquè clar no havia local.
Llavors quan es va fundar i es va legalitzar com “deu mana”, la sede de la Federació
estava a l’escorxador (abans de reformar tot allò, una sala, 4 cadires i allí ens reuníem)
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Llavors quan es va formar, estava a l’Ajuntament, si mal no recordo l’alcalde Oronich,
perquè hi havia federacions a tot arreu, Barcelona, i llavors estava de president el Pujol,
i a través d’això ens ho va presentar i vam anar al palau de la Generalitat. El mandat de
l’Oronich, va ser molt poc temps.
Llavors jo vaig comentar a treballar la Federació, que ens els seus moments, resulta jo
considerava que la Federació es va fundar per una reivindicació de les coses que faltava
als barris i a tot, i el primer que ens va encomanar l’Ajuntament va ser que portéssim les
escoles bressol, nosaltres portàvem les escoles bressol, l’Ajuntament ens passava aquests
diners perquè poguéssim pagar als mestres que portaven l’escola bressol, vull dir que
era un càrrec que no pertanyia a nosaltres, però tot això era tot nou jo crec per l’Ajuntament... en aquells moments estava d’alcalde l’Antoni Siurana (que considero va fer
bones fenyes) però va haver un moment que la Federació vam acordar un dia, perquè ja
saps com passa l’Ajuntament, tarda a pagar i el que no pot ser és tenir una gent i que no
cobri, i vam proposar de plantar-hi les claus, perquè sempre hi ha els portaveus... i quan
vam anar a portar-li ja teníem els diners.
Però jo crec que la federació va néixer per aquests motius, per fer tots una pinya,
reivindicar...
Una federació si reivindica l’agrupació de totes les AV, no pot ser polític perquè avui
serà un partit i demà serà un altre... i normalment sempre són dels que mana, i llavors
no pot anar, el fill no pot anar contra el pare... Això avui és el que trobo a faltar avui de
la Federació i la Federació com va néixer va ser per aquest motiu.
També m’he deixat el del Secà, un dels que era de més antics el Subies, que era un
bon element, érem uns quants amb ganes de treballar, i així va ser com es va muntar la
Federació, però es va muntar per aquest motiu, perquè a tota Catalunya hi era, menys a
Lleida, però amb tot i això, jo crec que ha funcionat... Però lo que li trobo d’uns anys cap
aquí que això s’ha fet massa polític, crec amb el sistema de reivindicacions.
Jo vaig estar representant, era el secretari a la Federació, llavors ja vaig estar de President aquí, i anava el meu germà a la Federació.
Llavors allò es va transformar, i jo me’n vaig sortir, però el representant de Llívia va
estar el meu germà, tenies que anar a les reunions, perquè es parlava dels temes, si havia
una cosa d’un barri s’apoyava, això era el tema de la Federació i llavors nosaltres ja ens
vam dedicar, com tots els presidents, pel bé del meu barri...
I en relació als inicis de l’Associació de Llívia, quan va ser?

L’any 1974 amb 27 anys, vaig entrar de president, bé, em van proposar... el Sr. Albareda va dimitir perquè veia que la joventut espentejàvem, i ell era un senyor gran, molt
bona persona però clar veiem que aquí, el barri de Lleida va néixer al revés, quan la
immigració, aquest senyor va facilitar terrenys amb unes condicions... que tothom. Aquí
va venir molta immigració.
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Els meus pares i germans són immigrants d’aquest barri perquè nosaltres vivíem a la
carretera de Torreserona al costat de l’autovia, però ja érem grandets i no era el mateix
viure en una torre que viure a Llívia i llavors els pares van decidir viure aquí, van fer la
casa... i va facilitar els terrenys pagant, però amb unes condicions... “pagar i punto”.
Un barri va néixer de la immigració, quan no teníem res, no teníem aigua, clavegueram llavors es començava a fer perquè ja venia de l’altre ajuntament una mica però llavors es va acabar de fer, no teníem ni aigua, ni clavegueram, ni llum, ni nom als carrers,
ni asfaltat ni res, ni un pla d’urbanismes,... clar per fer una casa, et tardaven lo menos 2
anys per donar-te permís d’obres, perquè clar no havia unes normes...
Llavors va entrar l’ajuntament democràtic que va entrar el senyor Siurana, per cert,
aquest barri n’està molt agraït amb ell, perquè nosaltres li vam exposar els problemes que
teníem, i ell va reconèixer que veritablement eren uns problemes greus per poder viure
dignament i llavors quan ja li vam proposar clavegueram, aigua i llum.
I el primer que es va fer, quan vam entrar, i llavors aprovar un pla especial pel barri de
Lleida... perquè si haguessin volgut fer desaparèixer aquest barri ho haguessin pogut fer,
ja va haver intencions de fer-lo desaparèixer perquè això ho volien fer una zona agrícola
de grans granges, vull dir que la història...
I llavors si sí, el primer que es va inaugurar... jo vaig entrar al 74, doncs al 81, ja vam
inaugurar la llar dels jubilats, a baix, i el camp de futbol, en el seu moment, vam fer això.
Llavors el segon tema ja vam anar per acabar de clavegueram, al 80 i pico...
Al juliol del 82 vam inaugurar l’enllumenat públic, perquè la llum la teníem amb
faroles i l’AV pagava un senyor per encendre al matí i apagar a la nit, i després va haver
un crio que s’havia de dur un taburet perquè no arribava.
I a l’any 82 es converteix en zona urbana, gràcies al pla especial.
I al 83 vam inaugurar l’aigua, que vam tindre els seus més i menos, perquè tenir
aigua, la teníem que agafar del reg, dels pagesos, i clar l’aigua... va ser el projecte més
complicat que vam tenir en la convivència de barri i horta... perquè no volien donar
l’aigua, vam tenir reunions molts fortes aquí, amb veïns, que l’ajuntament els havia de
fer una canalització fins a un lloc que es deia l’ull roig que era d’on agafàvem l’aigua...En
resumides cuentes, el Sr. Antoni Siurana era president del canal de Pinyana, no va haver
tants problemes, però tot això es va retrasar molt.
I al 83 es va fer la inauguració de l’aigua potable.
Llavors fer els projectes de fer els carrers, no havia res,... En l’exposició que es va fer
aquí aquest any per la festa Major es veia, en fotografies com estava...
Bueno, i aquí el tema, jo quan vaig arribar que era la base principal que necessitava
el barri, donem pas a uns altres companys,... que continuen, crec... N’hi ha molts que
diuen osti tu rai, sempre es pensen que quan un es posa en una associació es per anar
a fer diners i és al contrari, posant de la butxaca... Jo en aquells moments ho podia fer
perquè tenia el taller, podia perdre moltes hores a l’Ajuntament, i érem dos senyors,
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amb el Sr. Raimundo, que tampoc avui no hi és, era els que teníem hores més lliures per
poder anar.
També hem de dir, que vam tenir molta sort de trobar un alcalde que ens va apoyar
molt, (avui per parlar amb l’alcalde has de fer una instància), abans no, nosaltres ens
presentàvem al matí, les coses han canviat perquè si no seria un safareig, però anàvem
allí i havia la secretària, trèiem el cap, i dèiem que voldríem parlar amb el Sr. Alcalde,
“ah, doncs passeu”, però nosaltres anàvem sempre amb temes fixos, passa això i allò... en
aquest aspecte solucionat.
Llavors quan jo vaig creure que vaig acabar la meva tasca, perquè ja vam treballar
prou, perquè de junta érem 16 o 17, no et pensis, amb moltes ganes de treballar... però
arriba un moment que això cansa..., uns van continuar i jo vaig dir, nois us deixo. A
més també en aquella època em van operar del menisc, vulgos o no sempre has d’estar
diguéssim sempre “al peu del canó” i vaig considerar, ja hem fet el que havíem fet, i el
barri avui, els carrers ja vindrà i altres coses ja vindrà i llavors al cap d’un temps es va fer
l’ampliació aquesta del local dels jubilats, es va pujar aquesta planta, es van fer aquestes
dos sales, la biblioteca... ja va canviar.
Teníeu local per reunir-vos?

Quan havíem al col·legi, però com aquell que diu l’assemblea es feia al col·legi. El
col·legi, l’església... lo grup això ve de les regions devastades...
Les escoles hi eren perquè reunien tot lo de l’horta, venien aquí, i l’església igual, i
la sala, que nosaltres li diem el casino... sempre li diem lo casino, això ja hi era, de les
regions devastades, com els pisos de protecció oficial a Balàfia, i a la Mariola... Aquí van
fer això, i llavors tots venien al col·legi aquí. Jo vaig venir al col·legi aquí.
Jo devia tenir quan vam baixar aquí, uns 10, 12 anys, jo em recordo vaig començar
a treballar als 14 anys i ja vivíem aquí, i el col·legi només havia planta baixa... Bueno,
va haver un lapsus que gairebé el tanquen, va ser els invents d’ensenyament, es van emportar tota la canalla al Secà, els grandets... i clar això va quedar molt... però ja des de fa
molts anys cap aquí, les meves filles ja van venir aquí, vull dir que això ja va prosperar,
i estem parlant entre 80-90 crios que venen aquí i pràcticament es queda petit, molts ja
no poden gairebé matricular-se.
Sí, el barri ha guanyat, que falta moltes coses, i també t’he de dir, el barri també ha
estat descuidat per part d’Ajuntament, no sé els altres barris, jo el que sento jo del meu
barri,... el meu barri és casa meva, ho porto a la sang, com ho vaig veure de la manera
que estava i a lo que està... doncs ha fet un canvi grandiós. Aquí havia una pista... la
pista poliesportiva que hi ara, me’n recordo que aquí no havia res, la festa major la fèiem
aquí... I a jova que se’n diu, ens pagaven el ciment, i a les nits vam venir a fer una pista
per poder ballar com “deu mana”, perquè llavors havíem de posar per la festa una “entarima”, i a la nit veníem i cada dia a la nit, vinga... tots els del barri que volien col·laborar,
au a treballar...
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Ara això a la nova generació que dic jo, això no els expliques.
Nosaltres aquí la tanca actual que hi ha aquí, ens vam plantar nosaltres i vam posar les
teles, clar el material no, però la mà d’obra i si havíem d’arreglar pues los jardins o el que
fos, ho arreglàvem. Però ara no...això no es fa, saps per què, jo pago el meus impostos
vull que ho facin...
Llavors també l’Ajuntament en aquells moments, també ho agraïa, si veies que el
barri que et col·laborava, l’Ajuntament no li tocava una altra cosa que col·laborar amb
tu, tot no pot ser per mi i tot no pot ser per tu, i en aquest aspecte, mentre vam estar la
junta que estàvem tots, sempre vam tenir aquest mutu col·laboració amb l’Ajuntament.
Jo considero que va ser una etapa dura però també una etapa que també et satisfà,
perquè dius el que em lluitat tots els veïns per lo menos que hagi un fruït. Ara les coses
han canviat...
Jo sé de l’ofici, i tenir una casa i tenir un cuarto de bany que no més tenies per ensenyar, cadascú s’arreglava com podia per fer les seves necessitats...
I els diumenges aquest carrer principal, això era com et diré jo, com avui un camp
de fruiters que tots són mangueres, tots teníem els dipòsits per tenir durant la setmana
una mica d’aigua.
Jo quan em vaig casar, em vaig fer un dipòsit a pic i pala, per tenir una capacitat
d’aigua per almenys dures setmanes, perquè si no cada setmana em tocava motor i manguera, motor i manguera, perquè llavors només podíem omplir l’aigua entre diumenges... no nos dient res els pagesos, però durant la setmana era per a ells i els diumenges
nosaltres.
Que va ser bonic, ara... si em diguessis de tornar a fer ara a l’edat que tinc, m’ho
miraria... perquè clar quan ets joves, tens ganes d’empenta, i tots els que érem, érem
d’empenta, i el que no volia veure el que feia o el que tiràvem ell mateix ja s’apartava...
Jo no puc seguir el ritme que voleu vosaltres, o no li semblava bé el que fèiem perquè hi
ha opinions de totes... però aquí totes les coses que es van fer es va fer amb votacions,
tothom opinava, la junta opinava, i havia un consens... vull dir que, va ser molt bonic.
Però llavors clar, jo ho veig ara, de la manera que va creixent, i ara els presidents
no aguanten tant, jo crec que es cremen més, o volen ser més ràpids per les coses i es
necessita paciència, a l’Ajuntament no vagis a exigir eh, has d’anar a demanar, i has de
demanar 5 o 6 perquè et donin 1, perquè clar si diguessis sóc un ajuntament llavors pots
fer i desfer, i amb bona armonia, perquè també conec presidents que van tenir també
els seus mes i menos amb l’alcalde, i no s’hi guanya res, perquè això es perjudicable pel
barri que sigos... perquè diu que ve aquest a manar a mí, no, no pots anar a manar, has
d’anar a demanar, i demanar 4 o 5 perquè et donin mig, i anar fent, anar fent... i ara
suposo, l’últim assumpte que es va fer va ser la teulada de la pista poliesportiva... pues
s’han anat fent cosetes, Ara, d’un temps cap aquí això s’ha... que ho saben, el dia de la
festa, el meu germà..., vam fer el pregó junts, els va dir 2 o 3 cosetes que és la veritat
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no ens hem d’amagar, si es fa una cosa jo crec que s’ha de cuidar i si no, no es fa. I falta
acabar cosetes i reivindicar coses...
Aquí més o menys la història... Bueno aquí hi ha moltes actes, perquè nosaltres cada
mes que fèiem reunions fèiem una acta, reivindicant les coses i el que es feia i no... i l’AV
de Llívia sempre va col·laborar molt amb les fetes, ofrendes florals, carrosses que vam
arribar a fer, el 81 ja vam fer carrosses... l’AV sempre ha col·laborat molt, i llavors en
aquells moments ja demanàvem autobusos...
I el transport?

Aquí no teníem transport, aquí havíem d’anar a la carretera que baixava el cotxe de
línia d’Aubesa a Lleida, i allí teníem d’anar a agafar i llavors ja vam reivindicar autobusos
i no havia manera de posar-nos d’acord, els autobusos eren municipals i eren molt tancats... i després d’això els telèfons...
Perquè els telèfons aquí van tenir la seva història, perquè no ho consideraven com a
zona urbana, teníem que haver més de 50 peticions... una història perquè ens cobraven
barbaritats, i poc a poc això es va anar lluitant, lluitant,... parlant amb el delegat de telefònica, i al final va entrar... Els meus pares quan es van ficar el telèfon, 12500 pessetes va
costar, cosa que ens demanaven 50.000 o 60.000 per posar el telèfon.
Després altres juntes ja van entrar amb el servei d’autobusos, perquè aquí fatal, no
havia medi de comunicació a Lleida, ara està enllaçada Lleida amb la Caparrella, ja fa un
circuït... Perquè clar, aquí no havia un circuït per poder-ho fer,... però va anar fent. A
llavors s’havia demanar fer un vial, que vam estar mirant, d’aquí quan surts de la rotonda
de Llívia enllaçar amb el Secà de St. Pere amb Alcalde Recasens, allí al camp de futbol,
per poder fer un circuït d’autobusos, això era un cul de botella, i a la carretera no podíem parar perquè teníem la línia d’Aubesa a Lleida... Va haver els seus problemes, i es va
arreglar... això ho van fer altres presidents, altres juntes...
Jo vaig estar del 1974 al 1986, i llavors al 86 ja va venir el transport, etc... cada junta
que ha entrat ha posat el seu gra d’arena per poder anar fent cosetes, els penúltims van
fer aquesta entrada de jardins que estan mig secs... a la rotonda que posa el lletrero que
posa Llívia gros, hi ha problemes amb la terra, i no pot ser que van posar molts diners i
allò estigui com està però bueno...
I en relació a la sanitat?

Aquí venia una infermera que estava pagada per l’Ajuntament, teníem un dispensari
allí on hi ha la pista, qui volia posar injeccions, venia unes hores al dia, llavors quan es va
acabar, la van passar al local social, i després ja havies d’anar Lleida, lo que és metges, etc.
a Lleida, i si volies mirar la pressió o posar injecció venies aquí, ara ja no, vas a Lleida.
Això de l’Infermera ja hi era quan el Sr. Albareda, es va fer un dispensari lo bàsic: prendre’t la pressió i injecció i punto.
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Així del 1971 al 1974 va estar el Sr. Albareda... i després vostè doncs?

Com a president, un any va estar el seu germà, el Jaume Albareda ho va deixar i, el seu
germà va estar un any, un any i algo...però eren senyors grans, i llavors ja van dir, Pere
mira de formar una junta d’AV, i llavors ens vam reunir veïns del barri, uns companys
i vam dir que fem, tirem endavant..., van dir bueno sí però amb una condició, tu has
de fer del cap de colla, i jo vaig dir jo ho faré si vosaltres m’ajudeu sinó jo sol no puc
fer-ho... Llavors havia un senyor que portava el manteniment del polígon, que falta,
un tal Raimundo, que també va ser una peça clau dintre de la junta de l’associació en
aquell moment, i vam fer tot el que vam pugue i més, no... haguéssim més coses, però
lo bàsic que nosaltres vam juntar va ser en aquests 4 projectes: pla especial; aigua, llum
i clavegueram; nom de carrers, perquè aquí no teníem els noms de carrers, (perquè clar,
el Macarulla,... si mira allà, perquè teníem un carter que portava igual 30 anys aquí, ja
ens coneixia a tots, ja ho sabia...) Llavors es van fer coses, davant de casa meva es va fer
la plaça, el parc...
Nosaltres, jo principalment, que vaig dir el dia del pregó, estem agraïts amb l’alcalde
Siurana, perquè les altres juntes anteriors, quan havia altres alcaldes..., va haver un que
va dir que si nosaltres volíem estar millor que els del Carrer Major, un alcalde en els seus
moments, i li vam dir no volem estar millor que els del carrer major, volem estar com a
persones, però no s’hi entrava, però estem parlant dels Ajuntaments que es posaven a dit,
els que es posaven a dit llavors tenien aquestes coses, i el que va començar a entrar una
mica a fer i que et diré el projecte de clavegueram i això, va ser el Sr. Corbera... aquell
encara va entrar i va començar..., i el clavegueram es va acabar amb el Siurana, perquè va
haver un carrer, el carrer la Pau, que el van deixar tallat. El projecte que van fer van deixar
tallat els clavegueram, uns veïns en tenien i altres no... com pot ser al mateix carrer, que
estem parlant de 100 metres, que facin 50 i els altres 50 els deixeu...
Llavors quan es va acabar tot això, ja va venir lo dels carrers: asfaltar, voreres,...i tot
això, es va pagar amb contribucions especials, va haver un moment que teníem: clavegueram, llum i paraigua.
I un dia vam anar la junta a parlar amb el Sr. Siurana i va dir vols dir que no ho carregarem massa això, tu tranquil, la gent necessita això, moderació de pagos, allargau...
però la gent ho pagarà, vols dir, va dir, i vam dir sí sí, fes-ho que la gent té ganes... com
no ha de tenir ganes en un barri que falta la base principal de viure, de convivència, de
tenir els serveis mínims, és molt interessant, tinc una casa però no tinc serveis... què faig?
Doncs així estàvem. Les contribucions especials s’han de moderar, el que toqui pagar,
però si ho hem de pagar en 2 anys, etc. I a través de l’aigua, fixa’t es va regularitzar moltes cases que no estaven regulades... Eren de padrins i encara no les havien passat al seu
nom, perquè clar al connectar l’aigua necessitaves documentació, demanaven escriptures
si eren propietats o no... Hi havia una funcionaria de l’Ajuntament que es deia Maria,
que la van encarregar del barri de Llívia de l’aigua... Cada moment estava allí, Maria
això, era més funcionar gairebé jo que ella, havia senyors que vivien a la casa dels padrins
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i encara no se l’havien posa posat al seu nom, ni havien arreglat papers,... i a través de
l’aigua es va regularitzar tot això... Tots els vam posar al seu lloc. Però aquella noia...,
nosaltres ens cuidàvem de portar la documentació, perquè amb persones grans,” jo quan
aniré, au porta la documentació, ja te la portarem... va Maria, aquell li falta això, aquell
allò... noi t’has de posar la casa com “deu mana”..., així es va tot alinear... va ser una
batalleta guapa. Llavors es va treballar molt, molt... Vam tenir una assemblea aquí a la
sala, un diumenge, així plena estava la sala, tot el barri i tot el que pertany... perquè clar
tornant al tema de l’aigua, els que eren de les torres ens deien que l’aigua no era bona,
no era potable... la de la sèquia, val, es va posar una estació però no ho volien, vull dir,
que això no val res, tranquils després de la dolenta vindrà la bona... i així va ser... però
quan es va fer tota la instal·lació i red d’aigua els primers que van empalmar van ser ells,
perquè aquí havia una zona que li dèiem la plana del Bisbe i ells si que no tenien aigua,
i dolenta, perquè l’agafaven d’aquí del reguer de Torreserona, però quan ja va passar la
instal·lació, que mentre es feien els dipòsits i la torre aquesta que hi ha, que es l’emblema
del barri... però quan ja passaven que tenien tots els papers, i tot això, els primers que
van tenir aigua van ser ells, i no la volien perquè era dolenta. I al camp d’un temps, de 5
o 6 anys ja van portar des del Secà.
Perquè l’aigua, la pagava l’Ajuntament i havia un noi d’aquí que s’encarregava de
omplir el dipòsit, vigilar les bombes, si el cloro anava bé o no, si faltava aigua..., l’Ajuntament li pagava lo que li tocava al mes, però des de l’AV es coordinava... i controlar ho
fèiem nosaltres, faltava aigua la complia, bueno fer un servei, fins que ve directament
des de Llívia...
Moltes històries..., de vegades els expliques amb alguns, als joves, i diu que m’expliques...
El barri de Llívia és com un poble, nosaltres aquí fem vida de poble, els vells, a l’estiu
després de sopar, ens ajuntem 3 o 4 matrimonis i fem la xerradeta...
I quan ens perdem nosaltres això també es perdrà...
Fem vida de poble, i hi ha un altre tipus de convivència, els antics fem vida de poble,
el jovent tots treballen... ciutat dormitori que dic jo, pujar i baixar, nosaltres no, fem la
vida aquí, i contents i que durem!
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Manel Rosell Magrí
AV Camí de Montcada i Partides limítrofes

“Nosaltres ho vam iniciar l’any 1981, va ser quan ens vam fundar com AV, tot va venir una mica perquè els veïns de l’horta,
estem disseminats, junts però disseminats, vull dir no... i llavors
les trobades de veïns doncs si no les organitzes amb alguna
cosa que agrupa, que et trobes algun dia, és difícil d’ajuntar-los.
(...) Les primeres reunions les fèiem a casa del Xavier Montagut.
Jo vaig entrar de president, ha passat molta gent, gairebé tot el
veïnat ha passat per la junta”.

Quan es va iniciar l’AV?

Nosaltres ho vam iniciar l’any 1981, va ser quan ens vam fundar com AV, tot va venir
una mica perquè els veïns de l’horta, estem disseminats, junts però disseminats, vull dir
no... i llavors les trobades de veïns doncs si no les organitzes amb alguna cosa que agrupa,
que et trobes algun dia, és difícil d’ajuntar-los. A veure ens coneixíem tots, perquè abans
els veïns de l’horta ens coneixíem tots, ara ha canviat molt perquè ha vingut molta gent
que ha vingut nova, gent que no és ni pagesa ni res però que viu a l’horta. La qualitat
de vida que hi ha a l’horta és diferent a la de la ciutat, i clar si et pots permetre, perquè
també té uns altres inconvenients (desplaçaments, no tenim transport públic, t’has de
desplaçar sempre amb vehicles particular i tot ho has de fer dins la ciutat, lògicament,
sempre has d’anar dins a Lleida, per això sempre diem “anem a Lleida!” no, abans em
deia la meva padrina que els que vivien a Cappont també ho deien, anem a Lleida, Cappont era alguna casa disseminada que havia per allí però tampoc tenia una estructura
ferma com és ara.
L’horta ho teníem així també, llavors va néixer algunes inquietuds, havia un noi que
era del camí que era regidor que es deia Montagut que amb ell vam incentivar de formar
l’AV, llavors era regidor, i des de l’Ajuntament va haver un apoyo que es fundés i uns
quants veïns ens vam reunir i vam fundar la primera junta, vam fer uns estatuts, més
o menys els vam copiar d’alguns altres i ficant-hi alguna cosa particular nostra, i es va
formar.
Els primers actes que vam fer va ser presentar-nos a les carrosses de St.Antoni, l’aplec
del cargol, que llavors era els inicis de l’aplec del cargol, va ser el tercer any de l’aplec del
Cargol que l’AV va participar a l’aplec, des de llavors no hem deixat d’anar-hi mai, vull
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dir que som dels pioners de l’aplec. Participàvem en tot, a la batalla de les flors, inclús
anàvem a la festa de l’aigua d’Almacelles cada any, portàvem una carrossa allà dalt...,
llavors en aquell moment demanàvem asfaltats de camí, etc.
Llavors jo vaig entrar l’any 1984 de regidor a l’Ajuntament, hi vaig estar fins al 1987,
que vam perdre l’alcaldia, i vaig entrar de regidor l’any 1991 i llavors vaig estar fins al
2003, mentre vaig estar a la regidoria sí que vaig promoure que s’asfaltessin els camins
els que es van pugue, portar l’aigua a l’horta, la recollida d’escombreries... que va ser dos
coses fonamentals per l’horta, vull dir sobretot l’aigua potable, i la recollida de residus,
d’escombreries pues també és important.
I l’AV va col·laborar sempre en tots aquests temes, no cal dir-ho no. Es va intentar
alguna altra iniciativa, ens va proposar alguna empresa de portar el gas per exemple, però
això es va veure impossible perquè tenia uns costos molt grans el repartir el gas per totes
les cases de l’horta, va ser una cosa que es va desestimar, per part de l’empresa també pera
una inversió molt forta pel que després els podia repercutir.
I així va ser la nostra història fins ara fa 3 anys que vaig deixar la presidència. He estat
el president fins ara fa 3 anys, vaig intentar marxar abans però no va haver ningú que
es volgués posar a davant, col·laborar sí però ficar-se al davant no, fins que per fi s’hi va
posar el Marc Vives, vull dir que... vaig fer el relleu que ja era hora, et fas gran i comences
a patir també els efectes d’anar aquí, allà a tot arreu... vull dir que es costós, es fa pesat,
i si vols anar a tot arreu encara més.
Si que ara es deixen de fer moltes coses, la gent jove que hi ha ara... resulta de que
a veure nosaltres tots érem pagesos i a l’hivern mateix que a les 5 de la tarda es fa fosc
anàvem a un local que hi havia d’un veí, i allí fèiem carrosses, fèiem les grans carrosses,
perquè fèiem carrosses monumentals, per Sant Antoni vam guanyar gairebé sempre el
primer premi vull dir que poques vegades vam guanyar el segon premi, i primer i segon
també el vam fer moltes vegades.
Tenim un veí, el germà del meu gendre que té fotografies de tots aquestes carrosses.
Eren enormes, una de les carrosses vam arribar a pastar 150 sacs de guix, i escaiola,
sí que se’n fa malbé molt perquè cau a terra. En vam fer de monumentals. La primera
que vam guanyar el primer premi va ser l’Adan i Eva i no tenia res de particular però va
ser l’Adan i Eva una cosa novedosa i va picar, i va haver un “pique” molt fort, perquè
llavors les partides teníem un “pique” a veure les carrosses qui les feia millor, i amb els
de Marimunt perquè ells van fer l’ET. Però nosaltres les carrosses les hem vestit sempre
molt bé, no n’hi ha prou en fer una figura o fer algo si no que l’entorn que la carrossa
importa molt. I l’ET van fer una figura allà al mig de la carrossa i no havia res més, i
estava ben fet ehh, però vam guanyar nosaltres, i llavors a partir d’aquí gairebé cada any
guanyàvem el primer premi.
Un dia vam fer el rei Neptuno amb una conxa i dos dofins que l’estiraven i era enorme, una que vam fer també que va ser preciosa que se la va quedar l’Agustí Mestre i ens
va pagar un sopar, era una mà amb una pera al mig, era preciosa, hi vam treballar també
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allí. Es que totes treballàvem sobre un mes i mig a les carrosses... I vam fer de molt... Un
any un telèfon dels antics de números amb una mà, i també un any vam fer dos caragols,
era per les festes de maig i vam fer 2 caragols damunt una carrossa... ja t’ho dic, n’hi ha
de precioses. N’hem fet de molt bones.(...). Llavors érem tots pagesos i ens reuníem allà
les 17h de la tarda allà i cada nit, sí que cada nit fèiem alguna cosa d’al·licient per sopar,
teníem una estufa, perquè clar a l’hivern fa fred. Teníem una estufa molt gran, que era
meva enorme, i posàvem llenya allà i a damunt de l’estufa coíem alguna cosa i cada dia
ficàvem alguna cosa (...).
Ara s’ha acabat, tot això només es participa a Sant Antoni i fan una carrossa amb tres
dies i tot són gent jove que treballen fora de la pagesia, només hi ha dos pagesos, el Marc
i un altre que es diu Balué, tots treballen fora i no tenen hores per això... Ha canviat
molt tot.
Llavors que fan ultimen coses, lo que és més fàcil de dur a terme, mantenen l’aplec del
Caragol que això és una cosa, una institució, vull dir que és difícil de deixar-ho.
I llavors van fent, la festa del barri... Una cosa que sí, si no vaig aconseguir potser va
ser també per culpa meva, va ser un local social per Montcada.
Això li anava a preguntar si tenien local?

Sí, tenim local però no és ben bé nostre. Estem ubicats a Gualda, a lo que era abans
les antigues escoles de Gualda. Allò ho van pagar els pares, veïns del sector, d’allí, aquella
escola es va fer perquè la van pagar els veïns del sector aquell, Gualda, Montcada, etc.
Però Montcada no hi teníem accés a Gualda per vehicle, hi anàvem camp a través, però
havies d’anar a peu, no podies anar amb cap vehicle a Gualda a l’escola.
Jo de petit vaig començar allí als 5 anys, i allò quan va començar Sant Jordi que va
substituir l’escola aquella... Allò s’ho van quedar los de Marimunt primer, que també
eren membres de l’escola aquella. I llavors es va fer l’AV de Montcada i darrere Gualda,
però ja a tocar, i llavors l’ajuntament ens va donar un bocí de local d’allí de Gualda que
l’estem compartint ara encara amb els de Gualda, perquè els de Marimunt es van fer el
seu local ells, que se’l van fer de les peces que arreplegaven de l’aplec del caragol. Van
pagar-ho els veïns i se’l van fer, el van pagar els veïns i es seu, és l’únic local particular que
no és de l’ajuntament. Nosaltres ho compartim amb els de Gualda.
Però no ens queda a la nostra partida, no està a la nostra secció. Tenim un pati comprat per l’ajuntament per l’AV de Montcada. El pati hi és però falta fer l’edifici. Però
també hi ha un altre problema que l’edifici que es faci allí ha d’estar en coordenança amb
el sector del costat, aquest pati està dins l’escola Espiga, és a dir, al pati de l’escola Espiga,
a baix al camí de Montcada.
Però clar l’edifici que es faci allí no pot trencar amb l’entorn que hi ha allí de l’escola,
això vol dir, que val unes peles, que s’ha de fer unes coses amb condicions, nosaltres amb
un magatzem ens conformàvem i amb unes oficines perquè el que tenim... Tenim molt
material comprat, és a dir, Montcada va comprar molt material al llarg del temps, va
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comprar dos carrosses, dos remolcs per fer les carrosses per no tenir que agafar cap carrossa... perquè és clar, tenir 2 mesos una carrossa allà un remolc entretingut, els pagesos
el necessiten. Llavors vam comprar carrosses, vam comprar material... màquina elèctrica
de soldar, tenim un material de tota manera, caixes d’eines, hem anat comprant coses
per no tenir que dependre d’altres coses, i moltes coses no els hem refet nosaltres. Els
remolcs clar, avui no són legals, però teníem un remolc que vam posar “ejes” nous... ens
ho fèiem tot nosaltres. A l’hivern ens posàvem allà i fèiem reformes dels remolcs i el que
convenia.
Ara està guardat porai, i els remolcs a cel obert. I en cases d’uns i dels altres... on es
pot.
Tenim, vam fer i fins i tot estructures, per l’aplec del caragol i per les festes del barri,
teníem uns tendals que vam fer, així, que també ens ho fèiem nosaltres...
Perquè pel que es refereix a l’escola a la partida antigament?

Al principi tots anàvem a Gualda, i després ja havies d’anar a Lleida. Jo quan vaig
plegar de Gualda que debia tenir 8 o 9 anys ja vaig anar a estudiar a Lleida.
Llavors se’n va fer una, al camí mateix, dels veïns es va fer un edifici i allí... Bueno primer havia a la Dolceta, però va haver de plegar. Llavors es va passar més amunt, perquè al
plegar la Dolceta, va posar el restaurant ja primer i va plegar tot el que era l’escola, llavors
els veïns es van emprenyar i van fer un altre local més amunt que està allí a la travessia,
es va fer aquell local, ho va fer un veí del camí i van fer tenda també, una mica de bar, i
escola a dalt. També va venir una mestra i tal però va durar també “8 dies” i llavors allò
va anar passant de mans, d’uns als altres fins que allò va plegar del tot, volien fer festes i
coses per fer “la punyeta” a la dolceta.(...)
Et queden històries perquè te’n passen moltes, jo des de petit, des dels 2 anys que
tenia que recordo coses...sempre he viscut a la Partida de Montcada.
I així quines reivindicacions o necessitats, motius de lluita... més van tenir en els inicis?

La brosa, el camí sobretot, l’asfaltat del camí. El camí estava asfaltat però amb un asfalt que s’havia fet anys enrere, que era del reg que es feia, allò amb el trànsit que va anar
augmentant... i també va haver una mica de conflicte, llavors estava jo a l’ajuntament,
i resulta que va ser una altra cosa que va ser va ser de promoure l’església de Gualda es
va tirar endavant, perquè l’església de Gualda quan es va fer l’escola es va començar i
es va fer parets fins una alçada així i es va deixar perquè no hi havia diners, i llavors va
haver un moment que el bisbat va voler tirar aquesta església endavant, i ens va reunir
un dia als veïns de la part dreta de Montcada ens tocava a Gualda. Jo vaig anar a aquesta
reunió i el capellà que quin nom li posarem... allà només discutien de tonteries, i noms
i tal... i vaig dir “escolti... a Montcada ens heu dit de venir aquí, però em podeu dir com
accedirem a l’església?”, “com?”, el capellà, o “hem de donar el tomb a Lleida per accedir
a l’església”; o “això no pot ser!”, “això no pot ser!”... Llavors uns quants veïns de per
143

Els orgines del moviment veinal a lleida.indb 143

06/09/2019 14:16:06

aquí van promoure obrir camí de Montcada a Gualda, llavors va haver la casualitat que
el camí es va poder fer per puntes de finca, no es va tallar cap finca, eres puntes de finca
que acabaven allí, total estretir una mica i es va fer el camí, la travessia aquesta fins a dalt
a Gualda, per l’església, a veure el promotor va ser l’església però ens interessava a tots.
Perquè abans amb la guerra havia un pas que anava de Montcada al camí de Cunillàs
o ara el Pla de Gualda, però era particular i es va obrir per funcions de guerra, i quan es
va acabar la guerra va dir “ep, això és meu” i es va tallar, a veure si anaves, si vas a buscar
planter allí pots passar però a veure... Llavors es va obrir aquest pas i més endavant es va
asfaltar i llavors va haver el moment que a l’obrir aquell camí Montcada es va convertir
en una entrada a Lleida bestial i sortida, perquè entraves a Lleida sense tocar semàfors,
anaves fins a Ronda sense haver de parar en cap lloc. Llavors què va passar, que el trànsit
allà va augmentar de tal manera que es va fer estret, perquè el camí passaves dos vehicles
però justet, llavors es va fer un pla, es va ensanchar tot el camí fins a dalt a la sortida de
Gualda, a la rotonda, que molt mal ficat, ja fa dies que vaig dient-ho ja que el president
de Gualda que tot ho vol al nom de Gualda, hi posa travessia de Gualda, la gent que busca Montcada, com trobarà Montcada si poses en un cartell Gualda, es que no té sentit.
Hi baixa molts pobles i pugen per aquí, fins i tot l’alcalde, quan va a esquiar, vull dir que
escolta el trànsit que això porta, es va fer un “ensanche”, i es va promoure l’asfaltat. Es
va fer a contribucions especials i picaven, perquè clar va pujar diners, es va pagar camps
a gent que es va agafar terra, que és lògic, no tens perquè donar un territori, es va pagar
i això va pujar molts diners. I llavors els veïns es van reunir en contra de l’ajuntament
pel tema aquest, i ho van guanyar per un defecte de forma, i, jo ja havia pagat la primera
part, però ens van tornar els diners perquè van guanyar el recurs els veïns i així es com es
va fer el camí de Montcada com està ara.
Ara hi ha un altre problema que es que d’allí a la travessia cap dalt, fa falta també “ensanchar-lo” perquè hi ha un punt allí, només passar la travessia que és difícil, quan baixes
de dalt cap a la dreta, allí hi ha un tram petit que has de mirar molt per no tocar-te, és
molt just i d’allí cap a dalt com hi ha la residència Joviar, et baixa gent d’Alpicat, i ara
volen connectar aquest camí a l’autovia i si es fa això han de fer una carretera gran per
poder accedir-hi i treure alguna curva perillosa.
I abans de l’any 1981 que es quan van muntar l’AV, s’havien reunit abans?

No, anys enrere quan era més petit entre uns quants joves del camí feien la festa del
barri, imagina’t tu jo l’havia vist de petitet que la feien al mig del camí la festa, només
passava algun carro, no passava cap vehicle, no molestaven a ningú feien la festa al mig
del camí. Però a lo millor es feia 2 o 3 anys seguits, aquells joves ho deixaven i ja no ho
feia ningú més... al cap d’uns anys tornaven a tocar, i fins que vam formar l’AV.
Perquè abans del 81 va haver un altre grup de joves, que després es van integrar a la
junta, que ja van intentar fer la festa, i ens van proposar amb alguns d’entrar-hi perquè
llavors érem tots joves i tal, (uns vint-i-pico devia tenir) i llavors jo vaig ser un dels que
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vaig proposar si hem de fer algo fem-ho bé, fem una AV i comencem a fer coses pel
veïnat, no fem només la festa fem més coses pel veïnat, i va quallar i vam tirar endavant.
Les primeres reunions les fèiem a casa del Xavier Montagut. Jo vaig entrar de president, ha passat molta gent, gairebé tot el veïnat ha passat per la junta, perquè per una
cosa o per una altra sempre han passat gent per la junta, et puc dir que gairebé to el camí
ha participat, poca gent no hi ha sigut, algú que era gran i ja no va poder, però gent gran
va participar també... ha hagut una col·laboració molt forta i un apoyo total, t’ho puc
dir que va ser una cosa...
Últimes reflexions...
Em deixo moltes de coses segurament que ara no me’n recordo i no em venen però és
normal. Tota una sèrie de gent jove vam tenir una inquietud de dir “fem algo pel barri”
vull dir hem treballat pel barri.
Vam fer lo que vam pugue i si no vam fer més es que no en sabíem més, jo vaig entrar
jove però ja tenia 28 o 30 anys però vam fer el que bonament vaig poder.
Ja en tinc 70 he fet el que he pogut, i no m’arrepenteixo de res, perquè pel que has fet
encara que l’hagis errat perquè sempre erres.
Vaig promoure de regidoria de l’horta, que ara ha desaparegut perquè ja no existeix,
que era necessària perquè la gent los de l’horta tinguessin un lloc que trobessin un aixopluc per anar a demanar o fer coses, col·laborar i tal, i això ho vaig aconseguir amb
l’ajuda del Siurana que vam estar treballant pel tema, i escolta, després n’hem errat i
n’hem fet de bones.
El passat passat està no pots canviar, el futur potser es pot canviar. Jo pensava que
sempre era anar per a millor si no surt bé, aquesta és la intenció.
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Manel Pelay Belana

AV Amics de la Plaça l’Ereta

“Érem joves, uns quants veïns, era l’any 1981, sobre 80- 81...
perquè oficialment era al 1979 ja vam començar que fèiem
festes i bueno... i així vam anar i vam dir perquè no fem una
associació i fem això, fem allò, fem allò altre... (...) Els orígens
de les AV era demanar coses pels barris com es continua fent,
el que nosaltres fèiem era fer de pont l’AV barri amb les institucions, en aquest cas el que més l’ajuntament, Generalitat,
Diputació”.

Vaig entrar amb una gestora, en la qual ja em van posar de president i continuo de
president l’any 2017, que sembla que no són uns quants anys.
Diu experiència, n’hem agafat, sí clar, perquè abans era una cosa, i ha anat evolucionant en tots el conceptes el que és barri, ciutat... tot.
Quins van ser els orígens de l’associació de veïns?

Això abans de la data aquesta, ehhh una colleta, dic perquè érem jovenets ja vam estar
organitzant festes per Sant Joan, després ja vam passar, que normalment abans les fetes
i l’origen de la festa que fem a la plaça l’Ereta és amb honor de Santa Rosa, el que passa
que ara per circumstàncies d’orquestres i tot això ens puja més, perquè és temporada alta
i l’orquestra que valia 10 duros te’n costa 40...
Hem anat fent això, i vam decidir de formar una associació, vam fer els estatus.
Una vegada primer ens vam fer la gestora.
Quin any era?

Érem joves, uns quants veïns, era l’any 1981, sobre 80- 81... perquè oficialment era
al 1979 ja vam començar que fèiem festes i bueno... i així vam anar i vam dir per què no
fem una associació i fem això, fem allò, fem allò altre... i uns quants companys, més aviat
n’hi havia de joves i altres més grandets, si tu vols ja et portaré els estatuts... els primers
estatuts que vam dissenyar, bé, vam demanar a la Generalitat. Estan si no mal recordo,
els vam presentar al juny del 1982, en la qual ens vam comprometre, a posar l’urbanització del que és el barri, festes, vam crear el grup de diables de l’Ereta, els gegants... o sigui
que vam estar aquí fent moltes coses.
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Vam participar en el que és la reforma primitiva del que era el centre històric, llavors
ja van anar creixent altres associacions com Jaume I, carrer Cavallers, carrer La Palma.
La primera va ser el carrer La Palma, abans que nosaltres, el Sr. Boneu, però inscriure’s
al registre vam ser nosaltres.
En la qual continuem evolucionant tenint un patrimoni, no amb “miories”, quartos,
si no amb altres coses.
Què reivindicaven, quines necessitats tenien els veïns i veïnes?

Els orígens de les AV era demanar coses pels barris com es continua fent, el que
nosaltres fèiem era fer de pont l’AV barri amb les institucions, en aquest cas el que més
l’ajuntament, Generalitat, Diputació... però el que més era i el que continuem fent és
l’Ajuntament, peticions, o per un carrer, o algunes circumstàncies d’urbanitzar lo que és
el casc antic, en aquest cas l’entorn que a nosaltres ens atany.
A veure la prolongació, el carrer La Palma acaba aquí era el convent del Roser, continuava però van treure el que era totes les cases del costat aquest d’aquí, que arribava
pràcticament carrer La Palma fins a Sant Llorenç, un era Sant Llorenç, la plaça de Sant
Llorenç, carrer Tallada i carrer La Palma.
Això era el que antes, antiguament, jo tinc algunes fotografies de com era l’antic...
perquè m’agrada molt conservar coses. El Quimet també era molt d’allò que dius a veure
coi, tot el que sigui en relació la Plaça l’Ereta i tot l’entorn nostre i de ciutat també, però
més aviat de coses que són del centre històric, aquesta és la base.
Quines necessitats tenien els veïns? Han canviat aquestes?

Avui en dia, aquí el que passa és que ha anat disminuint per enderrocar moltes cases,
edificis, sí que s’han tornat a fer però encara tenim mancança de tornar a evolucionar
altra vegada, perquè si donessis una volta pel barri veuries que hi ha molts patis... Alguns
hem lluitat perquè hagués patis oberts, hem tingut un ressò així així... no ha tingut el
ressò que nosaltres ens esperàvem però pràcticament encara hi ha... sí que hem agafat un
temps de crisis que això vulgues o no ha retrassat la construcció
Pues ja veus, això és... Bueno hi ha altres coses. Perquè nosaltres a part d’això hem fet
el barri i hem anat per tot arreu, en cultura, més aviat en cultura i oci, hem anat inclús
hem anat fins a França amb els diables, hem portat un pavellló de barri i ciutat per molts
puestos.
Amb els diables, gairebé tota la província de Lleida, Osca, Saragossa... però això el
temps no perdona i evoluciona d’una altra manera... La joventut els costa integrar-se dins
i les persones que són grans sí participen... però ja és una cosa una cosa que ara tenim un
baixón a totes les associacions, no solament la nostra si no que ara... pràcticament hi ha
un baixón bastant bastant, per no dir d’un 30% o hasta un 50 %... costa molt.
Abans hi havia, et demanaven ens tocava anar a comissaria... això o allò clar, perquè
no hi havia tanta vigilància, avui hi ha més vigilància però estem més... la paraula ara no
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em sortirà... més desemparats. Abans estàvem amb menys gent, menys agents de policies, urbans i estàvem més protegits... jo no et dic que no estem però hi ha mancança.
Ara perquè, perquè abans s’anava a peu, tant la guàrdia urbana, la policia, mossos...
a bans era la guàrdia nacional... però eren... teníem més contactes. Ara tenim en tenim,
també n’hi ha però la cosa que abans era més eficaç era que patrullaven a peu, ara passen
amb moto, au ja han passat, passen amb cotxe...
Nosaltres ja fem el que bonament podem i això... algunes ara que ens van posar regidors de barri. En alguns regidors de barri hem tingut una gran sort, alguns no venen
tant (...)
I en relació als centres educatius?

També, també... Nosaltres hem estat amb les escoles per tot i per a tot... els d’aquí de
Cervantes sempre ens han demanat col·laboració, jo personalment he anat a fer alguna
xarla al col·legi, i ens han demanat coses, o sigui... ens hauríeu de deixar els tambors que
fan una festa... el que sigui... Ara precisament m’han demanat els gegants aquí a l’escola
dels Blocs Juan Carlos, a l’escola que hi ha allí a la Mariola, ens van picar, sí home...
Nosaltres estem oberts en tot i per tot. Per això et dic nosaltres aquestes coses les anem
fent... Ara costa molt més.
Quines són aquestes coses?

Abans tenies molta més ajuda, ara, primera que els pressupostos d’ajuda que ens
donen almenys als que som una mica més petites no ens arriba... ho trampegem com
podem, si a més de fer dos olles només en fem una, doncs en fem una.
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Cristina Armengol Prunera
AV i Comerciants del Centre Històric

“hi havia una associació que era carrer Cavallers, hi havia una
altra que era Santa Teresa i una altra que era Sant Llorenç. La
problemàtica mitjanament era la mateixa a les tres associacions.
Llavors gent que vulgui estar actiu en associacions i tal cada
vegada és més complicat però llavors ja començava a dislumbrar... Llavors des de la nostra associació va sortir la proposta
d’unificar totes les associacions del centre històric”.

Sóc la presidenta de l’Associació de Veïns i comerciants del centre històric. Anem
juntes, veïns i comerciants. Aquesta associació es va constituir l’any 2004.
Quin va ser el motiu de constitució?

El motiu a veure hi havia una associació que era carrer Cavallers, hi havia una altra
que era Santa Teresa i una altra que era Sant Llorenç. La problemàtica mitjanament era
la mateixa a les tres associacions. Llavors gent que vulgui estar actiu en associacions i tal
cada vegada és més complicat però llavors ja començava a dislumbrar... Llavors des de la
nostra associació va sortir la proposta d’unificar totes les associacions del centre històric,
els que operàvem en aquell moment aquí, i llavors aquestes tres es van fusionar, primer
es va fusionar Santa Teresa amb Sant Llorenç i després ja ens vam fusionar nosaltres. I
llavors que si perdem identitat que si no la perdem... algo que ens denominava a tots
era Centre Històric, i per això vam posar Associació de Veïns i Comerciants del centre
històric perquè Cavallers ja era veïns i comerciants, perquè tampoc hi ha tanta multitud
de gent. Val més, el que passa que de vegades hi ha temes que són contraris uns i els
altres, val, però bueno ho hem intentat portar i la veritat que ha anat rutllant i així anem
recolzant-nos uns dels altres.
Quines inquietuds hi havia o necessitats en un inici?

Llavors hi havia una inseguretat, tant urbanística com de personal, es volien fer coses
perquè la veritat que només sortíem als diaris per coses dolentes, que realment no passaven en aquests carrers però ens tocava a nosaltres la de perdre perquè els detenien aquí
o el que fos...
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Llavors la notícia sempre sortia: “al carrer Cavallers, al carrer la Palma, al carrer tal...”
No si a lo millor la “fetxoria” l’havien fet fora el pont o a l’eix, la immensa majoria a l’eix,
però bueno sortíem nosaltres. I llavors va ser quan es va constituir això.
Defensàvem tot el defensable. Es més a partir d’aquesta associació neix Moros i Cristians, perquè va néixer de la part cultural d’això, val, ja ho teníem muntat, però ja era
una reivindicació per sortir per algo bo i no sol per dolent, en premsa, vull dir, vam
remenar tot el que en aquell moment se’ns va acudir, per poder tirar endavant. Perquè al
1998 crec que és, que hi ha un pla ARI, un pla de rehabilitació integral (les dates no té
les dic segures), va ser un fracàs perquè no va xutar. No va xutar i havia una voluntat...
Bueno havia un tipus d’especulació... i llavors clar, tu ja pots... Pensa que va ser una
associació veïnal, Cavallers, que va organitzar una manifestació en contra del paer ehh,
una casserolada en aquells moments, a veure ara es molt normal, però en aquell moment
no; i aquell senyor va entrar a la manifestació per darrere perquè es va fer el dia 11 de
setembre, el dia dels actes institucionals. Nosaltres vam dir que en cap moment volíem
boicotejar un acte institucional, que nosaltres quan començaria l’acte institucional desmuntaríem la manifestació. La por era nostra perquè una vegada has “encabritat” a la
gent... però no no, pacífica, vam fer la protesta... però ens vam quedar amb la protesta.
Protestàvem pel pla urbanístic que no, no... ara s’estan arreglant, però que passa que
ara hi ha molta feina, perquè va anar molt fondo i “fumbre” una cosa avall no costa res,
tornar-la a aixecar, sang i fetge! Clar la mala fama ja la tenim... “uhh carrer Cavallers,
uhhh carrer la Palma, uhhh Centre Històric...!!”. Això és un estigma i costarà de treure.
Per part de l’administració es va anar deixant, per part dels veïns no... Pensa que el
carrer Cavallers en aquell moment, jo recordo de joveneta que tenia 100 comerços, ara
on són?
Han marxat, 100 comerços, era tant o més important que l’eix,... perquè aquí com
havien de pujar. Mira van fer una “cunya” en aquell moment els comerciants per ràdio que jo sempre la recordaré “suba, suba (perquè clar en aquells moments català ni
queriendo no...) suba suba a la calle Cavalleros y verá la bajada de precios!” Això era la
“cunya”. Vull dir que “años ah”, era molt important el carrer Cavallers, però va entrar en
el pla de la degradació i aquí estem.
A veure els edificis tampoc, eren lloguers antics, als propietaris tampoc els donava
per arreglar-los amb lo que pagava el llogater, si cobres 100 euros i per rehabilitar tot
allò n’has de posar 1000 el llogater que ho té com un negoci, dius no quadra. Llavors
tampoc hi havia ajudes, les ajudes que hi havia eren molt difícils, molta paperassa i què
va passar que la gent no va rehabilitar, i llavors aquestes cases antigues que han fet, cap a
baix, caure, això allò... per això s’han estat fent. Es una zona que no totes les cases són de
pedra, aquesta mateix on estem nosaltres, aquesta té 7 anys ara arreglada, i va anar avall.
Però va anar avall per què? Perquè justament no es va fotre una paletada a dalt. No va
anar avall, la va comprar l’EMU i la va enderrocar.
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Quines altres necessitats recordes que tenien els veïns i veïnes del barri?

Hi havia tota la necessitat de reivindicar doncs, més presència policial, perquè en
aquell moment teníem un greu problema de drogaddicció, ara això s’ha calmat, esperem
que no torni a brotar... Prostitució també en aquell moment era molt fort (...).
Temes d’il·luminació, temes de neteja que també la patim molt. No sé el per què però
temes de neteja la patim. Jo suposo que deu anar tot lligat, vull dir... La veritat no es que
no netegin, perquè sí que netegen però com els ocupants fan vida de vegades al carrer,
s’embruta, és incivisme.
Poc que netegem i molt que embrutem llavors es veu brut. Totes les reunions vaig
protestant, perquè clar jo tinc una botiga i la gent es fàcil anar a protestar i quan comences a sentir tot el dia el mateix, et canses, dius “apaga i vámonos”, a part jo ho visco
directament, jo sé el dia que passa la manguera i el dia que no, perquè ja ho veus tinc
una vidriera fins al terra,...el dia que passa la manguera tranquil·les que ho veig, tots els
vidres esquitxats... Això ho encerto a la primera, i a més els veïns també ho controlen.
En relació a la participació, participen els veïns a l’associació?

Cada vegada menys, costa molt. Quan organitzes algun sopar, la festa major, coses
molt puntuals sí.
Tenen seu de l’associació? On es troba?

La nostra seu és al centre cívic de l’Ereta. El teníem al primer pis però per disponibilitat de serveis personals, bueno es va tindre de canviar al tercer pis i allí estem.
Des de quan estàs de presidenta? Qui van ser els primers presidents?

Quan es va constituir, el primer president potser va ser el Boneu i president honorífic
després. Lo que no sé si el primer va ser el Xavier Aluja president o la Mari Carme del
Pozo, aquí ja no et sabria dir si era Cavallers, aquí m’he perdut una mica... però el Sr.
Boneu va ser president el primer i després va vindre la Mari Carmen del Pozo.
Així hi ha hagut participació de dones a l’associació?

Uiii hi ha més dones que homes. Sí!, a la meva junta hi ha 2 homes, el resto som
dones.
Aquí al centre històric som molt guerreres les dones, quin remei ens toca, vull dir el
lloc potser o l’emplaçament ens ha portat aquí. Perquè clar com també hi ha comerciants
i demés, saps el que ens passa que potser en una entitat veïnal la gent arriba i es fot a
casa seva i ja està; però aquí al ser comerciant també a part de veure, el comerç ens toca
la “butxaqueta”, i la gent quan li toquen la “butxaqueta” relinxen com els cavalls... i aquí
pot ser per això som més dones. Aquí hi ha molta dona empresària. En aquest carrer hi
ha moltes dones, i això facilita que hagi moltes dones a l’associació, és normal que hagi
moltes dones... si els homes pocs n’hi ha. Potser hi ha només 3 comerços d’homes en
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tot el carrer. Bueno a la casa de fusta no sé què hi ha, però jo diria que dones, perquè en
aquest moment la dona és molt emprenedora... els homes estan més, ho tenen més fàcil,
nosaltres no, que som més lluitadores. I si vas pel Carrer la Palma deixa’t anar també la
quantitat de dona que hi ha, menys el dels tatuatges... la resta son dones. Llavors clar que
a l’associació hi ha més dones. Els homes aquí són un “bien escaso”, els hi fem por... je je!
I la festa de Moros i Cristians?, m’has comentat que va sorgir d’aquí...

Sí, va sortir del carrer Cavallers. Pues encara no estava constituïda aquesta associació
actual. Perquè surt al 1996, ho vam fer des de Cavallers, i llavors com va tenir mitjanament èxit es va tenir que muntar una altra associació apart, per crear estatuts i que no
poguessin dir que ho havien muntat a la Bordeta,... una cosa bona, per dir-ho d’alguna
manera, per visibilitzar positivament el barri, el que no podia ser és que..., allí vam estar
“xafant carrer” i “ venent fum” molts dies... Perquè era... Me’n recordaré sempre quan ho
vam anar a presentar a l’Ajuntament... feia un any que li havíem organitzat la manifestació. Ens van rebre, i en un moment determinat ens mira així i diu a veure, “tinguem-ho
molt clar, les comparacions són odioses diu però, vosaltres 4 molt bé, diu ja em perdonareu per l’expressió però és: los mismos perros con distintos collares”...era veritat Nosaltres 4 som els que vam organitzar la manifestació i llavors anàvem a demanar a veure si
l’ajuntament donava apoyo a la festa, sí que anàvem acompanyats pel Llevot que llavors
era regidor de cultura, però... aquell home diu... “bueno si vosaltres m’assegureu que serà
una cosa digna us asseguro que jo m’ho crec”. I va acabar així la reunió.
Bueno teníem fama de... nosaltres volem això! No ens anàvem “por los cerros de
Úbeda”, i a més no teníem cap intenció d’enganyar a ningú, això és així si va bé, bé, si
va malament...
També érem més joves, érem més guerrers, la joventut ho porta, els anys et va calmant
i veus la manera de potser arribar al mateix puesto però sense tant soroll, en aquell moment no, això és així!, i vinga... Però bueno són etapes.
El barri també viu etapes, moltes etapes i les que li queden...
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Josep Maria Bergua Canelles
AV Noguerola-Estació-Segre

“Va iniciar-lo en José Carlos de Luna. Ell venia d’Alemanya (...)
Va començar comunitat per comunitat i ens va reunir a tots a la
casa de Aragón (era president lo Cosme Garcia) (...) el primer
president, no volia ser ningú, va ser el Sans”.

Quin càrrec tens/tenies a l’associació?

Sóc secretari de l’AV des del 1995 any que es va constituir l’associació, perquè el
secretari va plegar, he estat secretari fins que vaig dimitir... Em van fer l’homenatge que
era secretari d’honor i continuava sent secretari, he estat sempre secretari. I ara ja vaig
plegar del tot de l’associació.
Ens podries explicar, quan es va constituir l’associació?

Va iniciar-ho el Jose Carlos de Luna. Ell venia d’Alemanya. El caràcter associatiu a
Alemania té molt de prestigi, i se sap que la unió fa la força, i a partir d’allí va començar
a tocar comunitats, i llavors hi havia el Subías i el Freixenet (en l’inici de l’associació) i
ell era el contacte que tenia i a través d’aquestes dos persones el van incentivar, el van
motivar, perquè creés l’associació veïnal i llavors va ser quan el de Luna va començar
comunitat per comunitat i ens va reunir tots a la casa de Aragón (que llavors era de president lo Cosme García, ens va facilitar tota la entrada); es va fer la comissió constituent
de l’associació i a partir d’allí va sorgir tot aquest moviment veïnal. Però l’ànima va ser el
Jose Carlos de Luna. Llavors vam tindre, el primer president, no volia ser ningú, el primer president va ser el Sans, després també que ara no recordo com es deia...el secretari
un noi que treballava a la Diputació...
Amb tot aquests anys nosaltres no teníem local, no teníem res, ens reuníem on hi ha
ara els apartaments, a Princep de Viana-San Ruf, que hi havia els mobles d’oficina que
es dient... després es va convertir en el “Sachmo” de discos, i ara és uns apartaments que
ara els té el Royal.
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L’assemblea constituent es va fer a la casa de Aragón, que estava llavors a Anselm
Clavé. Ens va deixar el local perquè havia de president el Cosme García, teníem molta
relació amb el Cosme. Ja et dic hi havia dos-centes i pico persones allí quan es va constituir, i llavors va entrar de president el Sans.
Les persones constituents que estan a la documentació, i a partir d’aquí van crear els
estatuts, la comissió gestora... tots els fundacionals. Sans i Pallas, Josep Maria, aquest va
ser el primer president. Després crec que va ser el Dani Puyal, després l’Alòs... se’n va
anar a portar el casal de l’Albagés i va estar dos o tres anys allí i llavors es quan va entrar
el Miquel Sabaté, fins al temps actual.
Vull dir que el primer president va ser el Josep Maria Sans i Pallàs, i llavors ell va plegar
i va entrar el Dani Puyal, i el de Luna poder no va estar mai president perquè estava a Alemania, va ser el fundador i l’ànima que ho va moure, ell per mediació del Freixenet i Subías
que eren els dos principals avaladors, que el van orientar el van assessorar i el van informar.
I el que sí que et puc dir que l’associació va sortir, hi havia 90 comunitats al barri,
les va afiliar totes, totes una per una, una passada! El treball que ell feia, quan hi havia
publicitat per les festes Majors... sempre se’n cuidava ell, era com un “curcó”, insistent,
persistent...
I l’ànima també important d’aquesta associació és la Dolors Flix que hi està també
des del principi, que era la que portava la vocalia de la dona. Malgrat que la vocalia de
la dona també hi havia la Roser Llinars, que després ens vam fusionar perquè hi havia
l’associació de dones. L’associació de dones, la Guadalupe era de l’associació de dones
de Princep de Viana (que encara continua funcionant). Perquè ens hem integrat els dos
barris.
Aquí doncs es va constituir la comissió gestora. Es va fer els estatuts, president, el
Sans. Ens reuníem als mobles d’oficina... lo que no recordo com es deien ben bé era
una botiga de mobles aquell home ens va deixar l’espai perquè ell era membre, com és
associació de veïns i comerciants de Noguerola, com era de comerciants i ell estava a dins
del que era l’associació de comerciants ens reuníem allí a casa seva. Després d’allí, com
l’home va tancar la botiga, ens en vam anar a les motos Sabater que estaven a Princep
de Viana, i després d’allí ens anàvem al “Nacha” un bar que hi ha a Anselm Clavé... Fins
que no vam aconseguir el local al Segre, doncs anàvem deambulant perquè no teníem
un lloc físic. Després ja va ser el local.
Quin va estar el paper de les dones en l’associació?

La presidenta de les dones era la Roser Llinars, llavors dèiem és un absurd perquè es
fan dualitats, dobles actes i llavors l’associació de dones de Pi i Maragall es van integrar
a l’associació i llavors van fer una cosa més potent i ja està, i és la vocalia de la dona que
sempre hem tingut. Llavors sempre ha estat responsable de la vocalia de la dona la Dolors Flix, perquè aquesta dona ha estat des del principi fins al final.
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Miguel Lluís Sabaté Sierra
AV Noguerola-Estació-Segre

“Primer la reivindicació inicial era la farinera de la Meta perquè
feia molt soroll, que causava moltes molèsties amb el pols, les
dones no podien estendre la roba perquè els embrutava, en fin,
i aquesta va ser la reivindicació inicial”.

Jo sóc Miquel Lluís Sabaté Sierra. Sóc el president des de fa uns 20 anys de l’AV Noguerola, que ara actualment, des de fa 4 anys ens hem fusionat amb Estació Segre, ha
estat una fusió prou important, hem fet un barri dels més grans de Lleida, a la punta de
la ciutat, des d’on acaba l’eix comercial, però encaardinat al centre històric.
I aleshores, jo la veritat no m’hi dedicava en aquest tema, com tothom al començament.
Jo lo meu era funcionari de la Seguretat Social i era periodista esportiu i locutor de ràdio
d’esport i cultura, i ja tenia prou feina, perquè pràcticament començava jornada laboral a
les 7 del matí i acabava a les 22 hores de la tarda. I a més a més el meu hobby era el teatre.
Abans d’això ja m’havien demanat l’AV del barri que m’hi posés, i inclús el dia de
la jornada inaugural, de quan es va formar, que es va fer a la casa de Aragón del carrer
Clavé de Lleida, ara no estan ubicats allí, concretament van canviar d’ubicació, jo vaig
anar, que si no es mou gent això no es fa. I el Sr. Pepe Luna es va moure per les comunitats de veïns i tal del barri i va convocar aquesta reunió, la va convocar, la va assegurar,
bueno bastant important,... i jo també que per altres coses, que no t’he comentat, vaig
estar 10 anys a la comissió de festes de l’Ajuntament de Lleida, doncs resulta que dintre
la comissió de festes hi havia el president de la FAVLL, es deia, Subías, Emilio Subías, i
havia l’Araceli i una sèrie de gent que col·laboraven en la comissió de festes portaven la
part de les pubilles, això i tal...
I allò aquesta reunió d’inici de l’AV... Farà 20 anys, uns 20 i pico d’anys perquè primer no m’hi vaig posar, ara t’explicaré.
Jo vaig coincidir, l’Emilio va venir com a representant de la FAVLL i jo em vaig sentar
al seu costat, perquè érem amics no, tinc molts amics al barri, i aquell dia el que venia
de fora l’havies de recolzar i era el president de la FAVLL, i ens vam assentar junts i vam
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seguir tota la reunió junts. I va arribar el moment que van proposar fer la junta, van
dir el sistema, i van dir comencem per darrere, per diu d’alguna manera, pels vocals i
no van acabar... perquè no sabien molt bé, la gent dubtava com es faria i tal... ja et dic
la jornada inaugural, com va anar... I al principi van arribar a l’acord de començar pels
vocals i acabar pel president, i van començar pels vocals, el tresorer, el vicepresident... la
vocalia de la dona, que és molt important, la vocalia de la dona de Noguerola hi ha una
presidenta la Flix que aglutina una zona molt important de dones del barri i quan van
arribar al final és clar, quedava el president.
I jo resulta que tot arreu on vaig em posen a la junta, i perquè no em passés lo mateix
perquè tenia aquestes tasques que t’he comentat abans... i l’Emilio em va dir, (era castellà): “Miguel, preséntate tu de presidente”, i li vaig dir: “Emilio me voy, encantado de
haberte acompañado...” i no sabia qui havia sortit ni res... però vaig marxar perquè no
m’hi fessin. I així va començar la història del barri, van fer una junta...
Primer la reivindicació inicial era la farinera de la Meta perquè feia molt soroll, que
causava moltes molèsties amb el pols, les dones no podien estendre la roba perquè els
embrutava, en fin, i aquesta va ser la reivindicació inicial. Va haver inclús persones de
que viuen a la casa colindant a la meta que van sortir a la junta, i van dimitir per dir: “és
que nosaltres no ens hem posat a la junta pel tema de la meta” sinó pel barri, bueno un
criteri respectable. I així va ser el començament, i va anar passant...presidents, 2 o 3...
Luego va arribar un president que era molt amic meu, el Joan Alòs que ha mort fa poc, i
ell m’anava temptant, has de venir... Es reunien en un restaurant del carrer Clavé, i feien
un beure... no teníem res, cap local.
I així va ser, m’hi vaig posar i resulta que aquest president li van assignar un casal als
Albagés, em va cridar a una reunió i jo vaig dir que raro perquè a mi només, i em va dir
marxo... i t’has de fer càrrec de l’associació, primer perquè venen les festes i luego ja fareu
la junta, però jo he de marxar.
Luego va venir la junta i els va explicar el mateix, el que em va estranyar que em reunís
a mi sol al principi, perquè aquí estàs fent una designació digital que a mi no m’agraden,
i em va dir que primer és el tema de les festes, que és el més compromès, hi ha uns pressupostos a complir i tu amb l’experiència que portes arribaràs a bon terme.
I després a continuació va venir la junta i els va explicar, la cosa era millor que ara, era
una bassa d’oli... millor d’ara vull dir que ara està tot més complicat, no parlo només de
l’associació, també de les entitats... és difícil, tractar amb una sèrie d’entitats, els esglaons
a pujar són molt difícils a pujar. Abans era tot més casolà, més familiar,... Bueno...
La veritat que jo em vaig fer càrrec de les festes i van ser un èxit, i vam fer un sopar i al
sopar vaig plantejar el tema, i vaig dir això s’ha de solucionar hem de posar un president o
presidenta... jo per la gent que havia i per les actituds que veia en aquella gent, perquè jo
era pràcticament el més novato, jo vaig proposar que fos una dona, provisionalment fins
que es fessin eleccions, si fos una dona millor, perquè les dones les veig amb més esperit de
combat, més participatives... I es van presentar dos dones en aquell sopar, i de les dos en
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van quedar una, i va començar aquesta noia, però aquesta noia també va marxar, va anar a
Alpicat, li va sortir treball allí en una residencia gerontològiques... i bueno em vaig tornar
a quedar una altra vegada al front, en funcions, vam buscar un president i també el mateix
vam fer eleccions.i va sortir un president i aquest president va demanar un any sabàtic, i
total que al cap de l’any va demanar com una pròrroga i tal... i no ens en sortíem.
I resulta que el rector de la parròquia ens vam trobar pel carrer i em va saludar, i em
va parar, i va fer un pas enrere i ens vam trobar i em va dir escolta, el president anterior
el Joan Alòs, va dir que tu eres el president en funcions i diu que és això del president en
funcions, jo li vaig explicar, vaig anar a la junta i vaig dir jo ja no vull que m’ho preguntin
més, fem unes eleccions i ja m’hi presento, ja m’hi presento de veritat... i ja està. I així,
aquesta és la meva història de com vaig arribar I això fa 20 anys i va ser la meva entrada
a l’AV de Noguerola, ara actualment Estació Segre.
I el tema del local social, després el vàreu tenir?

Luego vam tenir un local molt petitet molt petitet, al centre cívic Democràcia que
havia estat uns jutjats provisionalment, i havia estat el diari La Manyana, en propietat o
provisionalment o no sé... i allí ens hem desenvolupat fins avui.
I dels inicis de l’associació, alguna reivindicació més a destacar?

La Meta va ser la lluita més important que jo vaig tenir, vaig arribar a lograr un decret
de l’alcalde Siurana (amb el qual jo havia treballat en festes), que es precintaven totes les
finestres de la Meta que donaven al carrer, i que el moll de carga i descarga es tancava i
s’obria al moment que es fes l’operació de carga i entressin els camions a dintre. Això va
ser un fet importantíssim.
Vam tenir problemes també amb una sala de festes, vam tenir una guerra impressionant i al final la vam fer tancar, està clausurada, i després havia també un local de droga
i prostitució i junt amb els mossos d’esquadra, vam fer una col·laboració conjunta, l’associació va fer una col·laboració amb ells i ells van fer la seva feina... i també va tancar...
Vam lograr un triangle molt important que ens estava fent molt mal a la zona, i problemes amb els veïns de cada ubicació on estaven aquests centres de soroll, prostitució, de
droga... de tot.
Teníem reunions concretament amb els veïns d’aquest bar, fins les 24h de la nit, i els
veïns d’aquella zona, de damunt d’aquell bar, quan passo pel carrer ens saludem, perquè
van veure que ens vam implicar... ens vam involucrar. Ens reuníem al local del carrer
democràcia amb els mossos d’esquadra, la guàrdia urbana, i venien els responsables de
barri d’aquestes zones i entre uns i altres ho vam lograr.
I quines coses més vau fer?

Nosaltres quan vam fer la fusió,... nosaltres hem estat amb el tema de la comissió de
projectes de la Rambla Ferran... hi havia 6 projectes, a mi em van fer una reunió a mida
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perquè estava a la platja però tenia una amiga a l’Ajuntament que m’anava trucant i em
deia quan pots baixar, quan es pot fer... (...) I vaig dir podem fer el dia de Sant Jaume de
fa x anys podem fer aquesta reunió, van reunir a tothom, però els interessava que jo hi
fos. Vam fer aquesta reunió de la rambla, de 6 projectes en vam elegir 3 i bueno ja s’han
donat els premis als tallers d’arquitectes que els han presentat, l’únic que passa que ara
no hi ha... com s’ha parat parat el pla de barris a la Generalitat i l’Ajuntament, i la rambla
no s’ha fet, la plaça de l’auditori no s’ha fet, les termes de Remolins que era el pressupost
de 2.800.000 d’euros, que era el pressupost més important, més que la rambla de Ferran
que són 2.000.000 d’euros, i les de la plaça auditori impossible de fer-ho amb 200.000
euros, no n’hi ha per les escales, però bueno està projectat així, jo no sóc tècnic sinó que
sóc realista.
Fa 4 anys ens vam anar a presentar a l’alcalde Àngel Ros, quan vam fer la fusió amb
Estació Segre, i aleshores vam dir, vam anar uns 10-12, bastanta gent hi vam anar, i
vam buscar les 3 coses més importants del barri per nosaltres urbanísticament parlant,
i vam dir: rambla Ferran, plaça auditori i termes remolins... (...). Bueno pues el resultat
d’aquesta reunió és que em va dir, “mira Miquel les 3 coses no les podré fer, però us en
faré una, us faré la plaça de l’auditori, i més endavant faré la plaça i després les termes”.
Quin ha estat el paper o rol de les dones en l’AV?

Bueno és que allí elles es van involucrar de seguida, jo vaig apuntar si ho fa una dona
millor, teniu més temps, més agressives, més participatives amb els temes.
Però a més a més, teníem, tenim, la vocalia de la dona del barri i luego l’associació de
dones del Col·legi Princep de Viana, i hi ha un moviment veïnal de dones molt important, per dir-te d’alguna manera que a vegades hi ha un acte de les dones de Noguerola,
la més forta és la de Noguerola... igual es reuneixen 80 dones en una convocatòria de lo
que sigui llavors es reuneixen totes.
Una convocatòria de lo que sigui, per exemple els tallers de Nadal, tenim la Lolita que
es molt bona cuinera, i fa un relleno de pavo... hi van les dones, hi ho munten...
Per dir-te d’alguna manera les dones són capdavanteres allí en aquella zona, i tenen
molta força nosaltres ens gaudim d’aquesta força, com és normal, participen en festes,
porten la veu cantant en la majoria de festes... i les dones quan es posen en una discussió
pues han de sortir pràcticament guanyadores, és així ehhh, sobretot si tenen una majoria, no una majoria dins la junta, sinó una majoria dins les activitats del barri.
Altra cosa es que la salut ens respecti a tots, el que passa és que és això, això si que volia
fer incapeu no tenim gent, suposo que és un mal general...
Ha canviat això respecte als inicis?

Als inicis, jo vaig utilitzar una tàctica que a la llarga m’ha sortit malament, jo vaig posar als meus fills, per dir-ho d’alguna manera,... però què va passar, que els fills es casen,
canvien de domicili, de barri... i llavors reposau... pues per dir-te que la més jove és una
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pubilla de l’època de l’alcalde Siurana, que es va reengantxar i va dir a mi m’agrada a
més de ser pubilla, i aquella pubilla que tenia 18 anys ara igual té uns 36 anys... però no
tenim gent jove. Va venir un dia i em va dir, ja no soc responsable de la joventut, em va
dir, perquè? Perquè ja he fet 30 anys, per exemple... Aquest és el principal problema de
les associacions, la gent jove, sense gent jove no es pot fer res...
Mira jo sóc d’un grup de teatre...(...) i si no fos per la gent jove el grup ja hauria plegat
o tens gent jove, o barrejat, gent no tant jove,... altres que portem fent de segundons o
tercerons... però la gent jove és la base, és la base.
La base és la gent jove, si no hi ha gent jove, la cosa,... perquè la salut no respecte...
això t’ho dic per pròpia experiència i experiència d’altres companys i companyes de l’Associació... és el cavall de batalla... La gent jove no s’hi caardina dins les associacions, no és
lo seu, no és com abans, no és l’època que no havia sales de festes, discoteques, no havia
tant grups... què passa que això ho va absorbir un tribunal... i l’associació no és lo seu
I els que portem 20 anys hem de plegar, necessitem un relleu, segurament ja el trobarem el relleu perquè ningú és imprescindible..., però segur que sortirà de dins de la
mateixa associació... però lo ideal seria que hagués, quan jo era funcionari allò que deien,
“una corrida d’escala”... que anés pujant, anés passant el segon al primer i es repartís
millor que el que es repartís ara...
Jo veig molta gent gran a les associacions, no per res, la mitja la veig gran i això és
perillós perquè a mida que ens anem cansant la gent gran això serà molt difícil de cobrir,
perquè si no es cobreix ara que tenen el recolzament de l’experiència, imagina’t quan no
la tinguin... Hi ha gent jove que està treballant, però som 40 i escaig d’AV això és molt
difícil de cobrir, molt difícil. Jo el que sí he d’esperonar a la gent que queda i que quedarà
i la gent jove que està en mans d’ells, la continuïtat de les AV i de la FAVLL.
Si hi ha molta gent gran és el moment d’aprofitar-ho per la gent jove per fer una
integració, eh, i perquè hagi una continuïtat perquè són molt importants, les AV són
molt importants per la ciutat de Lleida, lluites amb els regidors, amb l’alcalde i amb qui
convingui, i “t’apoyes” amb les forces d’ordre públic que t’ajuden, i els truques, perquè,
per exemple, hi ha hagut un problema en aquesta discoteca que parlàvem abans, per
exemple jo vaig trucar als mossos o a la guàrdia urbana el dia de la inauguració (fa anys
d’això), estaven tots els cotxes damunt de la cera... i truco i dic resulta que estan inaugurant una discoteca als carres comptes d’Urgell i em diuen passi demà i posi una denúncia, i li dic, un moment: “ Sóc el president del barri de Noguerola, Miquel Lluis Sabaté
Sierra, li estic dient que en aquest moment estan plenes les voreres i si es deixen avui serà
una continuïtat li demano que faci venir unes patrulles i els facin treure”, i l’acte van
venir, i això és molt important, perquè lo més normal, quan fas denúncies o truques, et
pregunten i vostè qui és... en el moment que t’identifiques, ja tens molt de guanyat això
no se sap... i s’aconsegueixen moltes coses a través d’aquí i t’escolten.
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Jaume Millas Pérez
AV Jaume I

“Teníem un barri preciós, teníem el mercat del pla, la gent gran
anava a comprar al mercat del pla. (...) el barri en aquells moments es va començar a degradar i la gent del barri va començar a marxar, i nosaltres vam muntar l’Associació, per parar
la gent que no marxes, per anar mirant que la convivència dels
veïns fos més o menys normal...”.

Quan va iniciar-se l’associació?

32 anys endarrere.
I quin va ser el motiu d’iniciar-se l’associació?

Nosaltres a l’any 1986 aquí havia la zona dels vins hi havia moltes cases de gitanos
que després el senyor alcalde, el Sr. Siurana els va traslladar a l’Avda. Tarradelles. I després pues ja es va començar a instal·lar la zona dels vins. Aquí hi havia molt soroll, aquí
havia moltes famílies del barri de tota la vida, i la gent va començar a marxar, perquè no
podien descansar, perquè no havia un control dels horaris dels bars. Després nosaltres
ens vam queixar, vam tenir reunions amb el governador civil. Però va ser una època
molt dolenta pel barri, què va passar, que el barri en aquells moments es va començar a
degradar i la gent del barri va començar a marxar, i nosaltres vam muntar l’Associació,
per parar la gent que no marxes, per anar mirant que la convivència dels veïns fos més o
menys normal com era... que ja no ho ha set mai més... Perquè hem tingut la gran pega
que quan van marxar els gitanos (que no eren del pla) eren espontanis, no eren gitanos
del pla que aquests ja eren veïns del barri. Llavors tota aquesta gent els van passar a la
Mariola. Després va venir la zona dels vins, i això va fer molt mal al barri perquè a cada
dos metres hi havia un bar. No que hagués cap problema, era el soroll, les “borraxeretes”
de la canalla. D’aquí vam treure una ordre (bueno vam poder lograr a l’ajuntament) que
no es pogués muntar cap bar, i vam estar molts anys que la gent va anar marxant perquè
es va muntar més bars i la gent s’anava escampant, després van muntar a dalt a Gardeny,
aquí ja van començar a tancar els bars en un horari... i la joventut ja sabem com va. Ara a
la una o les dotze la nit surten de festa. Vam començar a limitar els horaris i van comen160
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çar a obrir els pubs aquests de les carreteres, a Gardeny i tot això... I aquesta zona sempre
ha set la zona de la desgràcia que dic jo. Vam anar lluitant pels dels bars que es posessin
a un nivell d’horari i va vindre l’emigració que encara continua avui. Ens queixàvem del
soroll dels bars però això que ha vingut encara ha estat pitjor. Què ha passat? Prostitució,
venda de drogues, baralles, bueno... és lo que hi ha avui en dia. I encara estem lluitant.
Això es la història d’aquest barri. Teníem un barri preciós, teníem el mercat del pla, la
gent gran anava a comprar al mercat del pla. Vam muntar la botiga del colet i va ser un
fracàs perquè si no treuen tot el que hi ha no cal que muntin res perquè la gent no ve.
La gent per pujar al castell van per plaça St. Joan, quan no venen pel carrer St. Martí... I
tota aquesta part d’aquí fa llàstima, i els que tota la vida hem viscut aquí pues ens dona
hasta pena.
Aquesta associació sempre s’ha dit Jaume I?

Sí, nosaltres vam ser els fundadors i sempre...
I la gent del barri participa amb l’associació?

Sí, sí, mira el dissabte farem la festa dels padrins, ara quasi ja no ens queda padrins,
molts han mort o han marxat.
Aguantem, per dir aguantem però la poca gent jove que hi ha no vol saber res perquè
veuen que no hi ha interès per solventar el problema i aquesta és la pena. (...)
I als inicis de l’associació va ser això no, que estàveu veient que el barri es degradava...?

Hem demanat sempre que hagués una parella de policies aquí al barri i a peu, però si
no hi ha gent no ho poden fer. Nosaltres ho hem de fer, trucar a la guàrdia urbana, “nois
veniu que hi ha aquest problema aquí”, truquem a la centraleta i venen.
La gran labor que està fent la guàrdia urbana aquí al barri és per “treure’s el sombrero”.
Però de tant en tant hauria de venir la policia nacional, que és estrangeria, a demanar
documentació.
Jaume i després de tots aquests anys de reivindicacions i lluites, alguna cosa bona i aspectes
que hagueu aconseguit?

Hem treballat molt. No hi ha lo que havia, però ara ens queda... però això està centrat
en dos o tres carrers. Hem lluitat molt i estem lluitant molt. I jo us ho dic, li he dit a
l’alcalde li he dit a tothom, el dia que l’associació Jaume I plegui això semblarà un gueto,
i no podrà venir ningú.
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On és el local de l’associació?

El local és al costat d’hisenda. I la gent que entra a l’associació entra pel costat d’hisenda, per l’altra porta no entra ningú... és que és la veritat.
Tenim 15 dones de gimnàstica dos cops a la setmana, 30-35 dones que venen a confecció, teníem lo dels nens que fem repassos, i si no anaven a repàs no els donaven la
bossa de menjar...i ara ni repàs i els donen igual la bossa.(...)
Jo m’he cansat d’acompanyar padrins per pujar la bossa de menjar perquè no podien
donar cap ajuda, perquè era seu. (...)
I t’arriba un moment que això et va cremant cremant..., però costa que ningú agafi
aquestes “joies” perquè si no jo ho hagués deixat.
Costa que la gent s’impliqui en l’associació?

I tant. Primer que aquí hi ha 4 joves. Aquí no cobres un duro. Abans et donaven
algun detallat encara que fos un bolígraf, ara ni el detall aquest.
Però aneu fent activitats pel que dius no?

Ara mateix el dissabte fem la festa dels padrins per no valdre res val 200 euros, fem
un berenar, algú que toca la guitarra, és la il·lusió que et queda. I fas la festa del barri i
et venen un 90% de veïns del barri que són fora, et venen al sopar,... però és un dia. Et
trobes amb tots, tens la il·lusió de veure’t tots. Que molts d’aquests no haguessin marxat.
A veure que les cases d’aquí moltes no tenen ascensor, són cases velles. Tota la barriada,
jo vaig néixer al carrer La Palma, eren cases de fang, cases de pagesos. Jo vaig néixer al
número 43, i a la cantonada havia un barber. Jo tota la vida he viscut aquí, per això, tot
aquest barri era lo millor de Lleida i ara és lo pitjor de Lleida (...).
El que t’estic dient, tota la gent que ve al barri ve pel Carrer St. Martí i després es
reparteixen, tots a 10 metres del carrer St. Martí, tu vens per la part d’aquí la gent ja no
ve. A la punta del Carrer St. Carlos havia un bar, que li dient la Senyora Maria del vi, que
quan es va morir, feien vermuts... La gent no vol veure aquelles coses, la gent vol passar...
Volen fer volar palomes, però les palomes no volen.
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Ventura Margó Vives
AV la Mariola119

“Aleshores la lluita és per a dir prou! No volem més casetes.
Volem blocs ben fets. Allà comença a formar-se l’associació de
veïns de la Mariola al marge de cap partit, perquè la missió més
forta que teníem nosaltres era fer les comissions cíviques on hi
hagués tothom que estigués en contra d’aquella situació. I al
final ho vam fer, va ser molt important això!”

Es pot presentar?119

El meu nom és Ventura Margó Vives i durant molts anys he estat vinculat als moviments de les forces vives de Lleida que lluitaren per implantar la democràcia. A mitjans
dels anys 1960 vaig ingressar al Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), del que
durant tretze anys vaig ser el responsable polític del Comitè Local i sis anys membre del
Comitè Central. Vaig participar en el naixement de les Comissions Obreres de Lleida,
de les Comissions Pageses (més tard anomenades Unió de Pagesos) de l’Assemblea de
les Terres de Lleida, de la Secció Cultura del Club Huracans, i fundador i primer president de l’Associació de Veïns de la Mariola i carrers adjacents. El 1979 vaig ser regidor a
l’Ajuntament de Lleida pel PSUC.
Quins són els orígens del moviment veïnal a la Mariola?

La de la Mariola va ser la primera associació reivindicativa; al començament no hi
havia cap tipus d’organització, aquí el pànic era terrible. Jo anava a l’escola del Treball
i al sortir cap al tard sentíem els trets que mataven gent a la paret del cementiri, pam
pam, pam! Van posar un pànic tan gros que la gent no sortia al carrer. Hi havia coses

119. En Ventura Margó ha reflectit les seves experiències, vivències i pensaments en múltiples llibres i articles periodísitcs. En destaquem especialmente els següents: La lluita per la democràcia: Lleida 1960-1975,
Lleida, La Paeria, 1992; Episodis lleidatans, Lleida, La Mañana, 1995; Lleida, abans i després del 1936, Lleida,
Pagès editors, 2006; Locals de lluita clandestina a Lleida: recuperació de la memòria històrica, Lleida, Ventura
Margó, 2007; “Història de la barriada de la Mariola”, La Mañana, 4 maig 2012, p. 6 i Memòria històrica a
Lleida, Lleida, Ventura Margó, 2017.
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espontànies, com als Magraners el tema de la gravera. Es van ficar moltes casetes allà;
un dia va manar al’ajuntament a explicar-los que tenim pous cecs i que volíem claveguerams; ni ens van escoltar. L’aigua que vevíem era de la cecla, jo no hi vaig viure però
sí la meva mare, de la sèquia que passava 2 o 3 metres més enllà del rentador, una aigua
que procedia dels regs, ple d’insecticides... Al Secà demanaven una guarderia infantil...
eren queixes espontànies que no conduinen al final a res, però ja es notava que la gent
volia protestar.
Durant la postguerra a Lleida nom,és hi havia una associació de veïns que era la de
comerciants del carrer Major, no hi havia res més. D’allà en van sortir la majoria de
regidors de l’Ajuntament, alcaldes. Quan es belluga la cosa? Des d’abans de la guerra
els partits no s’havien organitzat, i havia alguna persona que individualment feia alguna
cosa, però a nivell d’organització no n’hi havia.
El moviment veïnal podem començar al carrer Canyeret i adjacents. Enderroquen
tota aquella part i fan uns blocs que són els de Ramiro Ledesma i a la gent... perquè primer hem de començar que al carrer Canyeret i els altres carrers procedien tots de la pagesia, encara hi havia les portalades grans, et parlo d’això perquè jo hi vaig viure uns 17
anys, portes grans, a la porta una anella a dintre a l’entrada només hi havia el menjador
dels animals i cap dintre hi havia 2 quartos que eren per a tancar els animals. Aleshores
enderroquen el carrer Canyeret i el qui és propietari, que són poquíssims doncs són gent
treballadora, doncs els donen un pis al Ramiro Ledesma. El que és llogater però que va
al corrent, que paga, també li en donen un. Aquests són els mínims perquè allí agafaves
els diners i a córrer. Però en queda més de la meitat que no tenen res, ni són propietaris
ni llogaters autoritzats. Què fan? Els agafen i els posen a la presó de Lleida.
On hi ha Hisenda ara?

Sí, on hi ha Hisenda ara. Els fiquen allà, aleshores feia mesos que s’havia canviat la
presó, els posen allà i les famílies vivien...escolta amb uns llençols que separaven les famílies; allò era horrible.
Nosaltres, un grupet que ja començàvem a tindre moviment però que encara no
estàvem organitzats, visitem la presó. Hi havia un canonge que era molt eixerit i podia
parlar amb el bisbe, era d’aquells que podia parlar a tot arreu, i li diem “per què no ve a
la presó, que veurà com estan?” Ostras, ostras, feia. Allò que veu és terrible. I aleshores
aquell grupet, que encara no estava ben bé organitzat, agafa i envia corresponsalies a la
Pirenaica. La Pirinenca, això va durar que encara no estàvem organitzats poc, ens van
organitzar deseguida, vam formar el comité del PSUC, el Partit Socialista Unificat de
Catalunya, que no havia estat des d’abans de la guerra.
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Estem parlant dels anys 50?

Quan vam començar va ser l’any 1965. S’organitza el comité del PSUC, anem a
aquest canonge i li ensenyem la presó... i als pocs dies la Pirenaica no parava d’explicar
tot allò. El bisbe que era molt sobervi, el Aurelio del Pino, doncs ens ho explicava
el canonge aquest, estava molt rabiós. El bisbe era un home molt amant de la seva
reputació...i què fa? Tenia un mando tremendo, manava més que el Governador Civil,
agafa i es posa en contacte amb les autoritats o el que sigui i amb pocs mesos venen
una cantitat de barraques que són les descendentes d’una riuada del d’allò del Vallès;
però va anar ràpid, les van montar, ell no volia...a última hora allò estava bé... si som
justos estaven millor que a la presó. I monten les barraques. I aleshores ja s’organitza el
moviment veïnal. El moviment veïnal comença a les barraques aquestes on hi han les
reunions contínues... (...)
La cosa comença per allà, o sigui a les barraques aquelles es converteix, deien, en el
cinturón roig, era el cinturón roig. (...)
L’altra lluita està en què aquelles casetes no reuneixen les condicions i una d’elles a
l’estiu es crema perquè la instal·lació eléctrica era de fils sense cap protecció. Aleshores
la lluita és per a dir prou! No volem més casetes. Volem blocs ben fets. Allà comença
a formar-se l’associació de veïns de la Mariola al marge de cap partit, perquè la missió
més forta que teníem nosaltres era fer les comissions cíviques on hi hagués tothom que
estigués en contra d’aquella situació. I al final ho vam fer, va ser molt important això.
Primer s’aconsegueixen les del Gaspar de Portolà que eren per a les famílies de la Guàrdia Civil, vam fer manifestacions pel carrer Major, una cosa nova, fins a l’Ajuntament.
Estàvem cagadets ja que pegava molt aquella gent. Es proteste. L’associació de veïns es
reunien en bars on ens deixaven fer aquelles reunions. Després es fan els del Ramiro Ledesma. Resulta que fan els blocs i hi ha unes inundacions d’un metro contínues i la gent
està espantada. Ojo que això es pot desmontar. Aleshores l’associació de veïns va cap
al Sindicat Vertical que són els que portaven això. Reclamem allà i els del Sindicat fan
vindre unes màquines que ens van dir que costaven molts diners, i fan unes perforacions
aviam d’on surt l’aigua. Potser van estar un mes o un mes i mig i al final no van trobar
res. Però al rebut del mes que pagaven la gent, als 50 anys quedaven propietaris ells, als
rebuts els hi posen el preu del mes més los gastos d’aquella maquinària. L’associació de
veïns es quan s’organitza, ja teníem un local, i la gent venen allà. La consigna és que
ningú pagui l’extra, que només es pagui la mensualitat. Quan van allà a pagar els hi
diuen: no us donarem el rebut si no ho pagueu tot. La gent va tenir por i alguns van
pagar. Com ho tallem això? Vam fer una comissió i van anar a un notari. Li expliquem
això al notari. El notari ens el van recomanar ja que era progresista. Ens va donar suport
i la comissió, amb el president de l’associació de veïns, un veí i el notari anem allà, però
no hi havia el cap del departamento, sinó una administrativa. Lo veí parla primer i li explica el problema. “Venimos a pagar los recibos!”; i aquella noia ens diu: “no, no, tiene que
pagarlo todo”. Llavors és quan lo notari del col·legi de Barcelona, que no s’havia donat a
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conèixer, i que tot allò no és gaire legal. La qüestió és que al cap d’un mes, vam donar el
nom d’un de l’associació, però l’associació no existía legalment, ens va arribar una carta
que en parlaríem. En vam parlar i pasen els mesos i res. Aleshores vam voler veure els
plànols dels blocs. Anem al Sindicat i ens ho neguen rotundament. Anem a l’ajuntament
i ens el neguen rotundament. A l’ajuntament hi teníem un company del partit que se
les va manegar, no sé com, i ens els va deixar veure. Amb aquells plànols deie els blocs
tal i com s’havien de fer, pavimentat tot, amb bancs, amb arbres...però no hi havia res
de tot això. Això vol dir que aquells diners se’ls van ficar a la butxaca. Aleshores la gent
s’envalentona quan els diem que tenim el suport del notari i la Mariola es converteix
en un focus tremendo. Pel nostre compte, davant dels plànols, teníem arquitectes del
PSUC, i altres que no eren del PSUC, i comencen a estudiar. Resulta que per dalt, pel
cardenal Cisneros, hi passava una sèquia que és la que filtrava tot allò. Després venen
els blocs Joan Carles i es converteix la Mariola en el focus de les associacions de veïns
de la ciutat. A partir d’aquí gent d’altres barris comencen les associacions. Aquest será el
cas de la Bordeta i de les barriades perifèriques de Lleida habitades per treballadors. Van
ser un focus de protesta i manifestacions, després ve lo del Clot amb la Lídia, la gent
s’anima al veure que hi ha moviment. A les associacions se’ls va prometre guarderies,
llars de jubilats. Jo que era tinent d’alcalde els ho vaig facilitar molt. Jo telefonava a les
associacions que jo coneixia i els hi deia: “vosaltres no teniu guarderia infantil? No però
ja l’hem demanat temps enrera. Prepareu-ho per a tal dia, pujaré jo i que hi hagi tota
la junta. I jo els ho preparava. A la Bordeta no trobàvem lo local, hi havia uns xalets on
hi ha el mercat ara, i vam llogar un xalet d’aquells. A les comissions jo ho portava tot
preparat. I el Siurana encantat de la vida, perquè a la inauguració venia ell. Tot el que
vam prometre, ho vam fer.
Els barris es van animar. Jo vaig fer un munt de viatges a Sucs. Amb la presidenta vam
preparar una guarderia i un local per als jubilats. Quan surt un partit així doncs van a
esclafar-lo que és el que van fer amb nosaltres.
Veig que el PSUC va tenir un paper predominant en l’aparició del moviment veïnal a Lleida?

Doncs sí. Lleida, com tots sabíem, no era industrial, no hi havia el proletariat de la
industria, el que sí que hi havia era la pagesia, molt difícil d’organitzar. Però resulta que
aquest grup que havíem organitzat el PSUC, resulta que a l’any 1966 hi ha unes reunions sindicals verticals; ells ja sabien qui posaven, els seus, però aquell dia resulta que
nosaltres ens hi vam presentar. Alguns ens deien: “no home no! Com ens hem de posar
en un sindicat que és feixista, bueno però si hem de fer alguna cosa millor des de dins.
Al final vam poder convèncer als que no estaven d’acord. El 1966 no hi havia, o sigui,
nosaltres fem una llista, la majoria gent de la construcció, fem una llista i no la podíem
explicar perquè als diaris, hi havia La Mañana que era falangista i el Diario de Lérida
encara no havia sortit del tot, no va tardar gaire, bueno, no teníem cap medi per explicar
als treballadors que ja teníem una candidatura d’oposició i que s’havia de votar a allò.
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Bueno, i com ho diem això? Agafem i fem uns grupets. Hi ha la Cros, la San Miguel i
la Cromín que quan surten els obrers de treballar, se’ls espera allà i se’ls explica. La Cros
pertenecia a químiques, és clar, això eren eleccions sindicals de cada grup, de cada matèria i nosaltres ja sabíem que podíem fer alguna cosa en la construcció, n’hi havia molta
aleshores. A la Cros s’hi va moltes vegades, hi ha un company que està a la porta, que era
del partit, i aquest quan entraven o sortien els feia i dia.
Doncs bueno, hi ha unes eleccions, les eleccions es composaven de 3 fases. Enllaços
sindicals a l’empresa, vocals provincials i president del grup de cada ram. Fem les eleccions aquestes, que va ser molt curiós perquè al dia següent la Mañana explicava doncs
“esto ha sido un éxito porque los obreros se han dado cuenta que el sindicalismo español es
el mejor del mundo”. Se’ls va agafar de sorpresa, sinó no haguerem fet el que vam fer. Es
fan les eleccions i traiem molts enllaços sindicals de la construcció, de la química més
poquets i de Cromín, que és del metall, també se’n treu uns quants, però no masses. La
construcció és l’ama. Després treiem 15 vocals provincials, que és un èxit a la província,
i després diem, coi a la presidència! I traiem la presidència de la construcció. Aquell
sindicat que sempre havia estat una bassa d’oli per al règim doncs... i d’allà comença el
moviment veïnal, a partir d’aquell moment comença el moviment veïnal.
Totalment organitzat?

Sí, allà a les barraques és un continu, avui en una casa, demà en una altra. Per a fer
una reunió semilegal anàvem al local de la HOAC del carrer de l’Acadèmia, que era de
l’església. Allà és on els diumenges aglutinem més gent i els de l’HOAC, uns quants
companys catòlics, de moment bé però després van veure que la cosa anava més lluny,
van ser molts honestos, els hi vam demanar les claus i lo Solana, després va ser regidor del
partit socialista, doncs ell era el president d’aquest grupet de catòlics i li vam dir que ens
deixés la clau, i ens la van deixar però ell em deia, que ningú se n’anteri!! Ell treballava
al Banesto allà al començar la Rambla de Ferran i feiem aquesta operació. Anàvem allà i
fins i tot vaig portar una llibreteta. Les reunions del diumenge ja eren reunions formals.
Al principi només hi havia els blocs del Ramiro Ledesma però després comencem a protestar i demanar-ne més i es fan les de Gaspar de Portolà. Aquestes anaven destinades a
les famílies dels guàrdies civils. Fem una manifestació allí, per no res sortíem al carrer,
va ser tremendo...al final van cedir i les van donar als treballadors i aleshores es lluite per
a que se’n facin més i es fan les del Juan Carlos, tot aquell grup. D’allà surt tot el moviment veïnal de Lleida. Fem l’associació de veïns, anem al Govern Civil a fer la petició,
que autoritzés allò i no ens contestes, ni pensaments. Nosaltres feiem reunions avui en
un bar, demà a un altre puesto. Així s’aconsegueix que el Juan Carlos es facin.
La Mariola és el començament a tot Lleida de les associacions de veïns perquè per
mitjà del sindicat hi havia gent del sindicat del Secà, de la Bordeta... de tots... allà és son
treballen, i no solsament treballen el sindicalisme, després vam montar les Comissions
Obreres. Al Secà hi havia molta gent del sindicat, i també a la Bordeta. (...) A cada barri
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lo règim hi tenia un alcalde de barri, que era un escollit per ells, que només era el que
escoltava i portava la informació a la policia. L’alcalde primer de la Mariola era un Fuster,
els seus pares havien set carlins. Era gent del règim que passava informació, els donaven
un càrrec al sindicat o a un altre puesto que no hi anaven mai, constaven en nòmina.
Un cop montat el sindicat obrer anem a pels pagesos, molt difícil perquè no eren gent
com al sud que eren assalariats. Aqui la majoria són propietaris que treballen a nivell
familiar i això comporta que cada cop són més individualistes. Però resulta que tenim 2
o 3 pagesos de soca-arrel fabulosos. Un era el Pere Roselló, era un motor que aglutina 3
o pagesos del partit i fan un moviment tremendo. Aleshores ens posem per a organitzar
però no trobàvem el moment.
Veig que el PSUC estava bastant immers en el moviment veïnal? Controlaven tots els barris
de la perifèria?

La consigna era que quan hi havia reunió dels barris o bé eleccions que sobretot no
fossin tots del PSUC. Nosaltres el que volíem era fer unes comissions cíviques, el que
volíem era posar la democràcia i sols no ho podíem fer. El punt important van ser les
eleccions de 1966 que és quan aglutina amb un lloc gent treballadora de tots els barris.
He vist que a la Bordeta hi havia el Casimir Vila com a president i que era del PSUC?

I tant, erem molt amics. Després se’n va anar amb els socialistes, es igual, va actuar
molt amb nosaltres, havíem anat a moltes reunions ell o jo, era molt bona persona.
I al Secà qui hi havia?

El Lopez, el Canales que era de Cuenca i d’altres que aglutinaven tot lo barri.
Amb quines dificultats es van trobar?

Moltes. Les dificultats principals és que quan detenien, en un any potser van arribar
a entrar un centenar de treballadors, després de les eleccions sindicals a partir d’aquell
moment vam començar a entrar. Pràcticament actuàvem a cuerpo abierto que diuen,
quan t’agafaven i anaves a comisaria, et posaven una multa de 10.000 ptes, que per a
un treballador era molt. Hi ha un advocat, Simeó Miquel, quie havia tingut mala fama
perquè havia sigut l’advocat dels capellans dels latifundis clericals i molta gent no el
podía veure. Quan hi havia detinguts em cridava a mi al seu xalet, feiem una xerrada, jo
li portava les multes i ell les treia a l’acte. Ens va fer un gran servei perquè és clar si a la
misèria de molts treballadors, el despideixes i no té feina.
Quines eren les demandes de l’associació de veïns de la Mariola?

Van ser moltes, però especialment la guarderia i els serveis socials bàsics. Hi havia una
cosa que era importantíssima que era un dispensari per a les dones. Nos va portar molta
lluita aquest dispensari. Hi havia la Mercè Ciutat i amb unes quantes dones reivindi168
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càvem que l’Ajuntament posés un dispensari especial per a aconsellar a la dona. Allò a
l’oido de l’església era... bueno. Quan ja tenia un xalet, allà als xalets de la república,
quan ja estava tot a punt em truca el propietari i em diu diu que segueix endavant. Després en vam trobar un a la baixada de Salmeron, al costat de la tresoreria de la Seguretat
Social, hi ha una casa alta, doncs al primer pis o a l’entresòl que o el llogava ningú, estava allí mort, i el propietari, que era el Dalmau, i ells encantats, cap problema, enviem
l’aparellador de l’ajuntament que miri les obres que s’han de fer, fa un pressupost, el paso
i ja estava tot arreglat i a l’últim moment em truca i tira enrera. Així eren les pressions
de l’església. Al final es va fer a la Rambla de Ferran. La lluita va ser tan grossa! Lo mes
bunic és que cap del PSUC va cobrar mai ni una peseta, mai, tot el contrari en vam
desenbossar molts per a viatges.
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Mercè Molina Sànchez
Araceli Molina Sànchez120
AV la Mariola

“Vam formar la vocalía de la dona de l’AV de la Mariola, (...)
vam ser la primera associació en fer homenatges a la
vellessa (...) vam formar la Cofraria Natzaret...”.

Quan es va crear l’associació de veïns? 120

A: Exacte “feches” no les sé, però sé quan vam tornar d’un viatge de Sagunto, encara
no havia naixut el meu Jordi..., més de 30 anys fa. El primer president de l’associació va
ser Ventura Margó. Va estar bastants anys. Llavors que va passar que va sortir conseller,
no sé perquè... després de les eleccions, (a Federació hi deu constar) i va entrar de conseller a l’Ajuntament.
M: Llavors es va fer l’assemblea general i va entrar Víctor Ayuso.
A: Però perquè va marxar el Ventura, llavors no era cada 4 anys les eleccions... Va
marxar el Ventura i va entrar Víctor Ayuso i no va estar molt temps i després l’Eugenio
Franco, que aquest hi va estar molt menos, i després ja va estar el Màximo Blanco que
ha estat molts anys, és el que ha estat més al barri.
Jo he estat vicepresidenta molts molts anys, i he continuat perquè com a tot arreu
costa que la gent treballi voluntàriament, (vosaltres ja ho sabeu), pues vicepresidenta
pues eterna, vocalia de la dona eterna... i així.
M: I ara que va ser al 2015 que va marxar el Blanco i es va presentar el que hi ha ara
de president el Víctor Ruiz i nosaltres continuem perquè bueno... és que com aquell que
diu hem parit, l’associació la sentim...
A: Hem parit el barri...

120. Per tal de referir-nos a les manifestacions de la Sra. Mercè s’assenyalarà amb una “M” i les manifestacions de la Sra. Araceli amb una “A”.
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Quins motius o inquietuds... van fer que es crees l’associació?

M: Primer ja lluitàvem sense haver associació, sense haver l’associació estàvem reivindicant sempre pel barri, per les millores... perquè no hi havia llum, les voreres no
existien, la gent si tenies que agafar un taxi de l’escorxador cap aquí ja no venien perquè
tot això no existia el passeig de ronda ni tot això, no hi havia autobusos ni res...
A: Jo crec que això nena, va començar amb el Ventura Margó i uns quants senyors
que llavors ja eren grans, ara ja ho som nosaltres, el “senyor Ernara, els Dos Hermanos”...
que llavors eren més aviat algo de sindicats, sindicalistes que deien... que lluitaven pels
treballadors, es reunien al que després va ser el local de l’associació de veïns, que era a
Music Vivaldi, i allí van començar entre elles i llavors nosaltres ens hi vam posar.
M: Era a Music Vivaldi,... Van demanar gent per a entrar. Nosaltres com vivíem aquí.
Així el local on era abans?

M: Era a Music Vivaldi, número 27 crec, però era un local llogat, era un edifici particular i era llogat i encara existeix el cartell...
A: Després cap aquí, va costar molt abans no vinguéssim cap aquí, “mare de Déu”
reivindicacions.
M: Es va demanar la guarderia del rellotge que estava a l’escorxador, que va néixer de
l’associació. Vam demanar i insistir fins que van fer la guarderia a l’Escorxador.
A: Són reivindicacions que hem anat complint i lluitant. Ens van prendre tots els
mobles de l’associació de veïns, va quedar pelada... Llavors no sé a qui pertanyia allò.
La qüestió que vam armar un jaleo (jaleo no, teníem tot el dret), i el president va anar
davant de la manifestació, manifestacions fins a Sanitat, per la carretera que va cap a
l’hospital, era Sanitat abans. El director o president de Sanitat era el cap (responsable)
de l’entitat que ens havia pres els mobles, perquè es veu que els mobles eren d’aquella
entitat, doncs no vam parar, sentades en aquelles escales (encara m’hi veig!)... fins que
ens van tornar els mobles de l’associació i vam continuar fins que van fer aquest edifici.
Encara recordem el dia de la primera pedra, que va posar el Siurana.
M: I la guarderia del Marraco, que és de crios petits, la ludoteca que hi ha en front el
col·legi Magí Morera, això també ho van fer, que la inauguració ja va venir l’Àngel Ros
i vam estar a la inauguració... hem anat fent moltes coses pel barri, bueno nosaltres som
molt grans i velles, però hem estat sempre demanant...
Perquè concretant a nivell de necessitats, quines tenien els veïns i veïnes?

A: Això era fora de Lleida. Mira els carrers eren de fang, eren de fang tot, i llavors
ens van passar a tots els veïns un comunicat perquè havíem de pagar, no recordo quan,
perquè havien d’arreglar el carrer Júpiter, l’havien de pavimentar, que no ho estava, i
els veïns també ho havíem de pagar. I els nostres blocs, Ramiro Ledesma, era fang. Els
nostres fills quan jugaven al carrer venien pobrets, al fang. I nosaltres ens vam reunir
una nit (quan baixàvem la basura al camió, recordes?) això no pot ser, nosaltres pagarem
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(almenys jo personalment, sempre he sigut molt rebelde), però si no m’arreglen els nostres carrers jo no pagaré, i ningú. Ens vam reunir unes quantes dones i ens posem al pis
d’una veïna (la que estava més aprop) i no hi cabíem. Perquè era un problema que era
nostre, que afectava... Pues bueno doncs ens trobem demà, doncs on ens trobem? Doncs
a l’església que és casa de tothom.’
M: Que llavors no et podies juntar...
A: Doncs cap a l’església a parlar del problema que no volíem pagar... Hi havia un
senyor, que era algo polític, a jo ja em va estranyar perquè érem tot dones i allà a l’esquerra..., que es veu estava conegut d’esquerres a Lleida, nosaltres no el coneixíem però
era després vam saber I de repent algú va dir, i “esto ¿quien lo pagarà?” i s’aixeca aquell
senyor i diu “esto que lo pague la Collares” (era la dona de Franco), i al sentir aquestes
paraules lo capellà que no l’havíem vist nosaltres encara, surt de la sacristia i bueno...
entre una altra veïna “està lloviendo a mares”, doncs totes “marxem, marxem...” i bueno
tots vam marxar, però la mateixa que havia dit que ploia diu “ahora mismo acaba de
venir el furgón de la policia a por nosotras”, la guardia civil era, como que ha venido,
girem cua la Teresa Mateu, jo... i al cuartelillo...- “buenas noches, ¿que desean?”- “ Mire
nosotras somos las que estávamos en la Iglesia”, - “Señoras pues se han librado ustedes de
dormir en comissaria esta noche”, - “¿Cómo?”,- “Ustedes saben que no se pueden tenir
reuniones clandestinas”, - “Pues si nosotras estábamos en la Iglesia y estábamos hablando
de nuestra casa, de nuestros hijos que van sucios, de algo doméstico, nada más”. L’home
molt amable. Li vam explicar i ens va dir:- “pues el problema que tienen ustedes ahora
con el barro de aquí un año o dos lo tendremos en Gaspar de Portolà”, perquè estava tot
per urbanitzar.
No res l’home no ens va dir res, però no vam pagar i ens van arreglar el carrer Júpiter
i després.
M: Això fa molts anys, el passeig de ronda eren hortes, aquí al Carrer Mariola hi havia
un xalet molt guapo, eren finques, on estava l’altre casal de la Generalitat era finques i
després al costat hi havia un camp de futbol que tot era fang que els crios que jugaven allí
A: I també hem lluitat pel Clot. El Clot, quan era clot, (agujero), totes la gent de les
AV que hi volia anar i tenia temps, podies anar unes al de dia i altres a la nit, a mi em va
tocar a la nit perquè m’anava més bé, perquè el meu home era taxista i els meus fills ja
dormien..., i jo feia nit, si havia de fer 1 hora o 2 o 4... però no va haver cap associació de
Lleida (crec jo) almenys la nostra, que no participés perquè no entressin les màquines a
cobrir el Clot perquè no fessin edificis, que era el que volia la presidenta de llavors, pobra
noia que es deia Lídia, es va aconseguir la plaça que hi ha ara.
I pel que expliqueu el paper de les dones en l’associació ha estat molt important no?

M: Molt molt, vam formar la vocalia de l’AV de la Mariola i com a vocalia de la dona
hem fet moltes dones i encara se’n fan, hem fet moltes coses. I nosaltres teníem... sempre ho dèiem amb ma germana que semblàvem “el flautista d’hamelín” perquè el que
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diguéssim ens seguien, perquè ens coneixia tothom i veien que era un bé pel barri, el que
fèiem era bo... sí sempre...
Quines van ser alguna d’aquestes millores?

A: El que t’hem anat dient. Vam aconseguir que ens urbanitzessin els blocs Júpiter i
Ramiro Ledesma, ho van fer tot alhora.
M: I després pavimentar, només havia una vorera petita que anava a l’escala.
Després els blocs Ramiro Ledesma la fase de dalt, segona fase, es va aconseguir que
posessin l’aigua a pressió per les plantes, el que passa que després s’ha perdut tot i ara hi
ha unes noies de l’Ajuntament que estan fent que es recuperi això una mica, però aquests
estaven preciosos.
Van fer que ens posessin la guarderia, que no en teníem, la petiteta ehh, perquè col·
legi. Mira el Col·legi Magí Morera fèiem (que llavors la gent gran els jubilats no tenien
casal) era tot el mateix l’AV i els jubilats. Pues a la sala d’actes del col·legi Magí Morera
es feien els homenatges a la vellesa. Ho fèiem nosaltres l’AV. Anàvem a demanar a La
Casera a la Sant Miquel perquè no hi havia diners i aconseguíem fer-lis unes grans festes.
Llavors la més grans i homenatges de flors...
A.: Va ser la primera AV de Lleida en homenatge a la vellesa. Que ens va tocar fer la
primera al mig del carrer Jupiter, la primera. Després s’ha anat fent a tot arreu, homenatges a la vellesa, però la primera associació va ser la nostra.
M: El col·legi Magí Morera, llavors com no hi havia l’església Sant Pau va ser església.
Aquesta escola la van fer amb els blocs, van fer els blocs segons i llavors van fer l’escola. El que no havia era l’església, que van començar potser uns dos anys després per
exemple. Teníem una barraqueta de fusta. Fa 60 anys dels blocs, i llavors es feien allí,
perquè la barraqueta la van treure, que era petita de fusta...
Llavors es feien els homenatges allí, després s’han fet... de tot! El dia del soci sempre
sempre...
L’últim dia el vam fer a dalt a Gardeny, tenim la sala que és molt guapa... el que passa
que vam dir de fer algo diferent, vam demanar permís a l’ajuntament... i vam fer sardinada, tot el dia.
Hem fet excursions a Pobla, a veure coses... sempre, i encara fem multitaller, que
multitaller va néixer d’ella i jo. Estàvem aquí al casal i aquí en una habitació doncs fèiem
costura, i vam dir fem multitaller, perquè ja hi ha el taller de treballs manuals... però que
puguin fer aquest pantaló em va llarg el vull escurçar o vull fer un arreglo, o una bufanda,... i vam començar fins a 20 i pico. Vam demanar la sala uns dies concrets perquè ha
de ser compartit, i havia moltes dones, lo que moltes han mort.
L’associació té això i una sala que hi ha la nevera, un armari per guardar coses... etc.
Com ella fa molts anys que anava a la processó, després vam formar la Cofraria Natzaret.
A l’esglesia Sant Pau ens reuníem en una una “habitacioneta”, un magatzem, ens ho
deixava l’església.
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A: Però no té res a veure la cofraria amb l’associació ni siquiera amb l’església, l’església
més perquè ens deixa tindre la imatge, la imatge de Natzaret està a l’esglesia de Sant Pau.
M: I allà com a fundadora i presidenta de la cofraria va demanar a l’ajuntament a
veure si podien cedir-nos un local per poder tenir les eines de la cofraria i es aquí en
frente, i si vam fer un armari, etc. I les reunions, que es fan demanen permís i et deixen
reunir tota la cofraria aquí i si fèiem alguna festa, aquell home que venia de Sevilla, per
Setmana Santa, fèiem conferències a la sala d’actes... Demanant-ho a l’ajuntament mai
ens ho han negat.
Ara com hi ha molta gent jove fan moltes coses, nosaltres estem però ells són els que
ho porten tot.
A nivell de participació hi ha implicació dels veïns?

A.: Regular. Jo estic contenta de la continuïtat de l’associació perquè el Víctor es una
fantàstica persona, no es mereix que ningú li faci ni una mala mirada i honrat. Té un
president honrat, el que va marxar també! I el que la va començar també!
Però el Sr. Ventura Margó, el Sr. Máximo Blanco i ara Víctor Ruiz, l’associació està
en mans de persones honrades que és el que compte. Pel demés participació del barri fa
molt anys que no n’hi ha.
M: Si fas alguna festa t’acudeixen... Aquest barri ha canviat molt, per exemple la cofraria si són d’una altra religió, aquestes persones ja no et col·laboren, clar. Però des que
està la nova junta es fan coses pels crios, el dia de la primavera, el dia Carnaval... xocolata
pels crios. Aquest any en comptes de donar premis pels crios, doncs van dir no, perquè
els nens tots són nens i que a tu et donin un premi i als altres no, pues donarem coca i
xocolata per tothom i música de nen, que ballin...
Vam aconseguir tornar a fer la festa major perquè això ha de ser gent jove que tinguin
ganes de treballar i es va fer, i va tenir un èxit grandíssim.
I fan moltes coses, l’associació... però no el barri. Ara hi ha moltes classes de gent.
Però jo ho veig pel Víctor, per exemple van venir una colla de gitanos joves, molt majos
i van venir a demanar-los queremos que seas nuestro presidente y que nos apadrines, i
va aconseguir entrenar al camp de St. Maria de Gardeny... i el dia que l’han pogut deixar
lliure, estan contentíssim. Enlloc de dir-se els “xunguitos” es diuen “Mariola”, el nom,
el Víctor els està aconseguint pilotes i camisetes de l’associació de veïns per entrenar...
Això és bo, perquè els joves, i igual els crios petits quan el veuen: Víctor! Ha buscat un
entrenador que era un senyor soci d’aquí que viu aquí que era entrenador, i quan va
entrar de president va venir i va dir si em necessites que sapigueu que pots comptar amb
mi pel que vulgueu, i el Víctor el va trucar i va venir va conèixer els nois i va 2 cops a la
setmana, el Víctor també hi va.
L’any passat van demanar això dels pressupostos de l’ajuntament de “pipí can” i una
altra coses pels abuelos, i no va d’allò perquè molta gent ni se n’enteren ni voten... però
ara faran el pipican perquè és un puesto que van els gossos, i hi ha perill que vagin a la
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carretera, no sols pels gossos, si no un cotxe que pugi... Ho han aprovat. Ara han demanat una altra cosa per Gardeny...
A: Aquest cap està abandonat, el CAP queda aquí dins i l’autobús baixa per Ronda
i el de la Mariola tampoc no passa, no s’ha aconseguit. Però està abandonat l’accés. Ho
podrien fer si volguessin però no s’hi pensa. Es molt necessari.
M: Vam aconseguir lo del CAP que estava en un magatzem a Ronda, havíem d’anar
a Ronda.
Ara l’atenen. La llimpiesa del barri mai a la vida s’ha llimpiat com ara, la basura ha
passat sempre però dins els blocs no hi entraven. Ara passen dins els blocs, netegen, llimpien... inclús quan per exemple que hi ha les magatzems que venen a buscar matalassos,
etc. però com la gent no truca doncs truca ell (el Víctor) i venen a buscar-los amb un
camió.
Van fer allò de civisme, i és el que més toquen ells, civisme, perquè si tu veus un crio
petit que llença una cosa a terra i li dius, no ho llencis, o no t’ho veuen llençar a tu que
ets gran...
I tornant a l’inici quines altres millores recorden defensar pel barri? Per exemple guarderies
heu comentat...

M: La primera guarderia que van posar va ser la del rellotge, el que després ja van fer
l’associació allí, l’Associació de l’escorxador, i allò es va quedar per l’escorxador i ens van
posar aquesta petiteta i després ja van fer una nova. L’altra era molt boniqueta però era
més petiteta i hi ha hagut un temps que aquesta no s’ha utilitzat perquè no hi havia nens
petits, però ara sí que torna a haver més nens i s’utilitzen les dos. I el col·legi també molt
bé. Tin en compte que el col·legi Magí Morera, els del a joieria Solans, tota la partida
Mariola d’aquí de l’horta venien aquí, tots venien aquí, era el millor col·legi que havien
fet, i ben situat, aire, sol... però... Més, et vull dir una cosa, que això si que ho vull remarcar. Aquest barri va quedar estancat perquè estava Gardeny (que era dels militars) i
el col·legi Magí Morera, però al costat no podien fer-ho més gran perquè era privat, era
de la Sra. Llorenç, que era una gran finca. I sempre, ja quan estava el Siurana ja ens deia
sempre quan demanàvem un poliesportiu, o algo que el barri es fes més gran,... però ens
deia: fins que això no estarà, que s’expropiarà, com ha sigut,... Què passa que llavors ara
és el Cardenal Cisneros, i a darrere hi ha un tros que es diu Onze de Setembre que són
aquells pisos que hi ha... I la manera que volem és això és barri Mariola, no és el barri
Turó de Gardeny. Que ja està bé que hagi associacions, perquè aquí havia una altra que
ja no va continuar el Gaspar de Portolà... i hi ha la dels Blocs Joan Carles, però bueno.
I ara és “associació de veïns Turó de Gardeny” i ells vol que es diguin “barri Turó de
Gardeny”, i no!, perquè nosaltres com associació i com a barri hem tingut reunions aquí
baix, que hem tingut gent de l’ajuntament i tots han dit que no.
Balàfia, nosaltres vam viure a Balàfia que era a Franco Gamindez que era el que estava
al costat de la via, allò era petit, es va fer més gran, es va fer la plaça de les Magnolies però
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segueix sent el barri de Balàfia. Pardinyes també era petit s’ha anat fent gran i és barri
de Pardinyes, Bordeta també... i perquè aquí volen trencar la única manera que tenim
perquè el barri es faci més gran i hagi de tot, és que això no s’ha de fer dos classes: classe
alta i classe baixa...
M: Es que Turó, és lo Turó, és la muntanya. Però ells han agafat el nom d’Associació
Turó de Gardeny estupendo no passa res, però el que no pot ser és barri Turó de Gardeny, primer és un edifici que hi ha 100 vivendes (el meu fill viu allí), i el que han de fer
és que pugi el barri no enfonsar-lo... És entre la ludoteca i els pisos aquests hi ha un tros
de terra que és per un pati i ho han arreglat i està molt bé. I l’Associació la tenen dins el
col·legi Magí Morera (per ser que no volen ser de la Mariola), perquè així els pisos... El
que s’ha de fer és donar vida al barri, i que tothom tenim dret a viure, uns més pobres i
altres més rics... Aquesta sí que no ho acceptem perquè no ho és un altre barri. Escolta el
camí de la Mariola, pertany el camí de la Mina fins als tres pontets és camí de la Mariola,
la partida de la Mariola és un altra que són les torres.
També la piscina, vam aconseguir la piscina a dalt i vam anar a inaugurar amb el
Siurana.
I pel que fa al camp de futbol que hi ha amb la participació d’aquest any a l’ajuntament han demanat que arreglin el camp amb herba amb gespa, i lo del “pipi can” ho han
aprovat, i lo de Gardeny estaria molt bé perquè si fessin com un pícnic, la gent de Lleida
no d’aquí sol, perquè es doni a conèixer a tothom, pues a berenar, o per exemple nosaltres el dia de les dones o el dia durant el curs, fem un berenar allà dalt. I el que interessa
que Lleida vingui,... que es conegui.
Perquè a l’associació fan activitats, venen dos o tres monitors i també fan lo del swing
que ve un munt de gent, van demanar permís a ells, i venen i diuen no sabíem que havia
aquest casal tant guapo, venen tres turnos i està ple de gent, i diuen que maco aquest
local... “ohh! Que us penseu a la Mariola tenim coses guapes!”
M: Aquí l’associació de veïns està separat dels jubilats. Abans estàvem junts però des
de que estem a aquest local nou, ja no.
M: Vam fer també aquí al barri una obra de teatre. No havíem fet mai teatre i va
quedar... des de la vocalia de les dones. I moltes vegades per les festes majors de l’Ajuntament ens demanaven que no ho feu?, I vam disfrutar assajant-ho ho més que a l’obra.
I fèiem el carnaval per la gent i carrosses per la Festa Major.
A: La primera carrossa que no se m’oblidarà mai, que encara hi havia el Sr.Ventura
Margo una carrossa que la fèiem la joventut nostra, érem molta gent, molts joves, i era
amb dos parts, primer era el que tenim. Es titulava “el que tenim i lo que volem” (aquesta no se m’ha oblidat mai). El que tenim era tal com vivíem, entre el fang, el que teníem
i l’altra era el que volíem vivendes dignes, era com una reivindicació.
Després n’hem fet moltes, però aquesta és la que sempre ha tingut un sentit i sempre
l’he recordat, ara ja fa molts anys que no se’n fan, es que una carrossa costa... ens hem
fet grans.
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I “l’hamelín ha perdut la flauta”
A.M.: “Estimem el barri! ”
M: I tot el que se’ns acudia i si fem això i si fem allò... i l’obra de teatre! Des de l’àrea
de la dona van demanar quins retratos tenia de les dos, i van fer també el que ens van
entregar. El dia del nostre homenatge, això ens ho va fer la Paeria.
A: Jo tinc el premi Baula de la Paeria. Em va fer molta il·lusió. He sigut durant 28
anys la que acompanyava a les pubilles, amb l’Emilio Subías del Secà de St. Pere (una
gran persona), érem els 2 acompanyants de les pubilles a tot arreu que anaven anàvem
nosaltres. I no sé perquè em van anomenar pel premi Baula i me’l van donar.
M: I aquest any passat, em van venir, que ella no hi era. I es van esperar a l’octubre
per fer-nos a baix, un homenatge i volien retratos de les dos.
A: Les dones confiaven en nosaltres, havia una reunió que venia l’alcalde o qui vingués i ens dient “parlareu vosaltres que vosaltres en sabeu” i tothom s’excusava en nosaltres
i a mi m’era igual qui vingués, m’era igual parlar amb l’alcalde, amb el bisbe, o amb el rei
si hagués vingut... no m’he tallat mai, tenint raó! I el que dèiem, s’ha de fer això, allí on
diguéssim nosaltres venien les dones, això és un orgull que tenim.
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Joan Antoni Boldú Pelegrí
AV Ermita de Butsènit

“Llavors a partir d’allí el fills d’aquest homes, i es va crear un
moviment per empènyer l’escola i a partir d’allí es va crear l’AV
de Butsènit, sobre l’any 1979-1980... els pares dels col·legi,
nens que anaven a l’escola, els de la comissió de festes de
l’aplec de Butsènit, com tots treballàvem allí vam crear l’av. Butsènit. El primer president va ser el Carmelo Pelegrí, després
Francisco Cervera i després el Salvador Solsona. (...) Nosaltres
allí a baix el principal va ser primer l’escola però després han
anat venint altres coses, la portada d’aigües, l’asfaltar els camins, a la partida no hem tingut cap problema, aquell camí que
tenim es va asfaltar amb cabassos”.

Sóc el secretari de l’AV Ermita de Butsènit des de la seva fundació.
De vegades quan enraono així ja m’emociono.
A l’horta el moviment veïnal, va costar, potser es va fer una mica més tard per la seva
idiosincràsia de situació de l’horta, més individualitzada...
I allí a Butsènit, el moviment ja de sempre tenim l’històric aplec de Butsènit que havia
històricament una comissió des de l’any de la Maria Castanya, d’abans de la Guerra... i
era l’ entitat de la partida, després els alcaldes de barri...
Arrel d’aquella comissió, es va anar canviant tots els anys fins la nostra època, dels
50-52 -48 (dels anys que vam néixer), vam començar a entrar a la comissió de festes...
Llavors a Butsènit sempre hem tingut l’escola pública de tota la vida, tenim un retrato
del curs 1923.
Estàvem a l’edifici de l’ermita, i l’escola i l’edifici sempre amenaçava ruïna, sempre
queia, (però encara no ha caigut ara).
D’allí els nostres pares, hem de fer algo,... i vinga una instància a l’Ajuntament..., en
aquells temps feies una instància reverendísimo, excelentísimo... Don Pablo el mestre
que teníem que ens fotia cada mastegot,... però fèiem una instància amb plumilla perquè
ens fessin una escola nova.
L’escola es va posar perillosa i vam acabar... Havia el Sr. Pau Xuclà, un home que li
agradava fotre’s a tot arreu, gràcies a ell, i es va oferir, com tot amenaçava ruïna. Els mes-
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tre cobraven molt poc, llavors es deia, ets més pobre que un mestre d’escola, i cuidaven
gallines, pollastres... el galliner estava ple de taques del fem de les gallines, goteres, etc.
Aquest home, el Sr. Pau Xuclà, va oferir un local a casa seva a una granja que tenia
que no la utilitzava, es va gastar els diners ell pagant d la butxaca i va adaptar una sala i
vam anar un any a fer escola... i l’any següent vam continuar a la mateixa escola que no
l’havien arreglat.
Llavors a partir d’allí el fills d’aquest homes, i es va crear un moviment per empènyer
l’escola i a partir d’allí es va crear l’AV de Butsènit, sobre l’any 1979-1980... els pares
dels col·legi, nens que anaven a l’escola, els de la comissió de festes de l’aplec de Butsènit,
com tots treballàvem allí vam crear l’av. Butsènit. El primer president va ser el Carmelo
Pelegrí, després Francisco Cervera i després el Salvador Solsona. De llavors de la fundació, l’únic que ens conservem som dos, jo i el Josep Pelegrí Colom.
A partir d’allí va ser tot el moviment, després jo... es va morir Don Pablo, va baixar
Don Luis... i altres mestres...per sort a Butsènit havíem tingut mestres que ens havien
ensenyat més del que tocava... i després ja vam pujar a Lleida a l’Annexa...
Avui es pot dir que l’escola està feta nova gràcies a L’AV de Butsènit, a la pressió i als
fets que es van fer durant anys, allí fem l’aplec, berbenes...
Avui l’escola. Allí és tota una història, tot aquell contorn de l’edifici i plaça que hi ha
allí a Butsènit, a l’any 1952 un alcalde de Lleida que es deia Hellin ho va regalar al bisbat
i a ell el van ascendir a governador civil a Girona, i van regalar una cosa municipal, està a
les actes de l’Ajuntament, al registre, i llavors l’AV al 1989, o potser al 1994 ja, a Lleida
va haver una remodelació del pla municipal, hi col·laborava un noi de la partida que era
delininant, i se’ns va acudir demanar a l’Ajuntament una zona...
La Generalitat no feia l’escola nova perquè l’Ajuntament no tenia terreny i no hi havia
cap veí que volgués vendre, perquè sempre havia l’oposició del mossèn, del bisbat...
Fixa’t tu que vam arribar a trobar una finca i quan ja estava... aquella nit un capellà va
anar a tocar la família i es va desmuntar el tinglado...
Però allí la vora, davant de la plaça, hi ha una finca gran del Sr. Quadres... i el Siurana
vam dir marquem aquest terreny 4000 metres i ja en tenim prou i vam demanar que es
poses al pla municipal com a zona d’equipament,... però per alguns veïns sou uns poques
vergonyes demanar que s’expropiï un veí de la Partida, va haver alguns que es van fotre
de morros, a jo personalment.
Aquell terreny es va quedar marcat encara avui, però gràcies a allò, els capellà, el
bisbat, va baixar del ruc... i va oferir a l’Ajuntament tot el que era els corrals de l’edifici,
l’escola de les nenes, (que ja l’havien tancat perquè allò si que estava a punt de caure) bé,
nois i noies que ja anaven junts.
Llavors va estar molt bé, vam fer un conveni tants metres de terreny i a canvi us donen
2 milions de pessetes i s’arregla la teulada de l’església.
I ara tenim l’escola pública, un local social que enguany farà 25 any que es va inaugurar, tot al mateix edifici.
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Vam tenir molta sort que després va venir una mestra molt maja, una “supermestra”,
el percentatge de gent amb “carrera” que ha sortit allí...
Quines altres accions per millorar el benestar dels veïns/es de la Partida van endegar?

Nosaltres allí a baix el principal va ser primer l’escola però després han anat venint
altres coses, la portada d’aigües, l’asfaltar els camins, a la partida no hem tingut cap
problema, aquell camí que tenim es va asfaltar amb cabassos... pagant contribucions
especials. Hem pagat contribucions especials 3 vegades, a pagar veïns i l’ajuntament.
L’última vegada ens vam distribuir nosaltres les contribucions especials... vaig anar a
L’ajuntament, Vam recollir els diners i els hi vam dur.
La portada d’aigües va ser tota una història, perquè havia només la Mariola que tenia
tuberies d’aigües, nosaltres vam agafar, i vam dir, el Siurana va dir, l’aigua no la portarem
us ho heu de fer vosaltres. Ah, vale si ens ho hem de fer nosaltres ens ho farem... Vam
agafar i vam dir s’ha de fer un projecte, agafo el portante, a través d’aquest noi coneixíem
al Perer Robert, i estava al despatx un noi que es deia Fernandez i el Lluis Om de Deu...
parlem que volem fer aquest projecte d’aigües, perfecte... i com ho pagarem, passem
requesta als veïns, hem de pagar 1000 pessetes per inscirure fem el projecte i ens cobra
701.000 pessetes, i havíem recolit 720.000 pessetes, projecte cap a casa...
Llavors manava l’Oronich, primera l’oposició heu hagut de pagar vosaltres... bueno
nosaltres cap allà, però quan agafàvem el totxo del dipòsit teníem 5 còpies.
Vam fer, fem l’obra,... i el que ens va semblar més bé. No teníem ni un duro. El projecte de l’aigua.
Es presenta una empresa que es deia Daniel Camps S.A., ara Hidrolleida, vam fer
l’obra, ens va pressupostar 13 milions de pessetes, i vam començar a fer l’obra.
Vam fer una reunió, amb tot de cartes per correu certificat... i havia un sector de gent
que hi confiava. Llavors ens hi vam posar de fort, comencem l’obra vam fer una sanja
petita, El tracte era 13 milions de pessetes sense un duro a la butxaca. Es va fer a diferents
plaços, quan s’hagi de pagar un ja s’havia de tenir l’altre recollit. Quan vam començar
ja teníem el primer pagament. Sortíem cada veí a pagar 166.000 pessetes a l’any 1986,
eren molts calers...
Comencem la primera sanja el primer dia i veiem passar la gent que paraven a preguntar-nos on havien d’anar a ingressar els diners, els que no havien pagat, perquè no
s’ho pensaven.
Vam passar pels marges de camins públics, l’aigua la portàvem a peu de finca, havia
veïns que havien de passar,... Havia un... en acta que tothom si convenia havia de deixar
passar l’aigua per dins la finca, i si algun dia es feia una millora a la finca. L’AV es faria
càrrec dels canvis de canonada que calgués. Només 2 veïns van posar problemes, la resta
més aviat facilitats.
Tot perfecte. A l’octubre del 1987 vam estrenar l’aigua.
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A la primavera tots els de la junta, anàvem a ajudar, a veure fer una sanja i posar manguera... és fàcil, un dia anava un i un dia l’altre... tota la junta vam anar tots de franc,
aixoò si quan va ser el mes de juliol que havíem de collir no hi va anar ni cristo, però tot
el més enredós ja ho havien fet. Algun ens va tocar la pera, però a les 22h de la nit encara
posàvem manguera, sanja i avall... per no parar. Un altre veí ens va sortir a l’escopeta
però es va posar la tuberia. Cap problema més, aquest veí no va posar l’aigua i ara ja en
té i som ben amics. A la casa quadres se li va cobrar fa 4 anys vora 5000 euros, quan es
va passar per davant de casa només va posar problemes. Tota una anècdota.
Tenim l’aigua, ens la comptem nosaltres, nosaltres no ens ho fa aigües de Lleida, ens
la gestionem nosaltres com una comunitat de veïns d’una casa. Des del 1987, ara fa 30
anys i hem tingut 2 pèrdues, i ara fa 2 anys una altra pèrdua. Cada 3 mesos passa un a
mirar els comptadores, i es cobra un tant, abans ho fèiem la junta, tu mires aquesta zona
i tu l’altra... i ara cada 3 mesos ens ho mirem els comptadors.
Tenim uns ingressos, cobrem 10 cèntims més metro cúbic, ara el consum ha baixat.
Nosaltres fem la liquidació directa a l’ACA. No paguem tot a aigües de Lleida, a aigües
de Lleida li paguem l’aigua que ells ens serveixen i l’aigua que facturem a l’agencia catalana de l’aigua, directament a ells, i ens fan un descompte.
Amb això nosaltres a l’AV no tenim cap problema, ara volíem una mica de pavelló
per fer l’aplec, fa l’altra legislatura ens van dir pavelló no en podem fer perquè l’edifici
de l’ermita és catalogat... farem un perxi de 350 metres quadrats, doncs perfecte. I allí
davant posem uns toldos que tenim muntat. Allí a l’estiu els nens tenen cobert si plou si
fan al pati, i a l’estiu si es fan 2 o 3 berbenes també es es fa allí.
La partida de Butsènit són 140 socis, perquè tots els que tenen aigua paguen de socis.
On hi ha el rodi la Michelin la masia mundial. Nosaltres donem aigua fins la partida de
la pla de numero 1, a partir de la rotonda de la Caparella dins el terme Alcarràs tots tenen aigua de Butsènit, allí la vam posar per la vora del reg de Pinyana. Tots tenen aigua.
I si s’ha de tancar l’aigua es monta “un poll”. Ara val lo mateix que cobra aigües de
Lleida. Ara volem demanar per un altre camí, estem en un altre tema de la modernització...
A l’Ajuntament el molestem poc, si se’ns aixeca un pont jo ho veig en altres partides
també... escolta a tal camí hi ha un pont afonat. Clar, el pont l’ha d’arreglar l’Ajuntament, no ho ha d’arreglar la comunitat de regants, només hem de vetllar que passi l’aigua. A Butsènit no en tenim cap de pont, “osti aquell pont està malament, mira Sisco la
retro... el Ramon de la grava de baix, l’hormigonera del Macià”... i ja està.
Nosaltres ara saps que passa, la mateixa junta tinguès en compte que fa un munt
d’anys que hi som. Ara en 2 anys s’han incorporat dos de més joves... però clar jo ho entenc, a veure un pagès jo entenc si està esborgant, noi vine deixa les estisores... Però entre
tots ens ho anem fent, si no ara, si tenim calerons fem el següent, enguany al maig havia
un camí que s’havia esborrat el marge perquè uns es van fotre per allí i ho van destrossar,
i dèiem que hauríem de fer un muret, dons vinga va, fem un muret i ho va fer un noi
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que ja treballen per algun dels pagesos... que són més joves, i nosaltres anar ajudant en
el que podem, i anar atansant amb el tractor el que calgui, i au fet! Que hi ha herba...
doncs també. Per exemple, osti hem de netejar els marges, nosaltres dos o tres vegades a
l’any tirem herbicida i ja hem acabat. Nosaltres ens ho fem molt nosaltres.
L’aplec de Butsènit, ens paguem... Encara quan no estàvem ni constituïts com AV,
anys enrere vam fer baixar l’entoldat, els famosos entoldats que van aparèixer 50 anys,...
fins que es va encarir i no vam puguer. Llavors ens vam muntar allí a l’era que ho fèiem,
palots, toldo i anar fent. Ara encara és més car, però vam instituïr en aquell temps, pagar
una quota fixa per cada veí de la partida i un tant per persona i un tant per casa... que
encara el cobrem, però cada vegada cobrem menys perquè hi ha més jubilats i aquests
no paguen.
Així l’associació de veïns va sorgir de l’aplec, i trobades...?

L’aplec en aquells temps, ara som els 4 de la partida, abans fèiem totes les partides,
abans havíem portat a l’aplec, la Mari Sant Pere, el Lluis Aguilé. Un any també el màgic
Andreu, que cobrava 60.000 pessetes i vam arreplegar un milió de pessetes, perquè s’havia fet famós al 123. Els cobràvem 150 pessets, i vam fotre més quartos que un torero!
Després un altre jovent se’n va cuidar. Després aquest jovent acaben estudiant, tots tenen
feina, i les seves necessitats i se’n van cansar, i ja tornes a tenir els veteranos...
Respecte a Lleida ciutat, nosaltres amb Lleida sempre hem tingut una bona relació, el
que passa és que a partir de la democràcia, l’ ajuntament, ha participat més amb l’horta,
encara que diguin que no. També cal dir algo amb l’horta, cal tenir en compte, que hi
ha molts quilòmetres de camins i diversitat, i és molt extens. Jo de vegades, ara em diràs que vaih a favor de l’ajuntament,...sembla que sempre l’hàgim de criticar i aquestes
històries... però ja veus, l’autobús. Nosaltres dels que tenim autobús, sempre hem tingut
autobús, vam ser de les primeres partides que hi va haver llum elèctrica, històricament.
I jo m’en recordo molt de jo tenir 8 o 9 anys que llavors va passar la Enher i van posar
llum a totes les torres, i havia moltes torres que no tenien llum. El telèfon havia fins a
Cal Nenet, on hi havia una central de telèfons, i havia 2 torres que havia el telèfon i els
connectava la fitxa i la del telèfon escoltava tota la conversa. I llavors cap als anys 1975
o porai 72 o 73 es va estendre la línia de telèfons a Butsènit a tothom vam posar els
telèfons. Va passar un veí amb bici, va dir he passat per telèfonica i val 5000 pessetes i
tothom va posar el telèfon. Dius bueno a partir de lo que diem, si han posat una mica
més i cada vegada una mica més, ara també potser ens estem passant, en el sentit del
ciutadà cap a l’horta.
Trobes, amb tots els respecte, la bicicleta que passa pels camins els dies de festa i un
pagès que està ensulfatant i potser estàs a la vora del camí i no el veus i el fots moll... o
el caminar, els caminants, cap problema, no tinc cap problema amb ningú, per la sèquia
i pels camins de reg... i tel’s trobes per allí i et foten... a veure per allí no hi pot passar
ningú pel canal de reg.
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La volem protegir però també la volem desprotegir hem arribat en un punt.
Quan una persona per viure a l’horta, és molt bonic viure a l’horta, tot el que tu
vulguis, però quan ets gran... Jo sempre dic el millor que hi ha per un ciutadà per la
gent gran és comprar-se un pis amb una casa, que tingui 2 ascensors i prop del CAP, i
l’horta...
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Lluís Just Gimeno
AV Partida Torres de Sanui

“En els inicis, llavors ja n’hi havia unes altres partides que ja
tenien associació i ara ves també... no sé jo de quina partida
ens va deixar algú uns estatuts, algú ens devia dir us poseu de
contacte... sé que el Sr. Montagut ens va encaminar i bueno...
era el regidor”.

Sóc veí de la partida de Torres de Sanui, i jo vaig ser del grupet que vam començar a
posar interès i en fi...
Quina motivació, inquietud... van tenir per muntar l’associació?

Bueno, tal vegada vingués, dic jo, en aquell moment hi havia hagut una actuació allí
per arreglar el camí i això...el camí que va de Vallcalent a Torres de Sanui, per les escoles
Torres de Sanui que sempre havia hagut diferents comissions per arreglar-lo.
I quan va venir que llavors es va alquitranar va haver una mica de moviment perquè
s’havia creat una mica de problemàtica i en aquell moment el Sr. Montagut que era el
que es cuidava de l’assumpte de l’horta, sé que vam anar a parlar amb ell, d’alcalde havia el Sr. Siurana. Bueno i es va encaminar la problemàtica aquella del camí, i allí devia
sorgir, no recordo clarament... pues que a lo millor això d’una associació, amb el Sr.
Montagut. Ell al venir del món de la pagesia com fins llavors havia estat també els altres,
“concejals”, que ara en diuen consellers que eren de l’horta, sempre havia... Jo recordo el
pare que havia un entente... Les coses han canviat moltíssim, cap a disminuir, salvo coses
puntuals, però les atencions... els que tenim records d’altres coses encara que estigues les
coses com estaven, al menos havien unes subvencions o coses que ara s’ha anat diluint de
manera que pues bueno... està molt canviat.
Pues crec que era el moment de l’arranque. El que no sé jo si era l’any 80 i algo, 82
o 84...
Llavors va haver de que quan jo a llavors tenia moltíssima feina, algun per allí semblava que molt interès però... fèiem les coses amb la voluntat.
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En els inicis, llavors ja n’hi havia unes altres partides que ja tenien associació i ara ves
també... no sé jo de quina partida ens va deixar algú uns estatuts, algú ens devia dir us
poseu de contacte... sé que el Sr. Montagut ens va encaminar i bueno... era el regidor.
Havia partides que tenien els seus estatuts i associació.
I d’allí no sé com ara el Joan, però clar el Joan Queralt ell que també estava a la junta
al nucli del començament, però bueno ell pot saber moltes coses que jo no les recordo,
o lo millor un ho va viure em vaig cuidar d’aquí o d’allà... ell a llavors era bastant i ara
també bastant més jove...
Vostè va estar de president quan es va crear?

Sí, sí... però això va durar relativament poc. Encara que llavors vam tindre per ànimos
que ens van venir des de l’Ajuntament que van ser molt importants, es va fer llavors, en
poc temps, el Sr. Montagut i amb el permís del Sr. Siurana que suposo és el que devia
de ser-hi ehhh pues bueno es va fer uns treballs en col·laboració amb la partida. Llavors
encara funcionaven les escoles...
Hi havia escola a Torres de Sanui?

Sí hi havia, el local encara hi és però no funciona, al reestructurar-se les diferents formes, llavors ja venien i portaven als nois/es que eren més grandets cap a Joc de la Bola, i
aquests centres així, ja va canviar... i allà... en definitiva es va quedar el local.
I ara aquest local ha anat molt bé perquè és on hi tenen l’associació, i ara el fan anar
tot ells. Bueno ara, de “tiempos ahh”... Des que van tancar com escola, durant bastant
temps va quedar que hi entrava gent... i només es feia servir per fer mal, va quedar una
mica en ruïnes.
Però llavors quan va venir aquest altre grup que se’n van anar cuidant d’una manera
pues potser menys... diguéssim formal, o amb tota la formalitat del món, perquè bàsicament era la cosa de la festa major i alguna altra coseta que hi pogués haver que jo ara
no la recordo.
Fins que va arribar, que això ja va ser un temps més cap aquí, el moment que el Joan
i tot un grup nombrós i gent jove, molt més jove dels que havíem sigut. Bueno abans
estava composada la junta de gent gran però també hi havia gent jove, n’hi havia 2 o 3
de cada grup d’edat, incloent-hi també la part jove... i d’aquesta part jove després al cap
de temps bastant temps, llavors va ser que es va formar el que és ara. Que ara ja torna a
fer una pila d’anys i amb unes... res a comparar del que s’havia vist abans. Fan unes festes
espectaculars i reunions i bueno... en fi, molt bé!
Un grup de gent que tenen moltíssimes ganes i caràcter jo crec que també és molt
bo i molt l’adequat, i esperit de sacrifici no en parlem, perquè això porta moltes hores i
bastanta gent que t’està, no uns ni dos ni 3...
Hi ha molta feina a moure totes les coses, i amb les activitats que fan ara, mare de
Déu!, i a vegades un tipus de feina que no sé si sempre està prou reconegut ni gaire valo185
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rat però el cas és que la voluntat pot més que els inconvenients que sempre hi va havent.
I ara, des de que hi són el grup aquest, Déu-ni-do!, molt bé!
I en uns inicis quines necessitats pels veïns van reivindicar com associació?

Lo del camí, encara que bueno això era per una de les rames del camí, perquè a
Torres de Sanui, hi convergeixen allí des de diferents punts,... perquè clar Torres de
Sanui totes les partides són prou importants, però territorialment és molt gran aquella Partida. Ja els que anàvem allí a estudi als anys 50, bueno les vam estrenar, però a
llavors... ja n’hi havia hagut unes altres abans, es van restaurar, que va ser llavors que
les vam estrenar, els que llavors teníem... fa moltíssims anys, jo que sé, pels anys 50 o
52 o 54, quan es fes allò. Que llavors inclús allí hi van fer un menjador, hi havia. Que
ara es el que dona cap a la punta de baix que és on hi ha la pista on ara es fan les festes
i això, hi havia un localet allí que estava molt bé. Però desprès es va fer en realitat el
menjador, a la mateixa classe, però això ja passant el temps. I allò es va quedar així.
Però molt bé. I tots els que havíem anat allí a col·legi vulgues que no sempre ha quedat
sempre una mica les escoles com un referent, perquè altre referent allí a la partida que
jo destacaria, crec que aquest seria el nucli.
Eren molts nens a l’escola?

En aquella època anàvem els nens per una classe i els nens per una altra, però de nens
sobretot érem... passàvem de 40 i de nenes una mica menys però tampoc massa menys,
és a dir, que entre les dos classes ens ajuntàvem gent, molta gent.
I bueno això sempre ha estat un referent, un punt. Ara des de que això ho van començar a recollir i portar-los amb els autocars que els passaven a recollir i venien aquí
a Lleida, no sé si va ser sols a Joc de la Bola, i també vora el riu a Pardinyes, però el que
em sona més és aquí.
I així s’ha anat diluint de manera que això ha anat canviant, ja no els venen a buscar,
i la gent s’ha tingut que buscar combinacions pel seu compte.
I alguna cosa més que recordi de quan estaven a l’associació? Tenien aigua per exemple?

Aigua no en teníem, inclús a dia tenim aigua potable però l’aigua és per no parlar-ne,
perquè quan s’ha de tenir en compte segons quines coses perquè...
Està com està sigui perquè les normes, és poc popular perquè igual s’han de posar en
evidència les autoritats per tirar una obra endavant que es delega a “no sé qui o no sé
quantos”...
(...)
I per exemple, feien “ treball a jova” a la partida?

El pare havia sigut un dels que... però allò era una altra època, els del meu temps llavors la nostra feina era anar a jugar a l’era d’aquest o de l’altre, teníem una edat, a ratos
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havíem de treballar, perquè a 13 o 14 anys algun dia es deixava d’anar a l’escola perquè
encara que érem dels que anàvem tots els dies i sense fer faltes, pues algun dia “escolta
nen o nena, que m’hauries d’ajudar que hauríem de fer aquesta cosa, o altra...”
I d’aquesta època hi ha els moviments aquests que es feien les joves, joves també
n’hi havia de moltes maneres. Però la que jo va conèixer la que allí al tram de camí
es van cuidar era de la que s’anava a jova sense cobrar cap retribució de cap tipus, si
no els que es cuidaven, molts passos, moltes hores... (llavors no calia aparcar perquè
s’anava amb la bicicleta...). En aquella època de la jova a treballar i d’una manera
desinteressada, cada un pues li deien, pues tant per jornal, migdia, un dia,... Aquest
és l’origen.
Jo recordo a casa haver vingut el Sr. Mies, (enginyer principal que havia hagut a
l’Ajuntament), clar això ja fa... algo endarrere, i que pujava allà dalt a revisar les obres,
perquè de vegades també hi havia les seves problemàtiques perquè de vegades fes allà i
s’havia de tocar i quan havien de tocar una mica cap als costats, hi ha qui ho entén d’una
manera qui ho entén d’una altra,... i això pels qui se’n cuiden que han de treure les explicacions per defensar coses que són de tots no són una cosa còmoda però de vegades
hi ha gent...
Era una generació anterior que havia estat lo de les joves, jo tenia 10 o 12 o 13 anys...
D’això de les joves,... pels anys 80 o 80 i algo que es va enquitranar per primera
vegada el tram aquell, encara hi havia papers que s’havien fet a llavors, de l’època del
pare... pues fulano va pagar... si no hi podia anar aquell altre pagava... era curiós i
allí sortien els noms, que ja la majoria dels que érem petites ja comencem a ser grans.
Però s’hi anava, s’hi corresponia, el pare sempre li sentia a dir... i entre tots.
I va haver participació dels veïns a l’associació quan van començar?

Es van començar a fer les reunions i es feien reunions i venien... el que passa que de
vegades hi havia 15 o 12 o 20 persones a la sala, a l’escola, i també a vegades, la partida
era això i n’hi havia 3 que eren d’aquí, 5 d’allà, 2 d’altres llocs i s’ajuntaven alí.
Sí, es responia, es responia. El que passa que de vegades per fer-ho immediatament no
pot ser perquè la persona que ho ha de fer no pot venir, i et trobaves de seguida oh això
pues s’ha de convocar, però a l’octubre, en ves de l’abril perquè ara a l’abril ja hi ha unes
altres feines i per això no es pot estar... Però bueno, s’hi anava.
I ara suposo que quan fan reunions també però jo la veritat ja fa temps que no...
I alguna altra activitat que recordi que fessin en els inicis?

Com a local ja disposàvem de les escoles. Bueno esperat no el devíem tenir segons
quines hores perquè llavors encara s’hi feia escola allí. El que passa que llavors pot ser era
allà a la punta de tot del local que havia la zona aquesta que havíem dit del menjador.
Exacte, ens van preparar allò que l’ajuntament va enviar les operaris per arreglar finestres i arreglar coses, i aquella saleta va tornar a quedar... Llavors ens reuníem allí, perquè
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clar encara es feia classes hasta no sé quina edat perquè llavors els passaven a Lleida a
recollir amb els autocars. L’escola es deia Torres de Sanui, tal qual. Va haver una família
que va donar els terrenys i és un lloc ideal per l’escola, etc.
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José Joaquín Codorníu Carcavilla
AV Magraners

“Hace unos 39-40 años fui el primer representante de la AV de
Magraners. En toda esa época existían asociaciones de cabezas
de familia, ya en algunos barrios, ya eran asociaciones de vecinos, habían pues problemas de legalidad, hasta de no saber qué
hacer, legalidades te obligaban mucho a que tuvieras un nombre “patronímico”..., se llama? La Asociación con tal nombre, y
entonces yo sí que recuerdo una de las cosas que había en el
barrio era AV de Magraners”, de nadie más, y eso era, fue un
poco lo que hubo. (...)El tema reinvindicativo de aquella época
es distinto, las cosas se hacían, en aquellos años se hicieron no
porque tocaran hacer si no porque había de hacerlas”.

Mi nombre es J.J. Codorniu, hace unos 39-40 años fui el primer representante de la
AV de Magraners. En toda esa época existían asociaciones de cabezas de familia, ya en
algunos barrios, ya eran asociaciones de vecinos, habían pues problemas de legalidad,
hasta de no saber qué hacer, legalidades te obligaban mucho a que tuvieras un nombre
“patronímico”..., se llama? La Asociación con tal nombre, y entonces yo sí que recuerdo
una de las cosas que había en el barrio era AV de Magraners, de nadie más, y eso era, fue
un poco lo que hubo.
Es el momento que coincide todo, todos los cambios sociales, todo lo que ahora también se propone, quieren cambiar, en aquella época era lo mismo, rompamos con el tema
oligárgico, te voy a decir de la dictadura, cambiemos los poderes y ser los representantes
desde los vecinos, no la iglesia, etc...
Com es crea l’associació?

Yo llegué a Magraners a finales del 74, vale, me casé con una chica de ahí y voy a vivir
allá, había un ambiente de cambiar, fueron pasando cosas distintas, y hay un momento
concreto que hubo un empuje importante de eliminar las cabezas de familias y convertirnos en asociación como mejor instrumento para poder representarnos, y es muy
serio el cambio. Se ponen trabas, no es que la gente que estuvieran en frente en aquella
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época fueran malas personas, no!, simplemente que ellas creían en una manera distinta
de hacer las cosas.
Yo hay un grupo de gente, venga va te animan, recuerdo especialmente con cariño
aquellos días, era tan difícil como conseguir unos estatutos, yo me acuerdo que fui una
tarde donde estaba la sede de la asociación y dicen no no si los quieres te los lees, yo me
senté una tarde entera,...
Y a partir de ahí hubo una asamblea para hablar de los estatutos, que serían los estatutos de la transformación, esa asamblea se convirtió en 4, todos los viernes, de los meses
no me acuerdo si fue en setiembre o en octubre, en el año 78, variaran un poco las cifras,
alrededor del 78, yo creo que fue en el 78.
Allí fue un gran debate, pero grandísimo debate, donde todas las... digamos las fuerzas que había en el barrio pelearon por conseguir hacer un tipo de estatutos que serían
adecuados para lo que sería una asociación de vecinos.
Pero entorno de esto se giraron figuras, yo fui una de ellas, hubo a ver... no era una representación de nadie, cada uno actuábamos por libre, pero a ver había gente vinculada
con el MIJAC, gente vinculada con otros tipos de intereses también económicos, defendían una serie de cosas, a partir de eso se provocan unas elecciones libres, unas candidaturas abiertas, donde el acuerdo que se hace es que el más votos tenga es el presidente.
Yo llevaba 4 años en ese momento en el barrio, pero históricos que después hicieron
la gran transformación en el barrio digamos que estuvieron en aquella junta.
Yo fui el que más votos tubo, no hay ninguna otra... gente importante que después ha
estado, Pepito Montserrat, igual has oído hablar de él, un gran transformador del barrio,
el Antonio Águila, ha habido otros intermedios.
Yo creo que los dos presidentes que más han marcado la transformación el barrio han
sido esos dos.
Gallardo está ahora y está haciéndolo, espero que termine siendo una parte de él
transformadora.
Pero vostè va ser el primer, no?

Sí, yo fui el primero, era joven, muy joven, tenía veinte pocos de años, inexperto,
con una ilusión encendida, esquerrano esquerrano... sigo siendo esquerrano pero soy un
poco rosa ahora.
Había una ilusión terrible, mucha ilusión!
I la gent s’implicava, va participar?

Mira yo me acuerdo, sigo siendo bastante yo le digo anticlerical, siempre he tenido
una especie de rechazo, y eso que estudié con ellos.
Yo me acuerdo una de las primeras cosas que hice físicas, fue, ¡vamos a plantar un
árbol de Navidad!

190

Els orgines del moviment veinal a lleida.indb 190

06/09/2019 14:16:17

De repente uno de los compañeros de la junta, el Pepito Montserrat, él trabajaba en
transportes materiales y aparece con un peazo de pino increíble, vale y donde lo ponemos, allí en la plaza. Y había que hacer el agujero, yo me acuerdo, uno de los primeros
que se puso a hacer el agujero fui yo me puse con un pico, a hacer un agujero, ni permisos..., en esa época no existía nada, o sea cada uno actuabamos como nos parecía bien.
Es como una anécdota eh...
Yo me acuerdo que hice nada... hicimos un peazo agujero hondo. La gente bajaba del
autobús, quita que tú no sabes, yo es que no había picar, no había picado nunca, mira
así, pa, pa! Llegaba otro, y pa! Y la gente eso es un poco la ilusión y la ilusión ayudaba.
El problema cual era, no era la ilusión, el problema éramos nosotros, éramos nosotros en
mi caso más, porque la experiencia era de un nivel muy bajo. Una cosa es que te hubieras
metido ya en todos los movimientos, pasaba cualquier cosa y estabas allí, a través de grupos, no sabías si estabas militando en el PSUC o no sé qué... Pero había un movimiento,
y decías, osti... tal problema en las vías del tren, pues vaaaa movida, estaba el tema del
clot de les Granotes pues va movida.
Yo me moví mucho a lo primero, en el concepto de ciudad, después por las distintas
razones acabas allí y te dedicas a aquello, y la verdad que fue muy interesante, y nosotros
tuvimos que aprender a marchas forzadas, un poco lo que es llevar la documentación era
horroroso, era para mí, eso de estar haciendo papeles, ... y luego quieras o no quieras te
vas involucrando hay gente que te marca a la hora de hacer, uno de los que te marca fue
el que ahora es alcalde, Àngel Ros, era presidente de la FAVLL i era presidente del Camp
d’Esports, y a su lado pues había gente que a mí me caía muy bien y había unos como
que no... y tienes que aprender a saber llevar eso.
La gente me chocaba mucho una cosa, por un lado, yo me acuerdo la primeras visitas
con los primeros alcaldes franquistas... y luego eran gente majísima además, pero claro
tú los veías bien arreglados, su traje y corbata, son manifestaciones externas no..., pero
en aquella época tenían un valor. Yo me acuerdo que no, yo mi melena, era lo típico, mi
chupa en vaqueros, campera, siempre he llevado bolsita, no llevaba más que 4 papeles
dentro pero la bolsita.
Veias el grupo y me veía a mi, y yo me decía y yo que pinto con estos, y la palabra era
con aquellos carcas que hago yo... hace más de 40 años y claro luego ves que eran gente
a la hora de hablar, ellos sabían más que yo lo que se jugaban, en aquella época había
un cierto temor... Pero luego los veías con una firmeza increíble, a la hora de defender
lo suyo. El tema es que a mi a lo primero también per parecían como egoístas, ¿porqué?
Porque no hablaban más que de su espacio, y a mi me costaba entender, todo y que
yo tenía que aprender también a defender el espacio donde estaba. Tuve una suerte de
conocer mucha gente, muy humilde, muy normal, me acuerdo un hombre, Cabrero,
que me enseñó una frase “¿Tú sabrias defender lo que tú quieres y a lo que te debes?
Y el mes explicaba mira tu puedes tener el color que tú quieras, ser del partido que tú
quieras, pero ahora estas representando a los vecinos vale, o representas a los vecinos, o
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representas a un partido, y eso es lo que tienes que elegir. Si eliges al partido, vete, y si
representas a los vecinos pelea!”
Es un poco..., eso me lo enseño un señor que no sabía escribir, él tenía unas 3- 4
cabras.
Eso a mí me marcó por cosas que he hecho después en la vida, me ha servido para
algo, pero el espíritu de trabajo y de desprenderse, dejar de ser el dueño de la tienda, y
ser un vecino más... a la hora de hacer... Y si le iba bien la tienda el primero en aportar en
ayuda. Eso en Magraners ha sido... después en la vida he sido más cosas, he llegado a ser
secretario general de UGT tambíen, he participado en cosas importantes en la ciudad, y
se lo debo a ellos, influencias como la de Àngel Ros, más tarde, del propio Siurana, y de
otros grupos, eh, yo que sé, del Varela, la Maria Rubies... un montón de gente que han
ayudado a tener un concepto diferente.
El tema reinvindicativo de aquella época es distinto, las cosas se hacían, en aquellos
años se hicieron no porqué tocaran hacer si no porqué había de hacerlas.
I quines necessitats hi havia en aquella època?

Estructurales todas, no teníamos agua en muchas casas, agua corriente no teníamos
en muchas casas, el sistema de agua incluso que teníamos era un desastre, pero un desastre auténtico, había, hay un sitio que pasa un canal, Entorn Rivera?, se abastece un
subcanal, y donde terminaba ese subcanal, el sobrante caía a un gran embalse que había,
que allí había una piña, y de ese embalse se captaba el agua para Magraners, venía con
unas tuberías, llegaba hasta Magraners, entonces se llamaba la calle del Pozo, ahora tiene
otro nombre, no me acuerdo. Allí había unos aparatos de cloro, unas bombonas de cloro
que se tenían que ir cambiando, y de allí subía al depósito que había arriba y ya esta.
Yo te puedo decir, en más de una ocasión, oyée que nos hemos quedado sin agua,
pues a lo mejor se ha destremao la piña, y llegabas ahí y en la piña que había en el foso,
en el embalse aquel, podías encontrar cualquier cosa metida, no te lo digo, pero lo que
te quieras puedas imaginar peor, y saca la piña, la limpiabas, la ponías la volvías a cerrar,
y venga trae agua para allá.
Hubo después un gran movimiento, y hubo una repercusión después importante, yo
fui un poco el representante de eso a la hora de defender que había que había que hacer
una traída de aguas para el margen izquierdo del rio Segre. Después con los años se hizo,
era imprescindible, y desde entonces no ha vuelto a haber problemas del agua.
Yo cuando fuí a Magraners, el lavadero era utilizado, muy utilizado, pero porquè, las
mozicas jóvenes, ... hombre ninguno, las mozitas y las mamás allí a... Bueno ya se utilitzaba más para las grandes ropas que para las pequeñas, iba la gente al lavadero.
Coincide cuando yo llego, que en todas las casas..., entonces los que no era bueno era
la potabilización, conseguí que un técnico no que viniera, si no que me explicará a través
de un análisis de una botella lo que era todo aquello... y bueno...
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El tema del alumbrado, pues era con bombillitas, y era la mayoría del barrio estaba
con 125, ni si quiera con 220. También esa fue, digamos la primera obra que se inicia
al final de la dictadura y principio de la democràcia, la inaugura Siurana, como recién
estrenado de alcalde, y es básicamente el alumbrado que hay hoy en día.
Otra cosa importante, el barrio estaba muy desestructurado, o sea, no es que haya
cambiado su aspecto básico, sí que se han llenado todas las necesidades, bueno todas,
siempre hay más que poner, se peleó bastante y conseguimos que se hiciera un plan
especial para Magraners, dentro del plan general de ordenación, que fue el hervidero de
finales de los años 70, 79 a los 80 y algo que se aprueban, se consigue aprobar cosas que
se hacen, planes, un plan especial para el barrio, donde básicamente se contempla como
han quedado los viales hoy en día, es que estamos hablando de aquella época ... y la
única cosa que no figuraba en el plan especial es el pabellón... que es mi sitio de trabajo
hoy en día,... Todo el mundo en aquella época tampoco se pensaba el auge deportivo
que ha habido, y se modificaba el campo de futbol, unas pistas, y entonces se ha hecho
un campo de hierba artificial, se ha cambiado de sitio.
Las calles se estaban terminando de asfaltar, se hicieron dos partes, la parte más vieja
se hizo de hormigón, y la parte digamos nueva, más nueva se hizo con aglomerado y allí
es donde se empezó a canalizar las tuberías y cosas de ese tipo, que ya te digo había casas
que estaban todavía sin... básicamente todas, quien más quien menos, sí que estaban las
generales montadas... Mira mi hija la mayor aprendió justo para empezar a andar, o sea,
se hizo la calle y ella empezó a hacer sus primeros pasos, eso fue en el año 76 o el 77.
El tema es muy, como diría, Magraners es un barrio desestructurado, estuvo... anteriormente fue un barrio que hubo gente que intentó eliminarlo, y hubo una gran
movida, los vecinos en aquella época empezaron a... estoy hablando del año 50-60 ...
está escrito esto.
Conocer la historia, un poco porque me han contado, pero sé que hay escritos y hay
libritos hechos de esa época donde explicaban eso... pues los vecinos bajaron de Magraners al Ayuntamiento, estamos hablando de una época dura, no estamos hablando
de ahora, y bueno el barrio ha tenido vicisitudes importantes ... las cosas han ido por
caminos, pero al final siempre ha habido mucha... es un barrio que aprendes a quererlo...
Primero porque es un barrio que por poco que tu intentes te integras, es un barrio que ha
sido siempre acogedor, y si te integras aprendes. Y te das cuenta que hay gente que llega
a determinadas cosas no por ideología, no llega por razón económicas, sino llega porque
tienen un sentido de barrio muy importante.
Como consecuencia de eso, yo me siento municipalista, yo para mi si hubiera que
haber algún poder diría el municipio y nadie más, no tan bestia, pero a ver... yo me he
sentido muy muy municipalista, ya no te digo de mi calle pero si de mi ciudad, entonces
aplicarle cosas...
Fíjate tu en aquella época que yo estaba, te llamaban por problemas en casas, había
como un alcalde de barrio en aquella época, sí, sí. Y cuando yo estaba de presidente te
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llamaban mira en casa de fulanito pasa no sé qué, tienes que ir a hablar a ver que puedes
hacer, te quedabas, claro... es que había 4 asistentes sociales para toda Lleida.
Però que pasó, un poco lo que ha pasado ha habido una acomodación, también es
cierto a nivel de movimiento asociativo, és que el impulso municipal ha ido cubriendo
la mayoría de las necesidades a través de los distintos departamentos, juventud, o de participació... ha ido tapando y ha ido contribuyendo a que hubiera unas formas diferentes.
Pero en aquellos años conseguir una ayuda era imposible, ahora también, pero no
había ni personal, eso es una transformación que los ayuntamientos han llevado a cabo...
Hay una parte que no me gusta, yo creo que es a consecuencia de lo que viví aquella
época, aquello era como el palomo “ yo me lo guiso yo me lo como”, lo último era pedir
permisos, no sé qué, oye que hay que vamos a hacer no sé qué, y “palante”.
Iba todo muy deprisa, muy activista, eso también te impedía una cosa reflexionar,
hasta que te ponías a pensar fuaaaa! no tenías tiempo, era una cosa, otra cosa, otra
cosa ... y eso no quiere decir que hacías más antes que ahora, no, no tiene nada que ver.
Las cosas que se hacen ahora son magníficas, para mí son mejores, tienen más nivel,
está todo cuidado, no hay tanta improvisación, es diferente, se basa mucho en todo lo
que hacéis un montón de gente, de ayudar simplemente a dejar escrito pensamientos
nuestros, o pensamientos propios... en eso hoy ha cambiado en una manera brutal y en
positivo además, yo en ese tema lo tengo muy claro... Dices, hostia, con todo lo que yo
me moví en aquella época si hubiera tenido los medios de ahora joooo!! No es verdad,
nos hubiéramos acomodado... es más fácil si tienes un problema, asistenta social oye, o
la animadora cultural o no sé qué...
Yo entiendo que un movimiento vecinal sobre todo, un movimiento de este tipo, no
ha de estar marcado ni por programas municipales, ni por programas... ha de estar marcado por necesidades del propio barrio, o sea yo lo veo así, y la gente que está en esa.(...)
No podemos ser dependientes, tampoco podemos matar moscas a cañonazos, a ver si
me explico, hay que buscar ese equilibrio para que esa capacidad de activismo no se pierda, porque es que si no para mi perdemos la gracia de lo que es el movimiento asociativo
El movimiento asociativo a ver, son aspectos sindicales de reinvindicación... en aquella época algunas cosas que nos oponíamos algunos, vamos a eliminar todas las cosas del
macramé, porqué tenemos que hacer corte y confección... hay que enseñar. Hablábamos
de las cosas que supuestamente las mujeres no tendrían que hacer, pero que manera de
pensar es esa... pero la mujer tenía que empezar a liberarse y había de liberarse prescindiendo de...
Havia dones representades a l’associació?

En la junta que yo estuve había 2 chicas, era adorno, desgraciadamente era así.
Hoy en día, han cambiado mucho las cosas... en positivo, una de las cosas que a mi
también me han ayudado a cambiar algunos de los pensamientos de cuando yo era jovencito, ha sido las pocas mujeres que ha habido en los movimientos asociativos, ellas se
194

Els orgines del moviment veinal a lleida.indb 194

06/09/2019 14:16:18

han negado a ser floreros y han... pam pam! hacer lo que se tiene que hacer y consigues
por respetar.
A mí es un tema... y creo además que la mujer hoy os hacéis valer de manera diferente,
yo os tengo envidia, como sois capaces de hacerlo.
La mujer en Magraners hoy en día fantástico, son las que más y más cosas que hacen.
Faltaría que hubiera más representación al máximo nivel de la mujer.
Además, si tu nos llegas a ver en aquella época..., fíjate en los perfiles, tú has conocido diferentes presidentes... te ha faltado conocer hombres como el Casimiro Vila que
fue el presidente de la Bordeta, increíble, és una buena persona pero cuando tenías que
defender algo tu no lo movías de ninguna manera, era firme, y siempre buscaba la paz,
y la armonía...
Por ejemplo, era un tio que me caía muy bien, el nivel que siempre demostró Àngel
Ros en las cosas, ten en cuenta con él se emmarca un poco todo lo que seria el plan a
nivel asociativo, el 1r plan general de ordenación donde quedábamos afectados todos.
Yo me acuerdo que cuando llegé a la FAVLL representando Magraners, yo era muy
crítico, era crítico con determinades personas, por ejemplo con el que representava a
Magraners a la FAVLL, Jaume Bertran, mis preferencias eran otras. Pero saber combinar,
claro te apoyabas en cosas para zasca! También esas diferencias, una cosa es lo que puedas
representar y otra las que puedas necesitar. Y yo pasé de ser uno de los no, no no... a vale,
de acuerdo y es un poco por tener ese concepto, concepto de barrio, concepto de ciudad, caminemos juntos para que todos... Ha cambiado, alguna gente sigue funcionando
igual, eso no lo puedes cambiar, sobre todo los más antiguos, la gente ha trabajado siempre con la puerta de atrás y eso tampoco ha beneficiado, y ha impedido que el desarrollo
final, las propias asociaciones sea menor, el estancamiento que han tenido por nuestra
propia de trabajar. (.)
Pero yo si estoy orgulloso de algo es del principio, de ser presidente del barrio, de un
barrio como Magraners, muy impresionado como fui aceptado... como sigo siendo porque después de los años me ha llevado a trabajar a Magraners, y ahora soy vecino como
cualquiera, llevo 19 años allí.
I en relació als serveis al barri, quan van començar?

No había nada, no existía nada. Con los autobuses tuvimos unos buenos líos. Había
alguna época para todos Santos y momentos concretos y además criterios que tenían
muy arbritrarios en aquella época ahora el autobús lo vamos a hacer pasar por la Bordeta,
además de las malas condiciones en las que estaban, hacer aquello significaba menos frecuencia de autobús en Magraners, no había manera que se cumplieran horarios, bueno
fueron pasando una serie de cosas... hasta que un día se explotó y se dijo movida, movida! Lo provocaron las mujeres de Magraners, más que nadie, sobretodo la gente que iba
al autobús, las 8 o a las 9h, las señoras que habían dejado los niños al colegio, e iban a
trabajar a las casas...
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Pues aquello se fue calentando de tal manera que llegó un dia, una tarde noche, que
el autobús no sale de Magraners, le hago al xofer “tu tranquilo contigo no va nada”, lo
primero que vino fue la poli, claro como tiene que ser, llegó tambíen los representantes
aquellos, y el poli que el autobús se va, yo me acuerdo que ni lo sabía que iba a pasar,
alguien se encargó... y me lo dicen en ese momento, yo creo que no se va ir, no si el
autobús no puede a andar, mientras estamos discutiendo dentro del autobús, me pide
que nos vayamos a la plaza o a la parroquia... dije no no, a aquí! Que todo el mundo se
entere de lo que hablamos, que después hay problemas, te pones en plan radical. Mientras estábamos discutiendo alguien vino... Y se encargó de romper algo de las ruedas
donde metes el aire, zas, zas...
El tema fue muy interesante porque llegamos a un principio de acuerdo y llega al
día siguiente y no lo cumplen, ¿adivina que pasó? Las mismas mujeres, bloquearon el
autobús, no dejaron que andaran... ya no hizo falta que interviniéramos “los chicos”...
Eso fue una experiencia interesante de los autobuses. (...) En Magraners antes teníamos
un autobús cada hora, ahora hay 5, cada 12 minutos... (...)
Yo me acuerdo cuando lo del autobús, coger coches, cogernos el reloj, que circuito
seria el guapo para hacer, este, calculábamos lo que tardaba cada autobús, seguías al autobús... y hacías propuestas en función de eso, no nos lo inventábamos...
En aquella época no había señalización en Magraners, no había direcciones prohibidas y había unos follones con los aparcamientos ... y hubo un compañero, y la idea
básica de cómo está el circuito de Magraners hoy en día es el que se hizo entonces, es
así, todavía hay un montón de calles que tienen ese sentido... el chaval se lo curró, luego
lo aprobamos todos... Todo esas pequeñas cosas se empezaron a hacer entonces, y las
pequeñas cosas se han mejorado, y las grandes infraestructuras que tenían que ser han
mejorado más el barrio... Lo que yo le dije, hace el año pasado, o hace 2 años... que se
celebró los 50 años del movimiento asociativo en Magraners, y también me llamaron
para que explicara algunas cositas, y una de las cosas que le dije, estaba el Angel, a esta
gente, dale medios y verás lo que te hacen.
Es una barriada, especialmente activa, cuando hay un problema, deja de problema,
buscamos soluciones, ese es la filosofía, eso son improntas de gente emprendedora la que
hay ahí, que no se han conformado con tener la tienda, sino que han ido un paso más
allá, se lo curran, se lo han currado de jóvenes y ahora se lo siguen currando y eso es un
poco la bondad del barrio, bastante solidario... Magraners es socialmente activo, para mi
ese sería la denominación.
I en relació a les escoles en un inici?

Eso es interesante también, el colegio de Magraners es promovido... primero, donde
está el local social ahora aquello era la escuela, eso prácticamente lo construyo casi todo
la gente del barrio, llegaba el fin de semana y se ponían a hacer... un sacerdote que había
en aquella época un párroco de allá conseguía materiales y la gente lo construía. Y allí
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es donde se hizo en su día lo que se convirtió en escuela, en la plaza Pare Nadal había
también un colegio que se llamaba hermanos Pirateli que allí es donde se hacía primaria
y de la propia parroquia gestionaba y gestionó durante un tiempo la escuela bresol, y eso
al final, salió la oportunidad de hacer el colegio, se hizo el colegio, y todo el mundo se
trasladó y después se convirtió en local social, se hizo la reforma que se tenía que hacer...
Todas esas cosas ha sido un proceso, siempre han sido viejas reinvidicaciones del barrio que de una manera o otra se han ido haciendo, porque no había nada, ahora sí que
cuenta con muchas cosas, no existía nada... Había un sitio donde nos reuníamos, en la
plaza Pare Nadal una casita de planta baja y había una habitación, uno de los despachos
era lo que se supone el alcalde del barrio. (...)
Yo viví aquello y lo sigo viviendo, a mí me ha enseñado muchísimo, yo cuando se
habla del mundo asociativo, y el que hable de que ha hecho, eso no, eso es lo que te queda y lo que en un algún momento puedes aportar para que sirva para mejorar. Porque
todo el mundo te puede decir... oye tu si me dices... en que más has participado, yo corrí
delante la poli con el tema del Clot de les Granotes o el cubrimiento de las vías ...o etc.
I la voluntad política que existió era deseo de transformación y la voluntad política
un poco anula todos aquellos esfuerzos, que si no los hubiéramos hecho también igual
se hubieran arreglado, no al mismo ritmo...
La gente se hecha a la calle, se paraliza todo, eso los últimos años de la dictadura, pero
mientras tanto hubo leña para todos, y se queda el Clot el agujero y se llenó de ranas...
(...) luego coincide que luego hubo accidentes mortales con el paso a nivel, donde está
la plaza Europa, y allí si que hubo tema...
En la época que estábamos había alguna mujer que fue también muy importante, se
llamaba Mercé Ciutat, era la época de Mercé Rivadulla,... Junto con otras muchas más,
si supieras un montón de gente importante de hoy que batalló...
Has oído hablar del Llop de urbanismo, del decano de la Universidad... Igual que
Àngel Ros.
Gente interesante con un nivel cultural, profesional que hicieron posible que Lleida
fuera cambiado, es increíble, la cantidad de gente que han contribuido, ha sido una
ciudad muy cambiante (...).
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Manel Macarulla Codina
Miquel Petanàs Manteca121
AV Marimunt
“Llavors vam començar sobre l’any 70, a la tardor del 70 vam
començar a fer reunions i llavors per trobar una ampara legal
anàvem a la parròquia del Secà, perquè en el moment que
entraves en una ves a la parròquia ja no podia entrar la policia, l’església tenia el concordat i la policia no podia entrar a
l’església a no a no ser a que algú la demanés, si no, no podien
entrar”.

MP: Sóc Miquel Petanàs. Aquí va resultar que uns quants entre els que havia el
Manel i jo, jo era una mica més gran, el senyor Martí Ametlló i altra gent, vam tenir unes
inquietuds d’ajuntar-nos. Llavors vam començar sobre l’any 70, a la tardor del 70 vam
començar a fer reunions i llavors per trobar una ampara legal anàvem a la parròquia del
Secà, perquè en el moment que entraves en una ves a la parròquia ja no podia entrar la
policia, l’església tenia el concordat i la policia no podia entrar a l’església a no ser a que
algú la demanés, si no, no podien entrar. Anàvem a la parròquia del Secà fèiem reunions
i etc etc, i a partir d’allí durant aquell any vam anar madurant la idea, hem de fer un grup
i tal i tal, i llavors vam fer una sortida a Ulldemolins, que allò va ser, avui en dirien els
polítics el congres constituent, amb les aventures corresponents i tal, i allí va ser on vam
formar un grup estructurat però que no hi havia càrrecs ni jerarquies... i a partir d’allí
vam començar a funcionar ens trobàvem cada dissabte.
Era un motiu perquè si parlem de l’any 70 les coses no eren com ara, la gent no sortida de casa, o els que teníem 17 o 18 anys, el Manel 4 o 5 menys i altres el Martí si fa no
fa com jo, i era un motiu perquè cada dissabte podíem sortir de casa.
A les xiquetes més joves com anàvem amb el capellà i al Secà amb els més grans també
les deixaven sortir i a les més grans també.
I llavors el dissabte era un motiu de reunió i ens trobàvem si convenia el diumenge.
121

121. Per tal de referir-nos a les manifestacions del Sr. Manel, s’assenyalarà amb una “MM” i les manifestacions del Sr. Miquel amb una “MP”.
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I a partir d’aquí vam dir perquè no fem una festa major, i vam fer la primera festa
major de Marimunt l’any 1971. Aquesta festa major vam passar per les torres, la plateta,
la gent es va portar molt bé, van donar diners... llavors vam muntar el bar i total que
vam fer beneficis.
Llavors per atreure la gent, vam fer una castanyada, vam parlar amb l’alcalde de barri,
que era el que va ser president el Ballespí, Clement Ballespí, i va dir home a veure si
la gent no vindrà, tranquil no hi haurà problema que tenim els diners, la gent vindrà,
deixa-ho fer, perquè clar si ell hagués dit que no ho fèiem, no ho fèiem en aquell temps.
I després vam fer una castanyada a la torre del Pau (padrí del Manel) que eren els que
tenien el magatzem més gran i adecentat, diem d’alguna manera, era un magatzem nou
i guapo, i li vam dir i sí sí, allí vam fer una castanyada i vam fer una actuació, la representació del Tenorio, un trosset petit, i va ser un èxit, vam fer lleno, tothom tenia ganes
d’aquestes coses. I a partir d’aquí ens vam engrescar molt i vam dir ho hem de repetir. I
vam muntar la torronada, i la gent també va tornar a vindre, i vam fer actuacions d’escala
en hifi, vam fer varios números i tothom molt bé, i a partir de llavors vam dir de fer una
festa major de la partida.
Havia les festes clàssiques de les de tota la vida, que eren els aplecs, el de Butsènit,
perquè hi havia la mare de Déu de Butsènit, de Grenyana, la mare de Déu de Grenyana,
i com a civil, civil quedava el de Gualda, que no hi havia Mare de Déu però també feien
un aplec, i el de Llívia que hi havia el centre i l’església, no hi havia Mare de Déu. Eren
els 4 aplecs que havia o festes majors.
Vam dir fem Festa Major, afortunadament va anar molt bé, a partir d’allí vam anar
fent coses.
Després de la festa major i van dir, bueno vam dir pues s’ha de fer una carrossa, una
carrossa senzilleta, bé, va anar be, i a l’any següent cada any festa major vam tornar a fer
carrossa...
L’any següent vam aprofitar l’ocasió del moment, llavors havia una reivindicació. El
govern, que llavors tot sortir del govern, va voler fer un “homenaje al labrador a la Rioja”
com a zona agrícola, i van dir “Lleida también es una zona agrícola, vamos a hacer un
homenaje al labrador”, que era l’estàtua d’un pagès amb una aixada anant al tros... però
aquí Lleida vam dir una sèrie de gent que va dir a nosaltres a Lleida no ens representa el
labrador, perquè aquí sempre hi ha la família pagesa, a Lleida sempre ha sigut el labrador,
la dona i el xiquet que es formava, això va crear polèmica, i a Madrid va dir que no ni
parlar-ne, que no que no i després de molt negociar van dir pues ja us posarem la dona
del labrador, que és el monument que actualment està al passeig de ronda, a la plaça dels
pagesos.
I aquí ens vam entestar i que el nen, el nen, i vam dir... fem una carrossa i el títol era
homenatge a la família pagesa, i llavors vam fer tres estàtues, el pagès, la pagesa i el nen,
allò va ser, allò vam trencar motlles... normalment es feien unes carrosses així fetes molt
més sencilles sense estructura, havia molta gent a sobre... i nosaltres vam fer una carrossa
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artística, d’escaiola, que la feina va ser aprendre treballar l’escaiola, sort que van venir un
parell de persones a ensenyar-nos... perquè no ho sembla però és molt delicat lo pastar
i treballar l’escaiola, vam fer unes figures d’escaiola i sortim amb aquella carrossa amb
la senyera per suposat al voltant del remolc (que normalment totes portaven la bandera
espanyola), i trenquem motllos i guanyem el primer premi...a partir d’allí la gent s’ha de
fer i van sortir grans carrosses però ja van treballar més l’escaiola, etc.
La gent feia una carrossa que posaven un posava una gàbia que posava un tocinet o
gallines, eren carrosses artístiques, sense posar-se persones a sobre. I vam anar treballant
tot aquest tema.
El tema de l’associació de veïns la vam muntar a l’any 1972, al final del 1971, al 72
ja funcionava, al novembre del 1971 es va fer la primera acta fundacional, perquè clar
representa que nosaltres no podíem fer carrosses, les carrosses les fèiem al magatzem del
Manel, després ens vam agafar d’altres, llavors si ens reuníem teòricament estàvem d’il·
legals, 7o 8 persones a cal Pau fent carrosses per llei no podíem estar, i llavors vam fer
l’AV, i tots érem menors d’edats, perquè la majoria d’edat era als 21 anys, pràcticament
excepte el Pauls, no els teníem, i els nostres pares van muntar l’associació i així fins avui.
El primer president va ser Clement Ballespí. El Pinós era el no se què, i l’altre... Eren tots
els pares dels que estàvem en el grup de colla.
El Miquel Pauls era del nostre grup però ell era una mica més gran que nosaltres,
perquè tenia més de 21 anys i era el secretari.
Què va motivar la constitució de l’AV?

MP: Les coses aquí anaven funcionant, el camí quan s’havia d’arreglar s’arreglava, el
tema del reg s’arreglava, aquí el que més hi havia era una manca de relació de la gent.
Havia un pressupost de l’Ajuntament per cada camí de l’horta i a partir d’aquí tot lo
demés que et gastessis o fessis es feia unes prorates entre els veïns i es feia per jornal de
terra si hi havia més.
La gent anava a treballar a “jova” que se’n deia, portaven camions de grava i la gent
l’escampava, l’altre passava el rodet, es feia així llavors, els que volguessin anar i si un no
volia anar passaven igual pel camí, però es complia bastant... es feia entre tots, a “jova”.
Aigua potable no en tenia ningú, s’omplien els dipòsits del sèquia, gairebé tothom
tenia un dipòsit que omplia del reg i cadascú se la potabilitzava una mica a la seva manera, posant lleixiu, o el que fos... l’aigua també era més neta que ara, quan més va més
s’embruta.
I llavors nosaltres anem creixent amb tota aquesta inquietud i aviat aviat se’ns posa al
cap una cosa que era que s’havia de fer un local, que el que no podíem estar era fent la
festa major ara al bancal d’un o al bancal de l’altre... o fent la carrossa a casa del Manel
o a casa de l’altre... que s’havia de fer un local.
Llavors vam tenir un cop de sort que aquí mateix havia un senyor de la muntanya, el
Giró, que van comprar una finca van fer un gran magatzem i no van venir a habitar-lo
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fins al cap de molts anys i llavors vam parlar amb ells i ens van deixar el magatzem, ja
teníem un local totalment a la nostra disposició, no ens cobraven lloguer i vam estar bé,
però clar aquesta gent un dia o altre l’ocuparan, i la idea del local hi era... però costava,
costava... i així vam anar més o menys vam anar fins a l’any 1983, que va ser quan comprem un terreny, ens fiquem al cap que s’havia de comprar un terreny.
Entre aquestes nosaltres muntem un grup de teatre, i cada any nosaltres estrenàvem
una obra aquí a la partida la setmana després de la festa major, fèiem un sopar i estrenàvem una obra de teatre, i aquesta obra miràvem d’anar-la fent allà on podíem, però
després vam tenir un cop de sort també a l’any 1983, amb una obra que vam fer que se’n
deia “un pagès de Barcelona”, que va ser una obra que va agradar moltíssim a la gent, era
una obra de fàcil pair, bastant còmica tothom s’hi sentia representant, i vam portar-la
a un munt de pobles, vam estar gairebé 2 anys fent-la i allí és on vam fer els diners per
comprar el local.
El terreny ja el teníem, el vam comprar que es va fer una societat apart, que es diu
esplai Marimunt, i llavors es va pagar 15000 pessetes cada soci o 10000 potser... Les
15000 pessetes les vam pagar uns quants, perquè hi havia algú que no agradava que es
comprès potser i vam dir el comprem o no el comprem, vinga el comprem i llavors a la
caixa faltava diners i si ens vam reunir 8 o 10, vam haver de posar 15000 pessetes i que
passi el que vulgui, i després ja vam fer la societat, que pràcticament tothom es va fer
soci de l’esplai Marimunt i vam haver de pagar 10000 pessetes. Va costar unes 800000
pessetes el terreny, i vam ser uns 80 socis, vam tenir 80000 pessetes, els que havíem
avançat 15000 pessetes les vam recuperar, i llavors va tornar a quedar diners a la caixa
per poder anar funcionant.
I a partir d’aquí a començar a fer les obres, i anar fent, amb els diners que anàvem fent
del teatre, i també vam anar fent carrosses i vam anar fent coses i coses... També participàvem en la roda del teatre que anàvem pels pobles, però crec que no donava diners
perquè era a tornar partit, un intercanvi entre pobles.
El que fèiem que si ens venien a buscar pel Soleràs, o Grenyana, o Seròs o allà on fos,
allí sí allí cobràvem, en aquell moment 50 o 60.000 pessetes per actuació, si parlem de
l’any 1983 era diners, i clar nosaltres ens portàvem el bocadillo ens pagàvem la gasolina... i les 50.000 pessetes anaven totes al fons, si haguéssim hagut de cobrar nosaltres les
50.000 pessetes no ens donaven ni pels gestos, clar i va ser així.
Arribem al 1985 i és quan inaugurem el local, i ja està i a partir d’aquí, al 1987 vam
fer la pista poliesportiva, que vam tornar a fer una derrama pels socis. La pista igual vam
haver d’adelantar 25 o 30.000 pessetes cadascú, o 15... és igual.
El local és propietat de l’esplai Marimunt perquè a l’hora d’escriturar-lo ens van aconsellar que era millor escripturar-ho d’aquesta manera, hi ha una escriptura de propietat
i etc, que era millor per l’esplai marimunt, perquè l’AV era una cosa més abstracta, que
tenir patrimoni..., per això vam muntar una associació cultural recreativa i ja podríem
tenir el local. Són diferents però els socis són quasi, quasi...
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I la notícia negativa és a l’any 2010 es crema el local, un dia de febrer que ara deu fer 8
anys. Bueno sort que estava assegurat i amb l’assegurança es va tornar a arreglar el local.
MM: Jo com una mica d’anècdota, el local no s’ha fet un local de dir vinga el contratista i fes el local, si no que es va fer una mica com el camí que dèiem “a jova”, hi havia
un paleta més o menys i com a detalls, crec que és curiós, per exemple quan l’aplec del
cargol es feia al riu, l’ajuntament repartia les peces de blogs de formigó de 50x20 per
fer els focs a terra, llavors no sé si amb permís o sense, vam arreplegar les peces bones, i
aquestes peces estan a les parets del local bastantes, i després els pilars són de la xatarra,
l’ambigat d’un magatzem que hi havia a les Corts Catalanes. Era un local en principi
totalment reciclat...
MP: El local que sigui de propietat és primer i únic. És el primer local que es va fer.
La resta d’AV feien la festa major al tros.
Montcada feia una festa major amb més pressupost que nosaltres segur però la feien
a carrer, si un any els ploia “tururut viola” Llívia al carrer, Gualda ja no en feien, fins
que van fer tot aquell cobert que els va fer l’ajuntament, Butsènit al carrer, Grenyana al
carrer, i ara han fet tots alguna cosa...
Una anècdota, que amb els de Montcada som molt amics però teníem una rivalitat
sana, i un any nosaltres fèiem el sopar de la festa major es va posar a ploure, i ells també
feien la seva festa. Nosaltres la fèiem el primer diumenge de juliol i ells el segon i va
haver alguna rialla... perquè nosaltres estàvem a cobert. Som amics però teníem una
rivalitat, a la carrossa, els anàvem a espiar per les nits... Les carrosses s’han acabat. Són
super sencilles ara.
Com està actualment aquesta col·laboració entre veïns?

MP: Les coses tenen tot les seves èpoques i tot té les seves curves, i sempre no dura tot
a dalt de tot i llavors baixa, i és el que està passant. Si anem a l’any 70 no teníem cap més
diversió d’anar a fer la reunió, ara tothom ara a casa seva, la TV 40000 canals, música...
hi ha unes altres coses; igual que les festes majors de poble, fan la festa major perquè
l’ajuntament posa els diners i ja està hi va poquíssima gent, i abans anaven els padrins i
nets i ballaven padrins i nets, i els pobles veïns. I aquí fèiem la festa major i començava a
venir gent de tot arreu, i venia molta gent I nosaltres anàvem a les altres, i ara fem la festa
major i som els d’aquí i no tots, i para de comptar, perquè la gent té altres motivacions i
altres coses, i ho has d’acceptar, és així.
Ara organitzen un Festival al juny. Ve molta gent jove al festival aquest de l’horta. No
hi ha pressupost però tenim la sort que és una cosa que ja estava consolidada i fins i tot
venen grup que si no han cal no cobren gaire. Va ser una mica de trencar motlles... hem
anat trencant diferents motlles... Ara la festa fem un sopar dissabte i una mica de ball
que ve a tocar algun músic o 2 i ja està. Abans venia una orquestra dins l’àmbit de Lleida
bona, venia molta gent i això.
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I pel que fa a la participació de les dones?

MP: ah, sí, sí... Això sempre hi ha sigut...
Com a membres de la junta al principi, no hi eren, però era perquè no hi volien serhi. Realment, totes les dones que havia aquí, les de la nostra edat, érem exactament igual,
no hi havia cap diferenciació, però el que passa que les dones més grans no hi volien ser,
era un altre xip, però dels nostres sempre vam ser tots igual, anàvem a tot arreu, vam ser
un grup de jovent de trencar tota aquesta cosa “los niños con los ninos las niñas con las
niñas“ totes les que havia per aquí, la Rosa Mª, la Mercè, la Cris... a tot arreu. I inclús
el que et dic com anàvem amb els més grans i no sé que, perquè s’havia de tornar a casa
a les 10h de la nit, i d’aquesta manera si anàvem a una revetlla fèiem l’hora que fos i
anàvem tots junts.
Tornant als inicis, quines inquietuds, reivindicacions tenien?

MP: A nivell de reivindicacions, havia una revista que editàvem nosaltres periòdicament. En fèiem uns 3 o 4 números cada any. Això es feia al ciclostil, un ciclostil és
un tambor, això era l’òrgan de propaganda dels temps de la dictadura, els sindicats tots
tenien ciclostil, estava prohibit tenir ciclostil, a no sé que fossis una parròquia, era una
arma totalment prohibida, de destrucció massiva...
Era un tambor, hi havia un rotó amb una manivela, i llavors havia un clixés de cera
i les mecanògrafes posaven el clixé a la màquina i “clac, clac, clac” anaven picant sense
tinta i es feien uns foradets als clixés de cera i llavors, picaven el text, a llavors s’agafava
el clixé amb cuidado es posava enrotllat al tambor, ja anava al mida, posaves tinta dintre,
anar rodant i la tinta sortida pels foradets i anava imprimint, impressió a ciclostil.
Al local n’hi ha un però no és el que fèiem anar, ja que ho fèiem a la parròquia del Secà
de Sant Pere, i aquest el vam comprar quan ja no es feia anar.
El tenia l’home bo, el drapaire que estava darrer el Franci, i vam dir si el comprem,
i el vam comprar, però igual no ha anat mai, ja era a les acaballes. Però el que teníem al
secà era exactament igual que aquell.
Hi havia la Rosa Maria, que gairebé, era la que quasi s’ho va picar-ho tot... era funcionària.
Llavors havia un altre clixé que em penso que era una mica diferent que era per fer
dibuixos, els dibuixos d’aquesta revista ho feien així, llavors ho feien amb un punxonet,
i el Jordi Serentí que era el dibuixant oficial, anaven amb un punxo, anaven repassant
amb cuidado per no fer malbé el clixé i al passar els foradets que quedaven fets la tinta
sortia i s’imprimia... Aquesta revista com és del 1971, hi ha la constitució de la junta.
MM: Ah, també no sé si heu comentat, que també havíem fet missa a nivell de partida, al local que ens va deixar el Sr. Giró, cada diumenge.
MP: Era el que es portava aleshores. I havíem d’estar bé amb el capellà del Secà perquè ens deixes fer l’astarrossador”. La missa era una cosa que també molta gent d’aquesta
manera el diumenge feien algo de festa i també era també trobar-se al gent. També fèiem
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unes misses una mica “sui generis”, com sortíem, com les fèiem en un magatzem ja no
era aquella missa tant clàssica, vull dir era una missa que no era convencional.
MM: I també Una cosa diferent de les AV tots els costos del local ho costegem nosaltres, llum i tot... i l’únic l’ajuntament si ens va enquitranar el camí principal fins al local,
uns 300 metres, i la portada de l’aigua potable potser també... però no ho sé.
L’aigua potable heu comentat que es bastant recent no?

MP: L ‘aigua potable deu fer que es va posar fa uns 20-25 anys. No ho sé si la vam
pagar també, el cost sí que el paguem cada mes. L’ajuntament quan vam fer el local ens
van cobrar el permís d’obra.
A veure per aquí crec que hi ha una entrevista als membres de la junta, i va haver un
el local com ho havíem de fer, i va haver un que va dir les quotes hem d’anar posant el
màxim que poguéssim anar fent caixa i així ens podrem fer el local, i un altre va dir un
local no ens el podem fer mai, si cas ens l’han de fer, i qui va tenir raó? els que va dir que
ens el féssim nosaltres, perquè si esperes que t’ho facin les coses, no et faran res, perquè
l’ajuntament a Gualda els ha fet algo però amb terreny de l’ajuntament, que els ha fet la
perxada amb el cobert, a Llívia el mateix, però aquí nosaltres que era un terreny nostre
no s’hagués fet res.
MP: Jo crec que el que s’ha d’aprofitar d’aquí és que hem fet el que volíem fer, i no
hem de donar gràcies a ningú, i ja està, ha estat una cosa al seu moment de cohesió social
i continua essent una cosa de cohesió social dins la societat que tenim avui, que és menys
cohesionable potser que la de fer 40 anys o 45 anys.
El local és allí, podem fer el que sigui, i gairebé tots l’hem empleat per la nostra conveniència, per fer una resta particular una celebració nostra, pagant un lloguer, no tothom
té lloc a casa per reunir 50 0 60 persones i bueno en un moment allí sí que es poden
reunir, hi ha taules, cadires...
MM: També comentar que fem la festa de reis, tres reis de per aquí o de per allà
porten les joguines allí i es fa, el dia de reis es fa una trobadeta pels xavals de per aquí.
MP: Aquí es fa el que la gent vol fer! Perquè en el moment que la gent digués que no
volen portar ningú per dur els regles no es farà mentre la gent ho vulgui fer s’anirà fent
i les coses jo crec que són així...
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Mario Cañadell Bertran
Antonio Moix Xuclà
Ramon Sarramona Peiró122
AV Montserrat

“Preparar les festes de Montserrat van ser l’inici del moviment veïnal, que llavors no eren les festes de Montserrat. Les festes de Montserrat van ser quan va venir la
mare de Deu, abans era la festa de la partida...”

M: Vaig ser el 1r president, hi vaig estar 15 anys i després ha hagut tres companys
més que han anat continuant. L’AV té els estatuts del 1986.
Què va fer que es constituïssin com AV??

M: Ens va motivar molt un concejal que havia a l’ajuntament que va dir, que també
era a l’horta, era del camí de Montcada, ens va comentar que podíem fer associació,
també hi havia un senyor aquí que també viu a la partida que era del partit socialista que
ens va motivar a fer-ho.
Que nosaltres tota la vida fèiem ball, fent un tancat amb canyissos, aquí al costat i
llavors és quan vam fer l’associació i no hem parat, vam ver l’àrea de la dona també i les
senyores van fer els reixos...ara hi ha una que organitza viatges, el dijous fan el dinar de
les àguedes, es reuneixen les senyores, anem fent sempre alguna activitat o altra. Nosaltres des de tota la vida que hem anat fet algo.
Encara anava aquest col·legi que ens deixaven alguna cosa per reunir-nos, anant-hi
treballant.
Llavors quan es va fer l’església al fer la casa del mossèn, llavors vam posar el local
social allí, als baixos de la casa del mossèn, i allí hem anat continuant.

122. Per tal de referir-nos a les manifestacions del Sr. Mario, s’assenyalarà amb una “M”, les manifestacions del Sr. Antonio amb una “A” i del Sr. Ramon amb una “R”.
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Llavors quan es va tancar l’escola ho vam demanar a l’Ajuntament i ens ho van deixar
com a local, perquè clar no teníem res com a nostre, amb la condició que no teníem de
posar massa gent aquí dalt, perquè hi ha aluminosis i hi ha perill.
A baix, ara ho tenim en desús i teníem un futbolí i un billar... i fèiem campionats de
billar i futbolí.
Quines necessitats tenien els veïns/es en un inici?

L’escola fa molts anys, després de la postguerra va ser quan es va fer. La meva senyora
va venir a col·legi aquí. Ho van construir regions devastades (l’empresa de l’estat).
Quan vam posar l’aigua potable vam cridar la gent per tots els que es volguessin
apuntar, es va passar la llista a l’ajuntament i es va posar aigua a tots els que van voler...
això ho vam moure des de l’AV.
I ara el president que tenim està en tot, està molt actiu, ara tenim el “whatssap”,
és boníssim. Antes ho feia jo i un altre veí, quan es moria algú em venien allà “escolta
Mario s’ha mort...” tal dia a tal lloc fem l’enterrament”. Llavors jo agafava la bicicleta i
passava per tota la partida avisant torre per torre... I ara ho fem amb el “whatssap” i va
la mar de bé.
Tots van col·laborar, de seguida vam fer socis i van anar col·laborant, si... Llavors el
que et dic passem 2 o 3 antes, o 5 dies antes de la festa, per tota la partida repartint els
programes i demanant la voluntat, la gent normalment va col·laborant i n’hi ha pocs que
diguin que no en vulguin saber res... i si no l’any vinent no passem i deixem els petits a
la bústia, però van venir bastant la gent...
Quants veïns són a la partida?

Em sembla que hi ha 42 torres, entre xalets i torres... és que hi ha molts xalets aquí,
i aquesta gent no s’implica tant, i després passa una cosa que ja ens hem fet tots grans i
de joves pocs queda ja que es quedin a l’agricultura, la prova està que la major part de les
finques estan abandonades, ens hem fet grans no tenim ningú darrere, per la meva part
per sort, perquè si hagués quedat algú a casa que volia continuar a l’agricultura hagués
hagut d’ajudar-los i ara ho tinc lliure, si vull fer hort o faig, si vull fer algo ho faig. La terra l’he donat a un vaquer i fa alfals etc. La majoria de la gent es dedicava a l’agricultura,
ara hi ha molt poqueta gent i la major part l’han agafat gent així que es dediquen a fer
alfals, o panís o cereals, o coses d’aquestes... Es que l’agricultura tampoc, abans amb un
jornal o dos de terra vivies bé i ara necessites 25 o 30 i claro maquinària, i tot es fa car,
i la rentabilitat és poca.
I pel que fa als camins...?

Antes ens cuidàvem els veïns d’arreglar-los, a “jova” que en diem, quan tocava un
camí tots los del camí, un posava el carro, l’altre un altra cosa, les eines de treballar,
llogàvem un camionet, anàvem a buscar grava, que el carregàvem amb la pala i llavors
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engravàvem els camins i els arreglàvem, llimpiavem les cunetes i tot això,... Els veïns de
cada camí es cuidava d’arreglar els camins, a jova que diem...
I en relació a la llum...?

La llum es va posar molt aviat, a casa nostra potser vam ser dels primers de la partida,
perquè més amunt de casa nostra havia un metge i li van portar llum a ell i al passar per
davant de casa van dir, mira si la vols posar 90 pessetes ens va costar però fa molts anys.
Al nostre camí ens vam posar tots els del camí i vam demanar aigua i el que la va
vulguer posar la va posar, entre tots vam pagar, i fins fa uns anys teníem la conservació a
càrrec nostre, però ara ha passat tot a l’ajuntament, se’n carrega tot l’ajuntament, hi ha
alguna de casa que no en té però poques n’hi ha...
I a nivell de camins pues una mica més ben senyalitzats perquè ara ens trobem a l’hivern quan hi ha boira no hi ha cap ratlla, i si no et coneixes molt bé el camí, et despistes
una mica, a veure diu que l’ajuntament ara ho hem demanat per arreglar-ho...
I també tenim una sortida molt dolenta, aquí al convent de les monges, que de vegades estàs un quart d’hora esperant, no sé d’on surten tants cotxes, continu, continu... és
que és tot el dia, van fer l’autovia d’Osca, els que venen de Saragossa la primera entrada
a Lleida és aquesta... i ara només ha faltat la que han obert a Alguaire.
Ara vam demanar, vam fer,... havia projectes i nosaltres vam quedar segons, però es
van endur els diners els de la Bordeta.
Una vegada vam demanar-ho a l’ajuntament i vam reunir 350 firmes,... per demanar
això, i ens van contestar que no hi ha pas accidents, que hem d’esperar que ens matem
algú... A veure ara si ens faran algo, dos vegades hem fet això i ara a veure si ens faran
algo... diuen que posaran un semàfor, però també és complicat perquè hi hauria molta
retenció, lo millor que aniria és una rotonda...
Ara hi ha el semàfor per passar els peatons i de vegades la cua arriba a les basses, allà
dalt al jardilant, si ni ha un altre hi haurà més cua, però algo haurem de fer...
I en relació al local, sempre l’han tingut?

Llavors fèiem moltes activitats, teníem equips de futbol, fèiem per la festa partit de
casats contra solters, jugàvem als bancals de terra que ens deixava la gent, muntàvem allí
les porteries, teníem un equip format aquí que compartíem amb totes les partides de
l’horta, tots els que teníem equips fèiem un campionant.
Ara el que fem és jugar a bitlles, quan es la festa major el que vol jugar, ho organitzem, un altre company i jo ens cuidem de fer d’arbitres, ens vam fer un reglament de
les bitlles, es que al principi ens trobàvem que hi havia gent que agafava gent de fora les
partides els que ens sabíem més i no havia competència i vam posar la normal que només
podia jugar un de fora que no fos pagès... Però bé...
Al principi érem 130-140 jugant a bitlles i ara vam fer aquí, que organitzem cada any
lo de Sant Antoni, i érem 42, però clar de joves no en ve gairebé cap i alguns es van mo207
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rint, cada cop que falla un fem un minut de silenci... però ens ho passem bé, la relació...
i inclús de vegades hi ha associacions que tenen problemes i diem ja vindrem nosaltres
que tenim una maquineta per marcar el camp i els marquen...
Es bonic perquè et veus, és diferent abans que anaves amb els carros i així, ara sents
un “pip”, si no coneixes el cotxe no saps el que és, abans et saludaves i et veies més, hi
havia més convivència que ara, ara tothom anem a la nostra... però vull dir la relació a la
partida i amb els que han vingut nous, és bona, hi ha molta gent que ens ve a col·laborar
dels “parceleros” que diem nosaltres.
I pel que fa a les dones, estan representades a l’associació?

Van fer la vocalia de les dones i ara es cuiden de posar en ordre el traje dels reis, van
fer taixí, treballs manuals, ceràmiques i coses d’aquestes, sempre han fet alguna activitat
o altra...
I ens podria explicar algo més dels inicis quan va ser president.

Va formar entre uns quants, érem 10 de junta i jo he continuat... tota la vida, de
vegades a casa em diuen “sempre estàs allà”... l’únic vici que tinc, mentre vam tenir les
xiquetes a casa però ara com totes estan casades, ara la senyora té por de quedar-se sola
a la nit, també reclama a la nit, ara a la butifarra parem les taules jo vaig fent el cafè, un
altre despatxa beures... i allà a les 20,30 o les 21h marxo, hi ha dies que acabem a les 24
de la nit...
El primer dia haguessis vist les abraçades que es feien, i contents de tornar-se a trobar,... nosaltres els que ens agrada és això, i si trobem una parella que ens porta problemes l’any vinent ja no l’avisem.
I seguint parlant de fer les “coses entre tots”... que recorda?

Jo tenia un oncle, el germà de la meva mare que es dedicava a matar tocino i voltava
tota la partida, i s’ajudaven una casa amb l’altra, perquè per aguantar el tocino havies de
ser 3 o 4, als altres i li deia oncle, a mi m’agradava aguantar una pota del tocino... i avisar
els enterraments, ho vam fer molts anys.
I el Joan ho domina bé tot això, ell es el que ha muntat els grups de “whatssap”... i
bé, bé.
I anirem aguantant... però ara se’m fa pesat, són 80 anys.
Però també els diumenges mateix trobo en falta el dia que no puc venir, ens ho
passem bé. Mira el diumenge vinent celebrem el meu sant, a part de l’esmorzar el que
celebra porta postres...
Som 3 o 4 que ens dediquem a fer vi, mistela, i ferro... he fet un munt de barbacoes...
jo el cafè no m’agrada la tele... em posava a la nit al magatzem a fer coses per les xiquetes
o per qui m’ho demanava... m’ho passava bé i encara continuo fent alguna cosa.
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Els medis abans era més pocs, nosaltres ens vam organitzar, vam fer els cartells de festa
major i vam repartir per tots els camins, de vegades la gamberrada els trenquen... però
aprofiten altres per posar els seus cartells... anem compartint.
A: Jo em dic Antonio Moix, i sóc veí de la Partida, i fa 10- 12 anys que estic a l’associació.
Tornant als inicis de l’associació...

A: Jo estava a Montcada i arreglàvem el camí fins on hi ha la seguretat social al començament de la baixada de la gremial i havia 4 cases, i la primera llum que hi havia
en tot el camí era al passeig de ronda, on hi ha aquelles cases tant guapes blanques i els
mossos d’esquadra, havia el Narcís es deia, de corders, allí havia la primera llum, en els 4
quilòmetres, encara creuàvem la via. Al tren, quan passava havia una casillera, que deien,
a la carreta d’Osca, posaven una cadena perquè no poguessis passar i quan acabava de
passar el tren, treien la cadena. Ara des de Vallcalent ja entra.
I tema transports a la partida?

A: Abans teníem un autobús que anava des del Jardiland, i circulava per aquí la
carretera i també aquí la carrera havia el cotxe d’Alpicat, i teníem bastantes parades,
a diferents camins,... però ara claro si no tens el apeadero, per poder-te parar, amb el
trànsit que hi ha... ara para només en 2 o 3 llocs, a les monges (que van fer l’apeadero),
d’allí i fins a les basses ja i a agrònoms... als demés puestos ja no para. Abans anàvem
amb bicicleta i caminant...
M: A nivell de metges era a Lleida, el problema era aquest que havies d’anar amb el
carro, la tartana, bicicleta... moto.
A: I aquí encara estaven ben comunicats, perquè si havia un problema es podia anar a
la Diputació, a telefonar (allí on hi ha agrònoms, aquella finca era de la Diputació) i allí
hi havia els telèfons, i en un moment podien anar a telefonar,... però d’aquí en amunt...
M: I n’hi havia un altre a les basses, un telèfon a les basses. Quan vam fer la casa del
capellà els que ens cuidàvem de demanar el material, anava allà dalt a les basses, contestava la central d’Alpicat, posa’m amb la mòbila, que teniu blocs,... doncs demà t’enviarem
a buscar... i llavors anàvem a la torre que encara no hi havia massa tractors, amb el carro
i tractor anàvem a buscar-los.
R: Ara han posat taxis a més d’autobusos, han demanat taxis a la carta, ha hagut un
acord a l’ajuntament i li surt més barat a l’ajuntament un taxi a les 3 o 4 persones que
ho necessiten que tenir un autobús voltant per totes les partides, tu truques el dia abans i
et ve a buscar per un preu molt mòdic, perquè l’autobus es feia un tip de voltar per tota
l’horta i anaven poques persones i es va arribar a un acord, que farien el taxi a la carta, el
dia abans el demanes... i et ve a un preu mòdic. Jo bé va ser usuari del col·legi.
Jo vaig venir aquí als 6 anys al col·legi aquest fins als 13-14 anys. Aquest es el col·legi
Berenguer IV, érem uns 40 -50 crios, tota la partida, al llarg dels anys es va anar diluint
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perquè clar van començar a fer els col·legis com el Claver, el Mater, Terraferma... i inclús
es troben la joventut que molts de la partida són gairebé veïns i ni es coneixen, perquè un
va a un col·legi, l’altre a l’altre, es fan amiguets del col·legi i la partida queda desgregada
en aquest sentit, però bueno...
Abans anàvem tots junts, érem amics los més grans, els mitjans i els més i petits...
Sortíem de l’escola i tal com arribàvem a l’escola els anaven deixant, anàvem marxant,
marxant... i l’últim es portava sol. Lo que hi ha ara que els porten en cotxe. Abans veníem a peu, els que baixaven d’aquest camí, els que venien d’aquest camí, els que pujaven
de baix.
L’escola va durar molt de temps, deu fer uns 15 anys que està tancada definitivament,
lo que passa que quedava molt poquets alumnes, anaven a menys, menys, i ja es va
tancar... els col·legis de fora ho absorbeixen tots. El que ara funciona és el de Butsènit i
Llívia... (és que Llívia és un poblet pràcticament).
M: Lo del trànsit quan érem petits jugàvem tot el diumenge al mig de la carretera
R: La carretera era un passeig, era tota d’arbres com els camps Elisis, de plataners,
aquí no tocava el sol, era una preciositat fins a Lleida, a mesures del progrés...
M: Pujaven hasta els seminaristes els estudiants del seminari, normalment allí a la
Diputació se’n tornaven, feien excursió, igual eren 100 o 200...
I l’esglèsia que està aquí al costat de la seu de l’associació?

R: Lo de l’esglèsia... els solaments i també aquest col·legi ho van fer els nostres pares.
Ja li he explicat que van comprar el terreno abans de la guerra amb la guerra es va paralitzar i després ho va fer regions devastades.
M: L’església van treballar la gent gran, és a dir els pares nostres, amb pic i pala, el
solament, i el local del costat, que era la casa del capellà, allò ho vam ser els joves, a picar
els solaments.
R: Els terrenyes van ser cedits per la Sra. Queralt, eren de l’edifici que hi ha al darrere
que estan tots reduïts ara, i els van regalar per fer una ermita, i llavors es van implicar
els veïns, els nostres pares, a fer els solaments i tot, i a base de donacions i coses... es va
poder fer aquesta església, que és un emblema de Lleida, a dintre de l’horta... La història
deu fer uns 70 anys d’això. L’església se’n deu anar a uns 60 anys, per fer-la van estar lo
menos un parell d’anys, i l’escola lo menos té 74 o 75 anys.
A: Jo vaig anar a Gualda i a l’escola estàvem els nens i nenes separats i la mestra i
mestre vivia a dalt també.
R: Tot això era de l’Ajuntament, tots els col·legis d l’horta eren de l’Ajuntament i
després ho va passar a ensenyament que ho gestionava, però a l’acabar l’ensenyament
d’aquests col·legis rurals, van passar a ser una altra vegada de l’Ajuntament. I llavors
l’associació de veïns demanavem una seu, i l’Ajuntament deia no que ho tenim cedit a
ensenyament i ensenyament no se’n volia desprendre, i l’ajuntament sí que volia, i no
ens ho van cedir fins que ensenyament se’n va desfer ja i llavors l’ajuntament ens ho va
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donar, que si no ho hagués donat a l’AV ja hagués estat això,... ocupat. I tots aquests
col·legis de l’horta han acabat sent d’AV, Torres de Sanui, Gualda...
Aquí on som ara conversant, hi vivia la mestra, lo que passa és que l’Ajuntament aquí
tampoc fa cap despesa i llavors clar nosaltres normalment utilitzem el salón parroquial
perquè és més fàcil que estem a baix, però la seu és aquí.
M: Però el menjador per les bitlles, sí que l’utilitzem, cada diumenge.
A: Oh, potser és la que fa més utilitat, cada diumenge treballa, unes 18-20 persones...
R: I lo de la festa quan la fèiem amb canyissos...
A: Aquí hi ha les copes de les carrosses, que hem anat guanyant. Això també s’està
perdent molt.
R: Llavors també teníem uns anys menos, i ens motivava més però tampoc no hem
tingut relleu.
A: Potser haguéssim continuat algo més, al final ho fèiem al seu magatzem, a ratos a
les nits, al plegar i potser ens hi tiràvem un mes o mig per lo menos, i ell també va necessitar el magatzem, i al no tenir magatzem vam dir saps que pleguem...
R: Per fer una carrossa bonica necessites un gran magatzem, llavors les dimensions
són grans de la carrossa i llavors allò ho tens tot empleat i tot escampat... una brutícia...
M: I vam comprar una plataforma, un remolc per muntar la carrossa.
R: Ho anàvem engrandint a mesura de la necessitat, que volem fer enguany, podríem
fer això, allò, no ens hi cabrà, i vinga ferros... més ampla i ja no ens entràvem.
A: I ara no pagues ni el material amb lo que guanyes i amb l’agrabant que el paguen
d’un any per l’altre. N’has fet una i encara n’has de cobrar una altra.
R: En aquell temps anys enrere quan nosaltres les fèiem anàvem a la batalla de les
flors... La fèiem per st. Antoni, anàvem al Carnestoltes, a la festa d’aigua d’Almacelles, a
la batalla de les flors... i entre tot, quasi cobries gestos, sense comptar les hores...
A: Per anar per allà dalt pels camins la carrossa, primer ens acompanyava la policia i
després va dir espavileu-vos.
R: Ara també s’ha complicat, si tens cap accident o alguna cosa...
A: Imaginat una carrossa fa uns embossos que no pot ser, per la carretera i autovia, i
carretera vella...
M: (...) la partida Montserrat no existeix és AV Montserrat, que agafa diverses partides: Boixadors, Partida Alpicat, Peixasomers, Fontanet lo Curt, i algo de Pla de Monsó.
Es que clar, aquí quin nom li posem, hi ha vàries partides i vam dir l’emblemàtic és
l’església. I fins i tot vam demanar si podíem posar plaça Montserat aquí davant i tenim
un cartellet allí.
R: Mira que vam fer, un any, això estava... l’escola estava ocupada, la parròquia estava
a mig fer, parlo de molts anys, i van dir doncs feu la festa a les basses o agrònoms, i va ser
un fracàs, la gent aquí encara existís, però escolta quan els desplaces sembla que marxes
de casa, la gent està acostumada a trobar-se aquí.
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A: Entre l’església, les mises... ara hi ha molt ambient aquí, fan catequesis... i el mossèn com és de l’episcopal, aquí es tira molta gent, comunions, sempre fan dinars... aquesta última vegada eren 130 o 140, van fer trobada... i bueno clar aquell dia van estar els
pares... molts pujaven a peu, van fer caminada trobada, nosaltres quan vam venir aquí, a
les 7,30h ja hi eren... clar per coure tanta cosa, ho van fer dins, que nosaltres ens hi hem
posat 100 a dins.
R: Es que aquí això era un camí que sortida a la carretera, llavors quan van fer l’urbanització i la rotonda van tallar el pas, a nosaltres ens va anar de conya perquè això era
un perill el creuar, els cotxes pujaven i baixaven a tota pastilla, ara això ha quedat...aparcament hi ha per tot arreu,... si no és algú despistat,... tot el que és davant de l’església
és equipament, està cedit per l’Olier a l’Ajuntament (que és la finca que va comprar la
finca del Queralt),... tot això és zona d’aparcament i serà d’equipament, que ho aprofita
tothom... però hi ha ambient, si no destrossen ni embruten. Ens vam queixar de brutícia
i ara ho controlen i està tot net.
M: Al principi arribàvem fins on comença Lleida, ara ho hem deixat una mica perquè
s’ha urbanitzat tot, i ja no...
R: Agrònoms ja és urbà. Nosaltres lo rústic és a partir d’aquí, cap a dalt. Perquè de
l’església cap a baix tot és urbà.
M: Tornat a la festa, quan fèiem amb els canyissos. Es feia la festa, ho van organitzar entre uns quants del camí, i es feia la festa al camí allí on entrem ara, davant de les
monges, i no molestaves a ningú. Es el que dèiem jugàvem tota la tarda del diumenge
per la carretera i patinàvem per la carreta, de tant en quant havies de parar que venia una
bicicleta... i t’hi tiraves a damunt.
A: I quan hi havia un bancal una mica grandet allí feien el partit de futbol i mira...
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Pere Brugulat Roig
Av. Partida Caparrella

“El que ho va motivar va ser el Joan Miró, que va formar l’AV
Després el Francesc Sans, Emilio Iglesias...”

Pere Brugulat i Roig va formar part de la junta inicial de l’AV de la Partida de la
Caparrella.
Ens podria explicar els orígens de l’AV o que va motivar crear-la?

El que ho va motivar va ser el Joan Miró, que va formar l’AV El Joan Miró, després
el Francesc Sans, els primers que van ser. Després Emilio Iglesias, 4 o 5 veïns o 6 van
formar l’AV d’allí de la Partida de la Caparella.
I que es el que va fer que es formés l’associacio?

Doncs el Sr. Joan Miró va ser el que ho va proposar, va ser de les primeres que es va
formar a Lleida. Va ser ell.
En quins anys es va formar més o menys?

Doncs mira això fa 27 anys. Farà 2 anys que vam fer els 25 anys de formació de l’associació.
I quines necessitats en aquells moments els veïns de la Partida?

Necessitats cap, lo normal. Necessitat no en teníem cap.
O quines demandes o serveis... que demanessin o quines inquietuds de fer coses?

No es demanava res. En aquell moment no recordo que hagués cap necessitats. Potser
trobar-nos per la Festa Major, i trobar-nos de tant en tant... Fer alguna festa per Tots
Sants, La Castanyada, i fer alguna cosa d’aquestes...
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I local en tenen?

No. Bueno tenim un local que es de la Paeria però es molt petitet. Es l’antiga escola
que havia abans a la partida. Havia el col·legi que les meves filles han anat totes allí. Però
llavors al no quedar gent ens la van tancar.
I quan van constituir l’associació, ja van tenir aquest local o era escola?

No no allò era escola. No teníem local. Anàvem a fer les reunions al complex de la
Caparrella. Abans com no hi havia res allí, ni l’INEFC,... res. Ens deixava la Diputació
ens deixava les sales aquelles per fer alguna reunió o el que fos. I després va tancar l’escola
i l’Ajuntament ens va cedir aquell local, però es petitet, molt petit.
Tenim allí el que és l’antic restaurant Can Jordi. Allí fem la festa Major i fem alguna
cosa, però reunir-nos ens reunim allí a l’escola.
No sé si podria recordar dels inicis, o fer memòria d’alguna inquietud o accions que van fer?

Home, s’havia d’asfaltar un camí i es va aconseguir que s’asfaltés aquell camí, a través de la
comunitat Europea es va fer. Va quedar un camí molt guapo, molt. Els camins si, uns quants
anys es va cuidar l’associació d’arreglar-los. L’Ajuntament donava uns “x” diners i llavors entre
això es cuidava d’arreglar-los una mica, els camins de terra, que eren camins de terra.
Crec que vam ser de les primeres partides que es va formar a Lleida.
I per anar acabant, algun aspectes que em pugui explicar de la Partida, amb la gent que van
formar-la, va haver participació dels veïns/es?

Sí al començament érem 130 i pico de socis. I clar com no havia, els d’altres partides del
costat alguns es van passar a l’associació nostra. Erem 130 i pico de socis els primers anys.
Així la gent va estar contenta que es fes l’associació i va col·laborar?

Sí sí, no va haver cap problema. Era trobar-nos els veïns i coses d’aquestes així.
Sempre ha format part de l’associació doncs?

Vam estar 10 anys que ho va agafar un altre, quan el senyor Joan Miró ho va deixar,
ho va agafar una altra persona que llavors jo vaig sortir i tots el que érem a la junta vam
sortir, no estàvem conforme amb el que fèiem, i va ser 10 anys que gairebé no es va fer res
a la partida, ni festa major, ni res. I ara fa uns 10 o 12 anys van sortir les netes del Joan
Miró, que ho van voler tornar a... van fer una moció de censura i van treure a aquell que
hi havia i ho van tornar a agafar una altra vegada. I ara fa 4 anys que es va posar el Pere
Pifarré de president, i el Joan també.
Li agradat formar part del moviment veïnal?

Sí, passes el rato.
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Dolors Comes Saureu
AV Partida Grenyana i limítrofs

“L’associació vam començar a tenir trobades amb aquestes 4
persones, eren tots veïns de la partida, el Ramon Jovany, Núria
Solans, J.M Rosell i jo mateixa. Ens vam començar a trobar a la
a l’any 1982, a la primavera i llavors a la tardor de 1982 va venir la riuada tant important i que ens va afectar tant, a la part del
riu a tothom, però allí a la Partida de Grenyana, tots els pagesos
i tenim les terres a la vora del riu i ens va afectar moltíssim, i
llavos va ser el motiu pel que ens vam moure més per poder-la
legalitzar, dur-la a justicia”.

Sóc pagesa de professió, fa 18 anys que estic al capdavant com a presidenta de
l’associació de veïns Partida de Grenyana.
Fa 18 anys com a presidenta i després 2 anys com a tresorera, és a dir que fa 20 anys.
Però a l’any 1983 vaig ser sòcia fundadora de l’AV Partida de Grenyana, juntament
amb 3 persones més.
Llavors el motiu era pues, no sé, reivindicar millores pels veïns i veïnes de la Partida.
L’associació vam començar a tenir trobades amb aquestes 4 persones, eren tots veïns
de la partida, el Ramon Jovany, Núria Solans, Josep Maria Rosell i jo mateixa. Ens vam
començar a trobar a l’any 1982, a la primavera, i llavors a la tardor de 1982 va venir la
riuada tant important i que ens va afectar tant, a la part del riu a tothom, però allí a la
Partida de Grenyana, tots els pagesos i tenim les terres a la vora del riu i ens va afectar
moltíssim, i llavors va ser el motiu pel que ens vam moure més per poder-la legalitzar,
dur-la a justícia.
I a l’abril del 1983 ja va quedar registrada l’AV.
Al començament els presidents van ser homes, perquè ho van tirar endavant...
Llavors els homes deien que potser ho feien millor, les dones com sempre hem tingut
de conciliar la vida laboral, els fills,... no es pot, i els homes pues mira fan la seva tasca.
Parlo de la meva edat, avui en dia no... Fan la seva tasca al tros, a la ciutat... i després
tenen les hores a la seva disposició. I la dona no, quan ha treballat al camp o la ciutat,
després s’ha d’ocupar de la casa, dels fills, la necessiten els pares, etc.
I es va demanar tot tipus de millores pels veïns i veïnes, els camins, l’aigua potable,
escombraries... Bueno això és a nivell de totes les partides de l’horta.
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No teníem aigua, no fa massa, fa 18 anys que es va portar l’aigua allí a la partida, 16 o
18 anys. Llavors no n’hi havia. Havia partides que sí que havien fet la gestió abans però
allí a la Partida... llavors els camins enquitranats, que arreglessin els camins,... però tot
això ha estat a partir de 20 anys, els contenidors i tot això. El camí principal de Grenyana
era abans, clar. I ja te dic... llavors quan van passar 3 presidents que van fer una trajectòria de 4 anys pues ja anaven canviant, perquè requerís molta dedicació i esforç el món
de les AV i tot és voluntariat, i clar es cansaven...
Fins que va arribar un moment que l’AV de la Partida de Grenyana es va fer una
assemblea i l’últim president home va dir jo ho deixo, fins que vaig sortir... llavors era
tresorera... i vaig dir i si la tiro jo, intento fer-ho jo... hi ha moltes persones d’acord altres
no perquè era una simple pagesa... però ho he aconseguit.
Fa 18 anys, és un esforç perquè tot és voluntariat... Pues a l’horta pues no sé,... és
diferent de la ciutat. A la ciutat hi ha neteja, ho venen a netejar tot... i hi ha associacions
a l’horta que també, però allí, hi ve molta gent de fora, venen a buscar aigua que tenim
la font, que embruten, hi ha gent que ja ho sabem que no és cívica...
I majoritàriament sóc jo que ho netejo, és que clar jo he nascut tota la vida a la Partida
de Grenyana, he anat a l’escola. Allí havia hagut escola parroquial, i a l’any 1976 es van
dissoldre les escoles parroquials i es van anar repartint en altres escoles de la ciutat. Però
jo vaig néixer a la partida de Grenyana, tota la vida havien estat pagesos, els meus pares
i avis, i continuo conreant les terres de la família.
Quan es va fundar l’associació, l’escola es va decidir de fer-ho com a seu del local
social, juntament amb una estructura metàl·lica que hi ha al pati de la font per fer les
activitats de l’associació, tenir un lloc de trobada que també de vegades ho deixem a les
associacions de la ciutat, per exemple, les cases regionals si venen a fer la seva calçotada,
la seva festa... i així.
Quines accions es van fer en els inicis?

Ja te dic, moltes coses. Al principi ho portaven aquests homes i feien les gestions que
calien, per fer els camins, enquitranar els camins i tot això, i coses que anaven sorgint al
dia a dia...
Llavors clar, des de jo a la comissió de l’horta que fem aquí a la Federació, vaig començar a entrar fa uns 20 anys i arrel d’aquí és com hem anat tots plegats reivindicant
un munt de necessitats.
I és molt important, perquè entre tots tenim unes necessitats col·lectives, però llavors
tenim a part les individuals. Hi ha necessitats col·lectives que reivindiquem junts. Cada
partida té unes necessitats pròpies i ho hem de fer nosaltres pel nostre compte, per exemple com pot ser ara l’abundància dels porcs senglars que ens trobem ara que fan malbé
les collites i provoquen accidents que ens trobem al camí de Grenyana.
Després va ser la primera associació que es va fer zona de seguretat per evitar això, que
vinguessin els caçadors dins les nostres finques, i podien venir tot tipus de gent sense
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permís d’armes... i ens trobàvem que treballàvem a les finques i no se’ls podia parar, si no
tenien permís d’arma es prenien les armes però si no se’ls deixava passar.
Va ser una lluita i vam poder aconseguir,... i ara fa 2 anys s’ha aconseguit zona de
seguretat a tota la zona de l’horta, nosaltres vam ser els primers. Nosaltres ja fa que la
zona de seguretat la vam aconseguir fa unes 16 anys, per tal de protegir als veïns, era
molt perillós, és un gran guany que vam aconseguir. Llavors els agents rurals són els que
s’ocupen de fer-ho, perquè crec que han de ser persones especialitzades, no pot ser que
vinguin allí i i tu treballant.
Són coses que vam fer, a més d’altres, ja et dic conforme van sorgint les anem intentant solucionant.
Fem moltes activitats, des de fa 20 anys vam començar a fer coses per les dones, perquè les dones no participaven en cap activitat. Llavors fem sobretot el dia 8 de març una
xerrada-conferència, i que les dones vinguessin al local i participessin... Al començament
va començar molt, eren les coses... perquè es puguin dur a terme costa una mica, sobretot si és de dones.
Això el 8 de març, i el dia 15 d’octubre celebrem el dia internacional de les dones
rurals, i amb una petita subvenció de l’Institut Català de la Dona fèiem uns viatges a
Barcelona, i anàvem a visitar llocs culturals, palau de la música, etc... Va costar una mica
el puguer treure les dones, fer un viatge soles,... tot i anar al zoo, sempre coses que no
pogués donar que parlar però va costar una mica.
Això també una de les grans coses que em sento molt orgullosa, de fer aquest moviment per les dones, i ens trobem allí, també fem labors els divendres, perquè? Perquè la
trobada, el poder parlar de les nostres coses, fer una pasteta, és molt important...perquè
el fet de viure en cases aïllades i separades com passa a l’horta, no es té contacte i llavors
quedem, vinga, ja quedem d’anar allí i fer la xerradeta i fer la trobada...
Va costar una mica, això no s’havia fet mai, i de vegades les coses... i sobretot al món
rural són estructures molt patriarcals més tradicionals, que s’ha de fer... la dona té un rol,
sempre ha tingut un rol que ha estat sempre el mateix i has de fer aquest seguiment... i
sempre el poder trobar-se a l’antiga escola allí per parlar de les nostres coses el 8 de març i
la xerrada, i el 15 d’octubre la sortida, que això va costar més acceptar-ho i al final molt bé.
Ara hi ha més participació, no marxem a fora, ens quedem al local fent altres coses, ja
hi vam anar anys, però ens quedem allí al local, però sobretot fer aquestes celebracions,
sobretot una pasteta, poca cosa... però celebrar aquestes dos dates importants per les
dones, i abans això no s’havia fet mai, i jo estic molt contenta.
Fem totes les festes tradicionals i populars, hem recuperat festes perdudes, aquests
anys han estat molt profitosos aquest anys, el via crucis del divendres sant, l’any en motiu dels 50 anys de l’entronització de la mare de deu de Grenyana vam editar un llibre
amb la història de la partida i dels veïns que havien estat i continuen sent-hi, i continuem fem moltes coses, totes les festes tradicionals St.Joan, Castanyada, celebrem tot, la
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festa dels reis,... L’associació de veïns vam fer els vestits nosaltres allí a l‘associació, i fem
la festa dels reis, i una petita carrossa guarnida...
El pogué fer tot això porta feina, però bueno el voluntariat, tothom no pot fer perquè
no li surt d’un mateix, perquè jo m’hi he trobat que persones que han vingut amb moltes
ganes i als 2 anys s’han cansant... la constància el dia a dia...
Perquè de vegades no et pensis dic, estic una cansada, però després vas al local social i
penses aquí he passat la meva infantesa, la meva d’això... i se’m passa tot. Fins als 15 anys
vaig anar allí a l’escola, i després ja em vaig dedicar a ajudar als pares de pagesa, em vaig
casar, i allí tota la meva vida...
Com veus el rol de les dones en el moviment veïnal?

No no ja es veu... les dones ajuda a les juntes de les associacions de l’horta però no està
al capdavant. Ara hi ha una altra presidenta. La dona pagesa ajuda, ha anat ajudant però al
capdavant, a les juntes de cooperatives, a les juntes de sequiatge... no hi és la dona. La dona
no sé... per estructures patriarcals, l’home fa un rol i les dones un altre. Sempre en un segon
o tercer terme. Llavors cadascú, és el caràcter de cada persona, el dir jo puc intentaré ferho... però això costa, perquè si tot va endavant i tot va bé, bé, però el fracàs també es dur.
A l’associació de Grenyana hi ha la meitat dones i meitat homes. Hi ha entrat de
vegades amb moltes ganes però al cap de pocs anys va haver de marxar perquè estava
agoviada, perquè clar el ritme... després se cansen... Perquè si que ara tenim el grup de
wassap, però abans a repartir cartes per les cases, fer els papers... Ara la tresorera és una
dona però és una senyora gran... i ajudava a netejar però ara s’ha fet més gran.
Jo també sòcia fundadora tenia 27 anys, i llavors em vaig incorporar quan tots els homes havien demostrat la seva valia quan tenia uns 42 anys, quan els crios eren més grandets em vaig decidir a fer això quan ells s’havien esbatussat... I quan vaig arribar a casa
i li vaig dir al meu marit em va dir: “mare de deu lo que has fet !, et despellejaran viva!”
Com lo de zona de seguretat ho vam aconseguir que es pensaven que no ho aconseguiríem, amb l’altra noia, la Núria Solans, que també es sòcia fundadora...
Una altra cosa, quan vaig entrar no hi havia res, a nivell de documentació, només els
estatuts, 4 papers bojos, estava tot escampat per allí... A partir d’aquí tenim un arxiu
fotogràfic d’unes 3000 fotografies, de la riuada, pagesia, dones, dones pageses de tots els
temps... un arxiu de documentació de tot tipus que jo de vegades allí no hi cap perquè
allò és petit. Ho tinc tot guardat en carpetes, i després per l’aplec fem unes exposicions,
un any de pagesia hem fet, que agrada a la gent moltíssim... per exemple.
És molt important destacar el paper de la dona, sempre però sobretot les nostres
dones, àvies que vivien en un món masculinitzat, i sens han ensenyat moltíssim a nosaltres, però sempre vivien a l’ombra i silenciosament, ens van ensenyar a cosir, a cuinar...
i com aquestes dones i àvies no van tenir el reconeixement mai... que ho han aguantat
tot, fins i tot situacions extremes... en general totes però les dones pageses en particulars
i no han tingut mai el reconeixement que mereixien...
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Josep Giron Gámiz
Macià Pedrós Guiu123
AV Partida Les Canals

“(...) i va sorgir tot així, al 2000, 2001... va ser quan vam
començar a moure’ns i vam dir hem de fer algo, perquè l’horta
té una problemàtica diferent al barri de Magraners. (...) Llavors
al fer l’associació i encarar-la més de cara a l’horta, vas anar
per la problemàtica que tenim a l’horta, o sigui, camins, aigua
potable... era la problemàtica que ens va fer moure en aquell
momento”.

J: Sóc Josep Girón d’aquí de la Partida Les Canals.

123

Quin va ser el motiu d’iniciar l’AV?

J: L’entorn aquest de la partida Les Canals perteneixiem a Magraners, o sigui l’escola i
l’església, antigament perteneixiem a Magraners, i anàvem a algunes reunions de Magraners, perquè Magraners tenia el seu apartat de l’horta, però va arribar un punt que allò
és un barri, ha deixat de ser horta per convertir-se en un barri. Llavors vam decidir de
dir, diferenciem el barri, els Magraners, i l’horta hem de posar una associació pròpia de
l’horta, i va sorgir tot així, al 2000, 2001...va ser quan vam començar a moure’ns i vam
dir hem de fer algo, perquè l’horta té una problemàtica diferent al barri de Magraners.
Continuem perteneixent a Magraners el que és l’escola, església... i bueno que hi vas
al barri, hi ha gent que hi va a comprar... ara no perquè ja tenim aquestes superfícies a la
zona industrial però abans els de per aquí anaven al barri.
Llavors al fer l’associació i encarar-la més de cara a l’horta, vas anar per la problemàtica que tenim a l’horta, o sigui, camins, aigua potable... era la problemàtica que ens va
fer moure en aquell moment. Veies que altres associacions units tenien més força per
dir-ho d’una manera i vam dir fem una associació i mirem a veure on podem arribar, i
aquí estem.

123. Per tal de referir-nos a les manifestacions del Sr. Josep, s’assenyalarà amb una “J” i les manifestacions
del Sr. Macià amb una “M”.
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La primera acta és del 2002, nosaltres vam anar fent alguna reunió abans aquí amb els
veïns i vam decidir fer l’associació.
I per reunir-vos on ho fèieu?

J: Primer ens trobàvem a les cases... Al 2004-05 va ser quan vam començar una mica
de local per poder reunir-nos. Abans ens reuníem a les cases particulars i ens trobàvem
per parlar dels nostres problemes... I a través de l’Ajuntament i la Diputació, perquè aquí
on estem és una finca de la Diputació, vam poder aconseguir que ens fessin cessió de
terreno perquè l’Ajuntament ens col·loqués aquest petit local que tenim per poder-nos
trobar, degut a que l’Ajuntament no tenia cap zona pròpia aquí a al partida i va haver
una mica de conveni entre l’Ajuntament i la Diputació per poder aconseguir el que tenim avui en dia, el nostre local.
M: El meu nom és Macià Pedrós Guiu, i porto a la partida des de que tenia 17 anys,
no hi visc hi treballo, a l’empresa de recuperació, desguaces Pedrós.
I també era trist que portaves aquí molt anys i no coneixies ningú de la partida només
els que tenies davant i hi havia molta més gent.
J: Molta més gent i ara de fet és una de les partides més grans a l’horta, tenim unes
900 hectàrees, el que passa que clar la problemàtica és que hi ha un parell de propietaris
que són els que tenen l’extensió més gran i llavors clars tots els demés som petits i a
damunt de petits la gent marxa, abandona el que és el tema agrícola i entren molta gent
arrendataris, i llavors que passa, que la vinculació amb lo que és l’associació ja no es tant
directa com quan tens una feina sigui industria o sigui feina agrària a la partida, perquè
la gent que ha anat marxant i ha fet arrendaments i coses d’aquestes, pràcticament segueixen vinculats un parell d’anys però després ja veus que ja no...
M: I els que són de no participen de l’associació tampoc algun però molt poc, perquè
són estrangers que estan amb contractes temporals, pel camp, hi ha algun que porta anys
ehhh ara s’han venut un parell de torres. Sembla que hi ha gent que es quedarà, nosaltres
intentarem captar-los perquè vinguin amb nosaltres.
J: Són gent nouvinguda, que estan adquirint terrenys aquí i propietats i bueno hem
de mirar com... A Lleida també va passar abans que aquí vull dir que... hi havia gent
que venien immigrants que primer s’instal·laven dins de Lleida i ara busquen zones de
l’horta.
M: Després tenim molts problemes amb el tema de la seguretat ciutadana, que va
haver uns anys que teníem molts problemes amb robatoris, tot i que ens ha baixat, ens
van portar aquella patrulla de l’horta, que encara existís, però aquí no la veiem massa ara,
perquè estem una mica tranquils.
J: La problemàtica que belluga sempre a la inquietud que tenim com a veïns de l’horta
depèn dels assentaments, o de la gent que pot venir així eventual, perquè avui el que és
als voltants de Lleida ja veus hi ha campaments de gent que avui són aquí demà són allà
i tot això també mou la inquietud dels veïns. (...)
220

Els orgines del moviment veinal a lleida.indb 220

06/09/2019 14:16:25

L’associació va servir també com espai de trobada?

M: La partida és molt extensa, té unes 900 hectàrees, arribàvem a les 1000 el que
passa que la zona aquesta industrial dels frares també ha deixat de ser horta. És de les més
grans i molt poc habitada, les cases molt disperses, i no...
M: Per encausar la problemàtica aquesta que dèiem de l’aigua, dels camins, que tothom es queixava. Perquè aquí havia una persona que portava les els regs no...
J: Sí sí, va haver una persona que va començar amb les regs que era el més important
el que era horta i a partir d’allò aquesta persona pues és la que es cuidava d’anar a
l’Ajuntament quan ens faltava alguna cosa o així... i quan va faltar aquesta persona
doncs clar vam dir ep! Hem de mirar-ho de fer d’una altra manera, no es pot anar a els
administracions amb un nom personal, has de poder fer més força i llavors vam creure
convenient anar-hi en nom de l’associació.
Ara per exemple estem amb el tema dels conills, per cert fa quinze dies o així que
estem moient això i estem intentant de fer-ho a través de l’associació perquè clar a nivell
individual és molt més costós, la gent es queixen o tenen problemes però alhora de moure’s li costa de moure’s, no podríem fer... doncs vinga fem-ho. Ho he preguntat i sembla
ens en sortirem i ho farem a través de l’associació. Coses que ens poden pertànyer, avui
hi ha aquesta inquietud, pot sortir alguna altra... l’assumpte de seguretat de robatoris,
quan hi ha algun moviment d’aquests llavors el que fa és que facis més pinya. Mentre no
passa res no passa res però quan hi ha alguna cosa així diuen anem a l’associació, llavors
se’n recorden de l’associació.
Perquè en relació a la participació a l’associació, com va?

M: Quan hi ha hagut problemàtiques puntuals..., si no a la festa sí que per la gent
que som hi ve molta gent.
J: La trobada que fem cada any és el punt de reunió, que hi ha molta gent que només
la veus aquest dia, si tot va bé, et creues et saludes hola i adéu.
M: Però participació per problemes sempre han sigut això, l’aigua, tema de seguretat
ciutadana, camins, i el tema aquell del pas a nivell... que llavors era abans de l’associació.
Es va negociar amb l’Ajuntament, que això ho devien fer el Sr. Joaquim Feixà amb el
pare del Josep Giró...
J: Es feia a nivell personal, havia una persona que sempre estava més destinada a anar
als llocs o tenia més temps d’anar-hi.
M: Va ser una cosa important, de comunicar amb la Nacional II directa, vam quedar
relegats a passar pel camí aquest que has vingut, vulgues o no ja no estem en primera
línia, i això va ser també una de les coses que ens va moure a...
J: Aquí hi havia un pas a nivell que anaves d’accés directe a la Nacional II, tot passa
igual, quan hi ha accidents, hi va haver morts, tots es posen en marxa, l’administració,
els veïns, mentre no passa res, tots van fent... i anaves jugant la vida, perquè un pas a
nivell sense barreres era jugar-te la vida.
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M: I en aquella època encara pujaven de la Diputació a aquesta escola que tenien aquí
dalt. Una escola agrària que feien classes pràctiques i pujaven amb l’autocar cada dia.
Clar llavors el pas a nivell era preocupant i que van fer tancar-lo però al cap de 4 molt
poc temps l’escola aquesta va deixar de funcionar perquè van anar a la Caparrella.
Perquè a nivell d’escolarització on pertany la partida?

J: L’escola ens toca a Magraners, i el CAP a la Bordeta.
Aquí no hi ha hagut mai ni col·legi ni res... sempre havíem pertanyut a Magraners.
Magraners englobava totes les zones agrícoles del voltant del barri, llavors clar era un
barri que estava a l’horta, primer era horta, el que passa que es va anar fent barri i llavors
vam perteneixer al barri. El que passa que era un barri que va anar creixent de tal manera
que la problemàtica que tenia el barri no era la mateixa que teníem nosaltres.
M: No, no coincidíem en algunes coses. I de fet jo crec que vam sortir guanyant perquè vam estar dos o tres anys amb ell, sí que anàvem a les reunions però no avançàvem
res.
I quines activitats feu, i hi ha participació de les dones a l’associació?

M: Fem algun dinar pel Nadal, la Castanyada, ve poca participació però bueno els
que som.
J: Tenim un grupet de dos o tres dones que són molt valentes perquè elles pel seu aire
han tirant endavant un grup de puntaires, roden gairebé per tot Catalunya, són 4 elles,
4 són les que estiren... però reunissin aquí molta gent. Fa 3 o 4 anys que en fem una de
trobada aquí i igual venen 100 o 200 persones a la trobada aquesta. Ho mouen tot elles,
són molt valentes, es passen la tarda aquí, es molt bonic de veure, dius puntaires, però
quan veus l’ambient que hi ha, la majoria són dones però hi veus homes i algun jove,
veus que van estirant gent i a nivell d’ells es important, i es mouen a nivell de tot Catalunya. Com es fa al bon temps ho fem tot a l’ombra d’aquests arbres aquí fora el local de
l’associació. En aquest aspectes han anat agafant bastanta força. Els agrada i ho viuen i
ho han pogut inculcar una mica a nivell de partida.
M: Que aquesta que ho munta està a l’altre costat de carretera que i no ens coneixíem,
va entrar a l’associació i mira nosaltres volem fer això, i mira endavant, si l’associació
us pot cedir el local o el que faci falta... Diners no, perquè l’assumpte econòmic està
molt fotut. Si fem alguna de les coses és gràcies a les petites subvencions que arriben de
l’ajuntament, suposo que t’hi hauràs trobat amb altres associacions perquè si no hi hauria algunes coses que no les faríem o que no les podríem fer, perquè arribes a un punt,
que dius, la gent vam posar una quota simbòlica per als socis, però tampoc n’hi ha que
te la donen i altres que no, i no pots dir perquè no te la donin que no són socis. Perquè
econòmicament necessites col·laboració d’algun organismes.
J: Nosaltres si fem la festa aquesta és gràcies a la Diputació i a l’Ajuntament, la trobada que fem, sempre els he dit és gràcies a vosaltres. Perquè la Diputació ens ajuda amb
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la carpa i l’Ajuntament que sempre et dona un ajut econòmic, perquè amb les quotes no
tens... Jo em sembla que tampoc tens la necessitat d’anar... abans es feia molt de buscar
gent col·laboradora i havia gent que t’ajudava, però cada dia això s’ha perdut més, i al final dius mentre puguem ho farem i el dia que no d’això dons mira... farem un esmorzar.
Es no perdre-ho. Perquè quan fas la trobada que venen 150 o 200 persones ho has de fer
una mica,... no tenim local per encabir-los i has de comptar de l’exterior, i aquí l’exterior
comporta posar una carpa, si l’haguéssim de posar nosaltres no podríem tampoc, perquè
val uns diners i entre la Diputació i l’Ajuntament fas que moltes coses d’aquestes funcionin. Però clar, els que ho vivim te’n dones compte però quan et diuen això... doncs el
dia que no, no ho podrem fer perquè ningú ho podrà pagar, has de buscar sempre que
hi hagi algú de dalt que vulgui implicar-se una mica.
M: Bueno a veure si ve més gent de fora... Ara sembla que ara amb el nou pla urbanístic diu que les torres es poden tornar a rehabilitar i a veure si la gent s’anima, de fet
aquí ve gent de tant en quan.
J: Ve gent però esperem, jo esperaria que vinguessin per ficar-s’hi, quan venen algo els
hi passa alguna inquietud tenen... si venen a oferir-se ja es una cosa bona.
Perquè així tornant als inicis quines accions es van fer?

M: Lo primer que es va fer va ser l’aigua, l’enllumenat del camí, el paviment del camí
més endavant va ser. Vam tenir l’aigua a l’any 2007, no fa tant temps. Hi ha hagut zones
de l’horta que van tenir abans.
J: T’aprofitaves de l’aigua de reg, de la pluja... de la que conrees, que feies l’aigua potable anaves a les fonts de Lleida, a les tres carreteres, o allí a la Bordeta o a dalt a Magraners, anaves a buscar l’aigua... A l’estiu anaves més sovint i a l’hivern no en gastaves tant.
I a l’any 2007 els veïns que li va interessar van posar l’aigua, en van haver bastants,
alguns no, mira que era una bona opció... Lo menos ara passa a prop.
M: Clar has d’adaptar, has de fer la teva fossa sèptica per les persones que tinguis, va
tot conjuntant.
I l’enllumenat?

J: El tram fins aquí al local, que hi ha uns 200 metres vam aconseguir,... era quan
teníem les famílies que estaven instal·lades aquí (prop del local) això a la nit era un perill,
els crios sortien,... i va ser tenir llum però per evitar una desgràcia, llavors era tremendo.
Vam decidir de demanar una mica de llum.
M: Pujaven caminant per la carretera, boires... era perillós.
J: Hi ha d’haver sempre una inquietud potent perquè et mogui a fer alguna cosa, és
l’enllumenat... Bueno pues al seu dia va ser molt important. L’aigua és molt important,
els camins són molt importants En queda molts trams... D’asfaltats tenim uns 4 km, o
3,5 km... amb l’extensió que n’hi ha molta i llavors clar el tema de camins és una mica,
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ens ha preocupat sempre i ens continua preocupant, hi ha molts quilòmetres. I és un
tema no només d’aquesta partida.
M: Si hi ha aigua i si hi ha camins bons, la gent dirà osti hi ha una torre vella la
compro o els seus fills poden anar viure aquí..., si no la gent se’n va... perquè això és una
cultura de sempre.
J: La problemàtica més d’això... que el “gènero” que estem fent nosaltres, com jo que
sóc pagès, no està prou valorat, sempre ens hem queixat, però arriba un punt que no és
lo queixar-te veus que el veí ho ha deixat, l’altre també ha abandonat, això ja no és un sol
fet sempre us queixeu, veus que no dona lo suficient... i els que més o menys aguantem
perquè tens lo teu vas agafant lo del veí vas agafant lo de l’altre i anem creixent a veure
que passa fins quan pots aguantar. Lo menos la mentalitat que tenim en aquesta partida,
anem agafant, anem creixent els pocs que quedem, però clar fins quan... no ho saps. Te’n
dones compte que hi ha finques que queden abandonades i així i dius perquè ho deixen
perquè no els surt a compte, són petits i han de marxar. I el problema més gran són els
que tenien vivendes en aquestes finques petites, igual aquí a la partida en deu haver 7
o 8 masies que són a terra, s’han tingut de tirar a terra perquè s’ocupaven, les finques
eren petites i marxaven cap a Lleida, Alcoletge, Els Alamús... que són els pobles que tens
més a prop. I llavors que feien la masia s’havia quedat allí i al final ha acabat a terra sigui
perquè estava descuidada, va haver uns anys que va haver molt tema d’aquest okupa i
llavors la solució ha estat tirar-les a terra, que és una pena, se n’ha perdut 6 o 7, perquè
a la partida de cases que havien viscut sense, però al marxar i deixar l’activitat, la terra
continua funcionant perquè un altre ho ha arrendat però les masies no perquè si no hi ha
ningú, lo més pràctic es tirar-les a terra, que és una llàstima. I aquí n’hi havia de guapes,
n’hi havia 2 de molt grans eren de les més antigues d’aquí i tenien... i s’han perdut. N’hi
ha una la finca Gemelis, que ara ja és gairebé polígon que igual hi vivia 4 o 5 famílies que
els donava feina a tots i ara s’ha quedat que està tota a terra... entren les immobiliàries,
ara crec que són de bancs, l’edifici és perd tot.
Quants habitants hi ha ara aproximadament a la partida?

J: Lo que és vivint deu haver 25 o 30 famílies, llavors hi ha industries que estan instal·
lades dins la partida. Jo t’estic dient les estables amb torres.
Llavors hi ha nuclis de gent que estan de lloguer, com aquest nucli prop del local
social que hi ha molta més gent, perquè viuen fins i tot dins el magatzem... Es molt
complicat, el propietari torna a llogar. En campanya d’estiu, no es que treballin a la partida, aquí hi ha gent que igual passen dos o tres mesos aquí i treballen a Alcarràs, Soses...
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Antoni Chico Purroy
AV Partida Vallcalent

“Nosaltres la vam crear perquè primer ja havia una comissió que
feia la festa a la partida, i llavors nosaltres estàvem sense aigua
potable i els veïns ens vam organitzar per començar a posar
l’aigua potable i a partir d’aquí això ho hem d’oficialitzar i hem de
fer l’AV Era el 82-83 quan es va fer.(...), els germans Montardit,
que són els que van treballar els que més per portar l’aigua”.

Vostè va ser el primer president de l’associació? Quan es va crear l’associació?

Nosaltres la vam crear perquè primer ja havia una comissió que feia la festa a la
partida, i llavors nosaltres estàvem sense aigua potable i els veïns ens vam organitzar
per començar a posar l’aigua potable i a partir d’aquí això ho hem d’oficialitzar i hem
de fer l’AV Era el 82-83 quan es va fer. Però ja havíem començat al 81 amb el tema de
l’aigua potable, que és l’origen de l’AV. Vallcalent està partida per la via del tren, hi ha
el marge dret i el marge esquerra. Els del marge esquerra estaven treballant pel mateix,
ficar l’aigua. Allí hi havia en aquell moment, eren dos germans, un a un costat i l’altre a
l’altre, els germans Montardit, que són els que van treballar els que més per portar l’aigua
i ho van pagar els veïns l’aigua. L’Ajuntament no actuava en aquest sentit,ens vam fer
nosaltres la instal·lació i més endavant la vam revertir a l’ajuntament i n’estem contents
d’haver-la passat a l’ajuntament i fan el manteniment ells. Però va ser una bona empenta
que vam fer els veïns, pagant nosaltres, i a partir d’aquí vam veure la necessitat de crear
algo més que tingues una força jurídica, era l’associació de veïns. I tot i que l’impulsor
van ser els germans Montardit, els dos són difunts ja, eren més grans que jo, que un era
el pare de l’actual president de Vallcalent. Llavors van dir que de president m’hi poses
jo, potser perquè era més jove, ells també ho eren, bé, un o altre ho havia de ser i de fet
van quedar a la junta.
I aquest va ser l’origen. Va haver molta col·laboració entre els veïns en aquest sentit
perquè llavors el no tenir aigua, llavors se’n va posar cap allà el 86-87 va haver una altra
tongada de portar aigua a les partides que encara no en tenien i hasta que ara queden
algunes puntes, o alguns raconets d’alguna partida que no hi ha aigua perquè queden
més altes o el que sigui... però va ser una gran millora que vam impulsar els veïns.
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Vam llogar una empresa, nosaltres vam tenir la sort en aquell moment que havia una
empresa de regs que era “Regs Costa”, ells ens van vendre el producte, ells tenien gent
llogada i ells van ser els mediadors, després es va afegir una altra empresa que ens va fer
el manteniment durant molts anys que és “Hidrolleida”.
I sí sí els veïns feien, vam llogar alguna màquina i anàvem allí amb les pales... però encara funcione, i ja fa més de 30 anys, del 81... avui ho dèiem amb un dels fills del Montardit.
A veure nosaltres vam anar a veure a l’alcalde de la època, el Sr. Siurana, totes les
facilitats per la connexió i tot el que passa que no havia pressupost per fer-ho i això ho
vam fer d’una forma privada i per la connexió no va haver cap tipus de problema. Van
fer el projecte des de l’ajuntament però els tubos els vam haver de comprar nosaltres i
l’excavadora per obrir la “zanja” també. I a partir d’aquí llavors ja l’associació com totes
ens vam començar a preocupar per els camins, perquè havia una junta de camins que es
preocupava molt aquella època, llavors ja vam anar unificant aquests serveis cap a l’associació... A partir d’aquí ja s’han anat fent la resta de coses, vam entrar el que diguéssim
festes, vam entrar a participació... ho hem anat fent tot.
Com ha comentat, l’aigua va ser el principal motiu de constitució de l’AV però ens podria dir
altres necessitats o inquietuds que tinguessin els veïns de l’horta en aquell moment?

En aquella època, a veure, evidentment que hi ha necessitats que hi havia llavors i hi
són ara, però nosaltres lo motiu principal va ser l’aigua, fins i tot, quan la vam passar a
l’ajuntament perquè va fer una oferta, tots els que vulguin passar-la a l’ajuntament ells
fan el manteniment, pues va haver gent que va dir a veure si ara es desfarà l’associació
perquè ara no i sé que va haver una o dos que no la van voler passar a l’ajuntament,
perquè això és la base de l’associació...Nosaltres ho vam passar, a veure, les inquietuds
que teníem llavors hi són ara: malestar dels camins (jo estic parlant de bastants anys
endarrere) llavors es feia a través de la càmera agrària, després va desaparèixer de la
forma que estava llavors, i aquest servei és més l’associació de veïns i l’ajuntament que
s’encarrega d’això, i altres coses, com la seguretat, que això potser se’ns ha espatllat d’uns
anys cap aquí, no obstant, de robatoris sempre n’hi ha hagut. Jo ara no vaig a la comissió
de l’horta tot i que mantinc el contacte amb la gent d’allí i amb el president que hi va i
em passen l’acta del que s’ha parlat i sempre surt la seguretat, perquè entren a les cases,
prenen tractors, de tot...
I quants anys va estar de president de l’AV?

Molts anys, des de llavors... Ah, llavors com hi havia Vallcalent Nord i Sud i les primeres reunions encara es van fer per separat, però com hi havia molt bona relació, pels
dos costats, pues vam dir que només podia haver una associació a Vallcalent. Hi havia a
l’associació dos juntes de l’aigua, el marge esquerra tenia una i el marge dreta una altra i
després ja unificàvem les quotes. I llavors vam fer l’associació i vaig sortir molt content
perquè havíem unificat els dos costats. I llavors jo em vaig quedar de president i de vi226
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cepresident es va quedar un de l’altre costat, així havia Vallcalent nord i Vallcalent Sud,
el Montardit. I llavors sempre vam anar portant a la junta, doncs si érem 8, doncs 4 i 4,
una cosa simbòlica que ningú es sentís...
I ja últimament ja estàvem dient... El que passa que jo, a part de pagès que no ho he
deixat mai, he tingut activitats fora, he estat uns anys de regidor, i això m’ha donat més
temps per estar a l’associació perquè formava part d’una mica... dedicaves més temps
fora de la teva activitats professional. I vaig estar fins fa 2 anys i mig, des del 83, doncs
més de 25 anys.
I ara ho han fet bé, ha passat de president el vicepresident, i deia, tu ha de continuar
de vicepresident tants anys com jo he estat vicepresident...
Però la veritat que hem tingut sempre molt bona harmonia, inclús hi ha molt bona
armonia entre els veïns de Vallcalent.
Un handicap que hem tingut històric i sembla que ara hi ha entesa, és que no hem
tingut un local social propi. La primera reunió que vam fer per parlar de l’associació va
ser en un magatzem d’un que era el president del camí, que molts anys va quedar el seu
domicili per l’associació. I després va ser al meu i després és el de l’actual president, ja
que l’AV no té un lloc cedit. Ha sigut una circumstància allí potser per la proximitat que
té Vallcalent dins de la ciutat, durant aquests anys ho he demanat molt a l’ajuntament,
a l’alcalde Siurana, i a l’alcalde Ros i als regidors de l’horta, i a tothom, però em deien,
ohh és que a tot arreu hi ha local sempre i quan partim d’una cosa pública, un col·legi,
una església inclús... el que sigui. I allí sigui per la proximitat a la ciutat això no hi ha set,
i llavors s’havia de comprar un terreny,... Una de les coses que vam haver de fer és fer la
festa Major itinerant a l’estiu, vam tenir tres llocs, vam començar en un lloc, i va passar
l’AVE, i ho hem fet 4 o 5 anys a l’onze de setembre (a l’inici de la partida), jo abans anava
a col·legi era finques a partir de Vallcalent fins al passeig de Ronda.
I ara ens hem traslladat a Serra Llarga i vam fer la festa i ens permet fer... Hi ha un
local, una sala que està en bones condicions, un espai a fora que està molt bé, tenim més
gent per la festa major que fem al mes de juny, i estem molt contents. I ara estem en
negociacions amb el regidor d’ara, el Fèlix Larrosa... de que allí hi ha un annex al local,
i el que havia sigut un magatzem l’arreglarien per deixar-lo de local nostre per guardar
coses i tenir la seu social. (...)
Això ha sigut un handicap, perquè Mariola el tenien, Montserrat el tenien, Torres de
Sanui, Butsènit... etc. Tots havia un element públic dins la partida... I jo en canvi, els
veïns “ohh Antonio has d’apretar més”, si ja apreto però hem de començar per tenir algo
però no el tenim.
Lo de Serra Llarga va estar molts anys d’abocador, del 1982 al 2000, allí es va ficar
d’una forma provisional, quan va passar la riuada es va emportar l’abocador d’allà baix
a Rufea. Allí per abocador no reunia condicions perquè està en un altiplà, és una serra, i
quan feia vent marxava tot per avall, i els veïns es queixaven i arrel que es volia ampliar i
els veïns de dos partides ens vam revolucionar, no el volien i llavors van dir, fora! I Lleida
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va a Montoliu. Llavors allò ho va tapar, es va arreglar amb fons europeu junt amb la
conselleria de Medi Ambient de la Generalitat i ara està cedit l’Ajuntament.
Lo local té les claus de l’ajuntament i llavors quan anem demanem les claus i va altra
gent, hi van també els de la casa d’Aragón, assagen quan van a la processó, col·legis que
fan festes, els de la casa d’Andalusia quan fan la romeria...
Quines lluites, o reivindicacions més han hagut de fer des de l’associació?

Allí una de les coses va ser contra l’ampliació de l’abocador aquest. Perquè Serra Llarga
no es ben bé Vallcalent però ens afecta directament, les males olors... i tot això. I aquí es va
fer junt amb els del Camí de la Mariola, el president d’aleshores el Xavier Saura, vam fer
reivindicacions fortes, però fortes. Anàvem dos cops a la setmana ens trobàvem allí i dèiem
allí no pot ser, i anàvem a veure el Senyor alcalde, el Sr. Siurana, també a medi ambient
de la Generalitat i al final, van dir, no aquí no hi poden estar. Aquest va ser un moviment.
Després en va haver un altre que va ser més difícil però també vam dir que no era el
lloc idoni, volien portar allí una societat, i no ens semblava correcte, i ens van escoltar.
Generalment ens han escoltat molt.
A veure jo crec que els veïns hem de demanar coses que es puguin fer, no hem de fer
com si estessim a l’oposició això ja ho faran els polítics que estan a l’ajuntament, a veure,
jo sempre he defensat això coses que siguin clares, que és una millora...
Ara hem tingut un problema amb la valla de l’AVE això és una cosa històricament de
quan van fer l’AVE, que no van vallar, no hi havia espai, i llavors ens van posar una valla
allí que els veïns no ens agradava i ara ho han entès i ho faran diferent.
Quna hi ha alguna cosa o hi ha hagut.
Per exemple, si venen les mossos d’esquadra i fan una xerrada costa que vinguin però
sí que la gent respon. Fem uns 7 o 8 actes durant l’any.
Ara hem començat celebrem el 8 de març, hem celebrat una calçotada els veïns, fem
la festa major, després a la tardor sempre fem un viatge, després els panellets, després el
Nadal i alguna altra cosa que surt entre mig.
La comissió que fa molts anys que funciona, la comissió de l’horta, ho tenim tot unificat, i lo bo que hem tingut relleu. La gent que vam començar, la presidenta si que és
de l’inici, com l’AV hem fet, quan jo ara vaig deixar de ser president havia tres persones
grans i han plegat i han entrat gent més jove, no són gent de 18 anys, però són de 40 que
són joves dins el moviment veïnal. Perquè hi ha molta gent gran al moviment veïnal, sí
que es va renovant però costa...
Alguna cosa més... Quan es va fundar la comissió de l’horta també hi devia estar?

Havia alguna associació que avui hi és però encara no tenia una associació. Es que
l’horta de Lleida és molt gran, hi has 53 partides i aquestes estan agrupades en 14 associacions, vol dir que cada associació té vàries partides. I allí vam veure la necessitat d’unificar esforços que si anàvem a reclamar alguna cosa, a l’Ajuntament, a la Generalitat, a
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l’Estat, allà on fos sempre tindríem més força. Si és un tema molt personal d’una partida
no però temes globals... I havíem fet alguna reunió junts els que érem més amics o els
que teníem més coincidències, per exemple, amb això de l’aigua... i després ens vam trobar i vam dir això li hem de donar forma en una associació dins la Federació. Llavors tots
es van donar d’alta dins la FAVLL, i llavors aprofitant que també hi havia una bona voluntat des de la FAVLL de crear comissions, vam dir de crear aquesta comissió de l’horta.
Jo recordo la primera reunió que vam elegir el president ho vam fer a Butsènit, com
hi havia l’ermita era un lloc simbòlic. Butsènit i Grenyana eren partides simbòliques,
també Torres de Sanui havia sigut un barri important de Lleida ja fa anys.
I vam fer aquella reunió i recordo que vam elegir de president el Francesc Roselló.
Que ho va ser durant molts anys, després ho va deixar per motius personals i després ho
va ser el Salvador Solsona que es preocupa molt de tot. I ara ho tenim ben enfocat, l’esgraó que hi ha entre l’AV de la Partida, si hi ha un tema que no es pot resoldre dins l’AV,
doncs es diu això ho portarem a la comissió de l’horta, i aquesta està en contacte amb
aquesta comissió que s’ha creat a l’Ajuntament, territorial que el president de la comissió
de l’horta en forma part, és una comissió política, hi ha els representants dels partits
polítics, però les AV també hi està representada perquè el president en forma part amb
veu i vot. I llavors, si hi ha coses de la comissió de l’horta que són el suficient importants
per portar-ho a l’ajuntament que ho deleguin al ple, doncs el Salvador Solsona va allí i
ho exposa. I fins i tot hi ha la possibilitat com a comissió de l’horta poder anar al ple,
el que passa que llavors necessites l’aprovació, que es faci seu la proposat de la comissió.
Però la relació de la comissió territorial de l’horta hi ha una bona relació, i també hi ha
algun president per part dels partits que forma part d’aquesta comissió de l’horta, jo sóc
suplent, també hi vaig algun dia. Entre tots espenyem.
Passem una època que els recursos econòmics que al final mouen les coses han sigut
més minsos però jo crec que si hi ha bona voluntat i es treballa també es poden fer coses
amb menys recursos, perquè si tot ens ho donen fet, la societat també s’enquilosa una
mica, això l’ajuntament ja ho farà o ens donarà diners, aquests diners t’ha d’ajudar com
estímul però després han de ser els veïns.
Això haurà canviat dels inicis de l’Associació on m’explicava que tot ho feien entre els veïns/
es no?

Llavors ho fèiem a “Jova” se’n deia. Vol dir que anaves allà i portaves, llogaves un
camió o et portaven la grava, la “sorra”, l’anaven a buscar a Serra Llarga o al riu o allà on
fos, i els veïns et posaves d’acord, dons tu i tu avui, tu i tu demà...
Jo he carregat camions a pala, no sol, però el carregàvem entre tres o quatre i llavors
arribaven al camí i ho havies d’escampar, era pesat això. Es que aquesta generació meva
ha hagut un canvi molt gran.
Jo vaig néixer al 38 en plena guerra civil, vaig viure la postguerra, els camions anaven
amb carbó... i al camp mira de llaurar els animals, maquinària...
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Manel Llamas Guirado124
AV Pius XII-Germanor

“Inicialment la nostra zona es una zona majoritariament
d’habitatge social i es va iniciar (...) per les necessitats,com
ens vam trobar els nostres habitatges quan es van adjudircar.
(...) Una colla de persones vam constituir l’associació de veïns,
era l’any 1989”.

Vosté és o va ser president de l’Associació Pius XII-Germanor?124

Ara no sóc president però formo part de la junta i estic al moviment veïnal.
Es va iniciar com a Jardins Pius XII, l’any 1990, es quan ens vam registrar a Justícia
i Ajuntament.
Quins van ser els motius que va fer que es constituís l’associació?

Pues sí, inicialment, la nostra zona és una zona majoritàriament d’habitatge social,
de la Generalitat de Catalunya, i es va iniciar pues diguéssim per les necessitats, com
ens vam trobar els nostres habitatges quan se van adjudicar. Ja saps que la Generalitat
adjudica per necessitats i tal... aquests habitatges van ser els primers després de que es va
construir els Blocs Joan Carles, i llavors va passar un període de temps bastant gran i això
va crear una sèrie de necessitats de vivenda pública molt gran i també ho va accelerar el
procés que s’estava seguint al Canyeret de Lleida, que se tenien de tirar tots els habitatges
que hi havia al voltant del Canyeret per construir tota la zona aquesta de jutjats i tot. I
llavors tota aquesta necessitat, es va fer construir,... Bueno primer una promoció que li
dient Pius XII i segon una altra promoció que es deia Santa Maria de Gardeny 136...
Germanor. Aquesta promoció, les dos promocions però sobretot la de Pius XII va generar moltíssim problemes en aquests habitatges. Primerament no es volien adjudicar per124. En Manel Llamas va néixer l’any 1950 a Múrcia i va aribar als 5 anys a Lleida. A banda de president
de l’Associació de veïns de Pius XII-Germanor també ha estat membre actiu de la Federació d’Associacions
de Veïns d’Habitatge Social de Catalunya (FAVIBC) com a Delegat de les associacions de Lleida i comarca,
representant aproximadament a unes 40 comunitats i a 20 associacions d’habitatge social.
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què estaven basant fotuts, la construcció va ser dolenta i ja no solament la construcció,
tot l’entorn, i tota la zona aquella... pues estava bastant degradada, els habitatges tenien
problemes de tot tipus, de construcció, d’esquerdes i de totes aquestes coses. Llavors es
va crear l’associació. També, per la part social, els serveis socials de l’Ajuntament de Lleida van fer una enquesta a la zona, una enquesta als veïns, quines eren les preocupacions
més importants, i quina era de cara a les persones, sobretot, quina era les necessitats
més prioritàries per atendre. I va ser també arrel d’aquesta enquesta dels serveis socials,
va néixer també l’associació i ja ens vam decidir ja... Així com era una coordinadora de
veïns i coses d’aquestes... Ens vam dedicar a constituir aquesta associació ja. Aquesta enquesta que es va fer a l’Ajuntament de Lleida va donar com a prioritat el tenir un esplai,
el tenir un esplai per acollir nens (que n’hi havia molts al barri), nens, joves i tenir un
lloc on poder atendre’ls i era la primera reivindicació. Després tot el demés d’habitatge
i urbanisme, il·luminació i degradació de tota la zona. Llavors pues bueno una colla de
persones van constituir l’Associació de Veïns, era l’any, sí, 1989, i una vegada constituïda
ho van registrar al Departament de Justícia, una vegada ens vam legalitzar pues automàticament, ens van registrar a l’Ajuntament de Lleida i ala FAVLL també, claro. I després
a una Federació que es deia la FAVIC que era Federació de vivendes socials que recollida
totes les reivindicacions de totes les vivendes socials de Catalunya. I llavors estem en els
dos, dins la FAVLL com entitat de Lleida, i la FAVIC com entitat de Catalunya.
I així vam començar a treballar. Teníem uns locals que va construir la Generalitat de
Catalunya. Ens va entregar les claus l’ex president Jordi Pujol, i vam començar a treballar.
Així heu tingut local des de l’inici?

Però un local, quan en els va entregar el Sr. Jordi Pujol, quatre parets, no havia res,
no havia ni connexions d’aigua, ni connexions de llum, ni una cadira, si no era, simplement, aquí teniu locals i comenceu a treballar. Sí sí, i a partir d’aquí,bueno... els primers
mobles van ser material de segona mà que tenia la Paeria al local allí a Gardeny, lo que
anava tirant de les dependències i anava renovant pues allí... i vam anar recollint tot el
material, cadires, taules... i material d’aquest tipus per començar a funcionar. I la primera activitat pues va ser amb nens, vam fer una mica de biblioteca i els primers voluntaris,
pues recollir nens...
I en quin espai, local ho vau fer?

Al mateix local. Sí va ser tant... que molta gent quan parla del local de l’Associació
de Veïns, parla de l’esplai. Anem a l’esplai, perquè a part de les reunions que teníem
amb els veïns per tota la problemàtica que teníem, i reunions i vinga reivindicacions, a
la premsa... Pues recollíem nens i joves. La nostra vessant ha sigut sempre treballar amb
nens i joves, hem tingut moltíssims, hem tingut que recollir, hasta joves... Quan havia
l’absentisme escolar, que no anaven a l’escola, nosaltres els recollíem, els teníem allà i
després els anàvem recol·locant i retornant a l’escola.
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Sempre d’acord amb els serveis socials de L’Ajuntament, que primer estaven a l’Escorxador i després ja estan a La Mariola. I bueno, la veritat que va haver molta col·laboració
i nosaltres pues des de llavors hem estat treballant sempre les dos vessants, la que se’n
diu urbanisme i la vessant de les persones, de treballar amb les persones, i continuem,
després de 28 anys...
Quants anys ha estat de President?

Jo vaig estar fins que va haver un canvi de nom, bueno, una reunificació perquè hi
havia dos associacions a la mateixa zona, també d’habitatges socials igual... Bueno van
néixer així.
Va haver una reunificació l’any 2000 i llavors van canviar el nom de l’Associació, de
Jardins Pius XII a Jardins Pius XII-Germanor, que era la zona. I dos locals, i totes les activitats les fem en els dos locals, i l’escola Joan XXIII que també ens deixa les dependències, ens havia deixat sempre les dependències de gimnàs i tal... per fer altres activitats. I
així estem. També alguna vegada hem fet reunions a Santa Tereseta, allí a l’església.
Però bueno nosaltres vam començar a funcionar a tota la zona. De fet col·laborem al
casal d’avis de Santa Tereseta. Quan ells no tenien equip informàtic i nosaltres teníem
pues venien a fer activitat allà, que de fet, algun dia encara venen per allà i també el casal
Pare Palau, sempre hem col·laborat. De fet el casal Pare Palau encara fa alguna activitat
d’informàtica allí amb nosaltres. El punt Òmnia, que és un projecte de la Generalitat de
Catalunya, que el tenim també allí. Tenim un punt Òmnia allà, ja fa anys, i està obert a
les entitats de la zona, veïns... Tenim una persona, professional. Lògicament pues totes
les activitats que treballem amb joves, o després com l’esplai infantil, com lo del punt
Òmnia, ho porten professionals lògicament, educadors socials... Punt Òmnia es obertura tot el dia, del matí fins la nit. I està obert pues a entitats... el casal Pare Palau també
té un dia que hi va a fer activitats... A l’estiu també fem el casal d’estiu que també just
avui comencem la inscripció. Tant l’esplai, com el punt òmnia com el casal d’estiu tot
des de l’associació.
I tornant als inicis, com va ser la participació i implicació de la gent?

Va haver molta participació perquè eren reivindicacions molt fortes, molt importants,
perquè afectaven a l’estructura dels edificis. Llavors van tenir problemes greus d’esquerdes, de perill de moviments d’edificis i esquerdes importants i vam tenir que reivindicar
molt. La Generalitat li va costar al final entendre-ho i van fer un projecte molt important, sobretot el bloc que es on havia més esquerdes, de rehabilitació de les façanes i tot
això. Atornillar, posar vigues i històries, reforçar... sí, que encara anem patint, encara
estem amb problemes però bueno, bé.
Després amb l’Ajuntament també vam fer un acord per rehabilitar tota la zona, perquè estava molt degradada, i a través d’aquest acord, l’Ajuntament va rehabilitar la zona,
va posar aigua, va donar l’aigua i la llum als locals i va rehabilitar tota la zona... Ara hi
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ha una plaça, hi ha una pista esportiva que li diuen, que ha sigut un èxit sempre, perquè
està molt ocupada. Al costat del Telepizza hi ha una pista esportiva i es va rehabilitar, es
van crear jocs infantils, parcs infantils... es va posar mobiliari...tota la zona jardinada, es
van plantar arbres, i nosaltres vam continuar pues treballant amb les persones.
El problema del barri és que tots aquests joves que vam aconseguir, buscar-lis feina,
i... van marxar i ara alguns han tornat a casa els pares, han tornat els nets, i hi ha molts
crios per això, també hi ha famílies que tenen fills, es va renovant el barri... de gent
jove però bueno, hi ha demanda. Hi ha necessitat, lògicament és un esplai social, està
subvencionat per l’Ajuntament i la Generalitat i hem de funcionar. Però cada any costa
més perquè tot el tema de subvencions... i sempre pendent si es té o no es té... sí, sí
funcionem així. (...)
Nosaltres el personal que tenim allà, si està contractat se li ha de pagar amb nòmines, són professionals, lògicament. L’esplai tenim una educadora social titulada i una
monitora, a l’estiu reforcem amb una monitora perquè tenim més nens. Nosaltres som
voluntaris, la gent que portem la gestió i tot som voluntaris, però als professionals els
hem de pagar.
Així les activitats que desenvolupeu serien sobretot la part més d’infraestructura i la part més
social... ?

Les infraestructures van tenir moments de reivindicació molt dura, perquè anava
la seguretat de les persones, després hem tingut les reivindicacions que s’han fet, la il·
luminació de la zona, que era molt dolenta... ja fa molts anys van canviar la llum normal
a leds, quan va agafar l’empresa aquesta. Això va guanyar moltíssim la zona aquesta, perquè abans la gent anava acollonida quan passava per aquell passadís del cantó del Joan
XXIII, però ara hi ha una il·luminació molt gran. El sistema leds ha beneficiat bastant
la il·luminació del barri. I reivindicant sempre el tema neteja, el tema de l’entorn, tot el
que se va deteriorant, ara també hem esta a l’Ajuntament per millorar tot el tema aquest
i és el dia a dia... no parar no parar.
Tenim problemes aquests habitatges, pues en el seu moment tot el tema de les esquerdes també hi ha inundacions, també quan plou entra aigua als pàrquings, també per sota
quan van fer la rehabilitació dels habitatges van haver aigua subterrània i coses d’aquestes, se’ns inunden els fossars dels ascensors. La Paeria diu que es pels conductes aquests
aqüífers que hi ha per davall de Lleida... i estem a veure si podem arreglar l’entrada de
l’aigua de pluja al bloc aquest que comentava tantes esquerdes que va tenir, que bueno
tots aquests moviments, (...)
Jo des del seu moment, ja no sé quants anys em vaig fer càrrec dels habitatges públics
de tota Lleida, de gestionar una mica, perquè abans tots depenien de la Generalitat de
Catalunya, de l’empresa pública Adigsa i va fer una negociació amb l’ajuntament per
fer-hi totes les zones comunitàries de tos els blocs d’habitatges públic de Lleida, va fer
una negociació amb la Paeria, es va fer un projecte i es va estar anys i anys amb molta
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reivindicació amb molta molta història, en el seu moment va ser durillo políticament,
hasta que quan va entrar crec Àngel Ros, va rebre tots els habitatges, Mariola, Balàfia,
Secà, Avda. Madrid... hi ha molts a tota Lleida. Totes les urbanitzacions són de la Paeria
i abans eren de la Generalitat. On hi havia més a Lleida, blocs Joan Carles on més hi
havia, és la zona aquesta de Mariola, Blocs Joan Carles,... promocions molt antigues. La
Generalitat té propietat de molts pisos d’aquests encara, estan de lloguer i bueno pues...
l’ajuntament es cuida de tot el tema d’urbanitzacions. Jo vaig participar en la negociació
d’aquestes urbanitzacions i bueno va ser durilla,...
Igual que la FAVLL va tenir també el seu moment delicat, jo vaig estar també aquí a
la FAVLL, a la junta. També em va tocar en temps difícils per tots, per la FAVLL també.
Jo tinc molt bon record de la FAVLL perquè portava una comissió que en el seu moment
va tenir molta més repercussió, que era la comissió d’educació de la FAVLL, ja no estava
a la junta però estava a la presidència de la comissió d’educació, i es va fer un treball molt
gran amb el tema d’escoles bressol. La FAVLL vam elaborar un projecte d’escoles bressol
de Lleida, s’ha complert, la veritat és que el projecte que va fer la FAVLL s’ha complert
en tot, tenim més escoles bressol en una sèrie de zones, com Joan XXII, com Balàfia,
com aquí a la Mariola, tots aquestos...
I això es va iniciar des d’aquí, de la comissió d’educació de la FAVLL?

Sí, sí. Llavors era president el Xavier Aluja. Vam sortir al carrer a recollir signatures.
Vam elaborar un document sobre les escoles bressol i el vam presentar.
Jo vaig estar amb el Jacinto Pernia, la temporada que va fer la comissió gestora aquí
a la FAVLL.
Bueno pues s’han fet moltes coses, totes hem passat per problemàtiques durilles però
bueno...
I la satisfacció més gran va ser el tema de les escoles bressol, perquè llavors els presidents de les comissions tenien representació a les comissions de la Paeria, tu tenies dret
a la reunió periòdica de la comissió corresponent, i en aquest cas, em tocava a mi anar a
la comissió d’educació corresponent i bueno pues vam fer... per lo menos, la nostra proposta va ser molt ben acollida a l’Ajuntament que ja havia començat, ja havia bastantes
escoles bressol a Lleida, ja era important, hi havia una gran demanda de la societat. I ara
pues es el que hi ha ara, que hi ha unes escoles bressol de gran qualitat. (...) Vas ser una
feina important, i sí, sí... vam treballar molt, i estic content per tota la feina que es va fer
en aquell moment.
I ara continuem col·laborant, mentre els veïns ens aguantin i les forces aguantin també.
I actualment teniu bona participació a l’associació?

Nosaltres fem activitats per tots els col·lectius, gent gran, dones... Amb el col·lectiu
de dones també hem treballat sempre, sobretot el tema dones, de la igualtat de les dones.
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Sobretot se’ns va plantejar un moment l’intentar fer activitats, per treure dones que no
sortien normalment, vivien al barri però no sortien de casa pràcticament, i vam fer una
activitat que alguns els semblava que era folklòrica i nosaltres consideràvem que va ser
un èxit en quant a participació que era el ioga. El ioga sempre l’hem fet al col·legi Joan
XXII. L’ocupació de l’espai és gran i el ioga necessita un espai més gran i llavors sempre
ho hem fet al gimnàs del Joan XXIII.
Aquesta activitat va aconseguir que dones que no havien sortit de casa i relacionar-se
amb els veïns sortissin de casa i es relacionessin amb els veïns, va ser un èxit. Hi havia
persones de l’administració que no entenien que s’havia de subvencionar aquesta activitat. Dic es que aquesta activitat,... es que nosaltres no fem activitats perquè la gent s’ho
passi bé només, si no per ajudar a la gent. Nosaltres fem activitats socials, sociabilitzar a
la gent, si podem aconseguir que una sèrie de dones que normalment no es relacionen
amb els veïns que estan tancades a casa, surtin es relacionin amb els demés veïns del
barri... pues haurem aconseguit un èxit. De fet en aquests moments és una activitat que
funciona amb èxit encara de molts anys. (...)
L’Òmnia és un projecte nostre (bueno està a més llocs), el nostre està gestionat per la
FAVIC, com entitat es la que gestiona diguéssim la persona i coordinació amb la tècnica
i la formació, i bueno... és un projecte important, poden participar entitats socials, no
sol persones, a cursos,... empreses, la Paeria ha participat de vegades, el servei d’ocupació
de Catalunya, de formació a les persones de buscar feina, l’IMO... Ara recentment la
Generalitat ha renovat tot el maquinari (ordinadors...), ja estava el pobre, aquest any
passat ho van fer i així estem. (...)
Es que nosaltres fèiem l’assemblea ordinària anual, cada any i allí recolleixes també...
durant el dia a dia, pues ja tenim oberta una oficina, per atendre als veïns, les necessitats,
nosaltres estem coordinats lògicament per les peculiaritats nostres, amb serveis socials,
sobretot el tema de l’esplai...
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Montse Plana Pascual
AV Raimat

“Raimat l’any 1964 ja pertanyia al terme municipal de Lleida
(...) Quan es va pensar en constituir una Associació de Veïns a
la localitat va ser per tal de millorar equipaments bàsics, com els
serveis públics, les condicions higièniques, i altres problemes
propis d’un ajuntament, però en aquest cas qui es feia càrrec
era l’AV de Raimat i l’empresa Codorniu”.

Soc la Montse Plana, actual presidenta de l’AV de Raimat.
Quan es va constituir l’associació?

La primera Junta de AV Raimat es va constituir el 25 de noviembre de 1964.
Qui formaven part de la mateixa?

La primera junta va estar formada per:
President, Sr. Jacinto Mir Hernandez
Secretari, Sr. Antonio Rovira Gendre
Tresorer, Sr. Roberto Maya Rodilla
Vocal, Sr. Ramón Narcís Navarra
Vocal, Sr. Ramón Raventós Espona
La junta es reunia un cop al mes a l’escola dels nens; també hi assistia el consiliari
espiritual o bé el capellà de Raimat. L’Associació de veïns estava formada pels membres
de la junta esmentats més tots els caps de cada nucli familiar socis dels veïns de Raimat.
Al principi totes les famílies de Raimat eren socis de l’AV.
Per què es va constituir? Quin va ser el motiu que va impulsar la seva constitució?

Raimat l’any 1964 ja pertanyia al terme municipal de Lleida, i el propietari de les
“Finques Rústiques” de Raimat era l’empresa Codorniu.
Quan es va pensar en constituir una Associació de Veïns a la localitat va ser per tal de
millorar equipaments bàsics com els serveis públics, les condicions higièniques, i altres
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problemes propis d’un ajuntament, però en aquest cas qui es feia càrrec era l’AV de Raimat i l’empresa Codorniu.
Quins altres motius van defensar pels drets dels veïns?

Des de l’AV de Raimat es va vetllar pels veïns en tots els àmbits: es va sanejar l’aigua
potable, es va reubicar l’espai de les escombraries i amb el suport econòmic de l’empresa
Codorniu es va construir un Centre Cultural Recreatiu per als joves, una sala de cinema,
una Fonda, es fan fer les Piscines de Raimat (actualment piscines municipals) i es van
construir un lot de vivendes.
Quines demandes, necessitats estaven presents en la societat en aquells moments? Quines
reivindicacions respecte als drets dels veïns/ees es defensaven des de l’associació?

Una de les principals reivindicacions de Raimat des dels seus inicis ha estat que el
poble tingués un ajuntament propi.
A més a més des de l’AV es vetllava per cobrir les necessitats dels veïns de Raimat.
Aquestes Al llarg de la historia recent del poble han estat múltiples. En destaquem algunes. Els pares van demanar que els seus fills poguessin començar el col·legi als 4 anys. Per
al millor funcionament de la centraleta telefónica de Raimat, es va proposar que els socis
donessin una subvenció a la responsable de la centraleta.
L’any 1965 es constitueixen els nous estatuts segons la legislació sobre Associacions
publicada al BOE. Temps després es parla amb la companyia elèctrica per demanar un
millor servei en les instal·lacions.
L’agost de 1968 l’empresa Codorniu cedeix uns terrenys a l’AV per la construcció
d’una pista poliesportiva i al maig de l’any següent comencen les competicions de tennis
i hokei sobre patins.
L’any següent, concretament al setembre de 1969, Codorniu cedeix a l’AV uns terrenys al costat de la pista, per la construcció d’un conjunt recreatiu: piscina, vestuaris i
parc infantil. Al maig de 1970 s’inaguren les piscines. Actalment són les piscines municipals. També es va construir el Centre Cultural Recreatiu, on els joves es reunien i llegien
a la biblioteca, els caps de semana es feia ball i durant uns anys van tenir una emisora de
radio local gestionada pels mateixos joves.
També es va construir la Fonda on s’allotjaven moltes de les persones que venien des
d’altres comunitats autónomes a treballar a la verema i on els veïns de Raimat es reunien
al bar, on els diumenges feien un vermut i veien una pel·licula a sala de Cinema. Aquesta
sala també s’utilitzava per als balls de la Festa Major i per l’entrega de regals dels Reis
Mags d’Orient als infants.
Les necessitats sanitàries estaven cobertes gràcies al consultori mèdic situat a l’edifici
de La Fonda on el metge d’Almacelles i l’infermer venien els dies establerts per atendre
als veïns. Per millorar la salubritat de Raimat es van reubicar les escombraries, es van
renovar les canonades de l’aigua potable i de desaigües.
237

Els orgines del moviment veinal a lleida.indb 237

06/09/2019 14:16:28

Quin va estar el rol de les dones en les associacions? Quin paper tenien en aquestes i en les
accions que es realitzaven?

En els inicis de l’AV i durant molts anys el paper de la dona no ha tingut cap implicació en l’Associació, no anaven ni a les assemblees. Ha estat més tard, fa unes décades,
que la dona s’ha implicat tant en formar part de la Junta de l’AV, com en l’organització
d’actes, festivitats i activitats.
Participació i implicació dels veïns en les associacions?

Des del principi de la constitució de l’AV, els veïns de Raimat es van implicar en tot,
fent-se socis, participant i col.laborant en els events i activitats. Durant alguns anys a
Raimat només teniem com a entitat de “govern” l’AV, que estaba en contacte amb la
Paeria.
Ja fa algunes décades que Raimat es va constituir com una EMD, i des de llavors fins
l’any 2015 la junta de l’AV va estar formada per una part dels menbres de l’EMD. A
partir del 2015 es va formar una junta aliena a l’EMD per tal de millorar i obtenir més
beneficis per als Socis de l’AV.
En l’actualitat l’AV de Raimat es manté econòmicament gràcies a les subvencions de
La Paeria, l’EMD de Raimat i les aportacions dels socis.
La junta de l’AV cada any celebra una asamblea ordinària amb els socis per informar
de l’estat financer i de les diverses actuacions que es realitzen al llarg de l’any. Aquesta
junta es renova cada 4 anys.
Quins creus que són els fets o accions més importants duts a terme?

En l’actualitat l’AV de Raimat se centra en donar suport als socis i veïns de Raimat,
realitza activitats durant tot l’any, organitza festes tradicionals i populars i col·labora i
dona suport als actes realitzats per l’EMD de Raimat.
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Julián Garrido Ruíz
AV Secà de Sant Pere

“(...) allí va ser la primeraesglésia que es va fer al Secà i al pis
de sobre van llogar per despatx parroquial i tot així... I allí van
venir a veure que volien fer una AV, i no tenien lloc, i es va oferir
el despatx, i allí es va crear la primera AV, van començar allí, a la
parròquia... per això també és el que diem també la parròquia
és un centre neuràlgic del barri... hi ha al Secà hi ha molta
gent... Es una llàstima que ara els joves no venen a la parròquia,
hi ha altres coses, la parròquia però és un lloc que si un necessita ajuda, si venen allà í se’ls ajuda”.

Jo estic com a president del Secà des de l’any 1999, que ja vull, ja estic demanant el
relleu però no hi ha manera que ningú es vulgui implicar, perquè clar és una feina... que
sembla que no és altruista totalment... perquè a més de guanyar ens costa “cuartos”...
telèfon... La gent la veritat, avui en dia és trist, però no hi ha ningú que vulgui treballar
pels demés, és molt complicat, la gent te diu que col·laboren si els demanes ajuda...
però fer-se responsables, etc... i jo porto 4 anys presentant la dimissió, i a les assemblees
sempre diuen el mateix, continuem que ja estàs bé,... però sempre sàvia nova sempre és
bona però costa molt costa molt.
Jo dic al barri si demanes col·laboració sempre hi ha ajuda, sempre surten col·
laboradores, però persones responsables o dir aquesta tasca la vull portar jo, això... abans,
quan va començar el moviment associatiu als anys 60 llavors sí que era molt més, però
perquè clar al barri no havia res, hi havia 4 cases i es va donar compte que s’havia de
lluitar, no teníem aigua corrent, no teníem cap servei... llavors si que va ser una forma
de reivindicació.
Però avui en dia les reivindicacions és les millora del barri, si que hi ha carrers que
estan malament, intentar que l’Ajuntament ho pugui arreglar, intentar lo millor possible
pel barri, però ha canviat tot molt, perquè ja ara tenim col·legis, aigua, tenim el CAP, hi
ha molts serveis...
En un inici, quan jo vaig arribar a l’any 1960 Lleida, anar a Lleida, quedava lluny, hi
havia un pont que creuava lo que és des de San Ruf... per anar cap al Secà era un pont,
que només passava un carro havies de parar perquè passes l’altre...
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Ara al Secà encara la gent del barri diu anem a Lleida, el Secà és un barri que més que
un barri per mi, és com un poble petit, tots els veïns ens coneixem, sí que hi ha gent nova
i molts estrangers, però gairebé tots ens coneixem i surts pel carrer, i tothom es saluda,
“hola tal” i sobretot ara a l’estiu la gent surt al carrer a sentar-se a prendre la fresca... El
Secà és un barri com un poble petit...en el qual jo personalment estic molt content, no
marxaré d’allí mai, altres voldrien tenir més coses, per exemple com les avingudes de
Pardinyes, però al barri del Secà no hi ha lloc és un altre tarannà.
A nivell d’escoles molt bé, fa uns anys vam aconseguir, havia una escola que havia
Ginesta, i vam fer dos escoles Terres de Ponent i Ginesta, però ara hem aconseguit que
hagi només una escola Torres Queralt, i a l’edifici on hi havia l’antiga Ginesta s’ha fet
un institut. Ensenyament ara no sé diu institut escola o escola institut, però m’han dit
que tots els crios quan acabin la primària podran anar a l’institut, jo crec que és un bé
pel barri i pels pares, que no s’han de desplaçar... sabem que hi ha gent que vol portar als
seus fills a altres llocs que els portin,...
Les escoles fa molts anys sobre els anys 70... va ser un moment que havia molt moviment...
Jo quan vaig començar la reivindicació era que ens fessin un pavelló amb l’alcalde
Siurana, per mi va ser un bon alcalde, i li vagi dir Antoni, el pavelló ens el demanen...des
de fa molts anys, que passa... diu no sé, però farem unes piscines, i vaig pensar, perfecte,
si ens fan les piscines ja tenim algo... després ja lluitarem pel pavelló. Molta gent no va
entendre el perquè feien les piscines i no feien el pavelló... si ens ofereixen un cosa, jo mai
diré que no si m’ofereixen un bé pel barri i al final han fet el pavelló que està al barri del
Secà, està a la baixada que precisament ho van fer allà perquè a la partida de Balàfia van
dir ja que fem un pavelló no cal que fem un aquí i un allà... fem un que utilitzem els dos,
i per això el van fer allí, la part del Secà i Balàfia, això la lluita darrere si era el pavelló del
Secà o de Balàfia, Juanjo Garra, s’ha acabat la discussió.
I la veritat és que ara estem bé, ara vull dir la reivindicació és que obrin la part de la
mà dreta que és el que dona cap a Llívia i cap a l’autovia, però això teòricament havien
de fer pisos... però a l’haver la crisi es va parar. Quan comenci a bellugar igual ho fan.
Necessitats sempre dic el mateix, necessitats al barri sempre n’hi ha, però es va fent
poc a poc, també cal tenir em compte que som moltes entitats que som a Lleida, totes
demanem, i l’Ajuntament no pot arribar tot arreu.
Algun aspecte que destaqui més dels inicis?

Però clar el barri ha canviat molt de quan jo vaig anar a ara.
Quan jo vaig arribar per exemple el pujar l’aigua corrent a les cases, els veïns del barri
vam fer la zanja des del barri fins a la costa, perquè a la costa... a mi em va tocar pencar
perquè el pare em va dir ens toca fer tants metres de zanja i el meu germà que en pau
descansi i jo, ens va dir vinga pico i pala i la part que ens toca... i els de llavors... els de
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fomento o desvastats... havíem de pujar l’aigua fins la costa i de la costa als barri... tot
ho vam fer els veïns.
Tot els veïns mateixos, en aquella època, que com hi havia moltes necessitats tots
els veïns... el que no volien es que hagués. Ara les necessitats són el benestar i això les
reivindicacions són diferents, però vull dir que molt bé estic molt content del meu barri
ha prosperat molt, malgrat que molts diuen podria estar millor si però també pitjor...
Ja et dic jo no em puc queixar del barri i dels veïns tampoc. Malgrat, ja et dic que no
hi ha gent que vulgui estar davant, sempre que ho parlem amb la gent diuen el mateix,
no, no tenim gent... L’ùltim cens que ens van donar erem 3500 i d’aquests 800... eren
estrangers, per tant la possibilitat que surti més gent és menor.
També tenim el centre cívic, com associació tenim un despatx al centre cívic i de presidència i una saleta de juntes, l’utilitzem per tot, el centre cívic és un lloc que ha donat
molta vida al barri... i la veritat que és està molt utilitzat.
Es dels 1989 i pico... el va inaugurar el Siurana i la veritat, allí pues mira, fan de tot,
punta coixí, taichi, ioga, zumba, balls de saló, gimnàsia, cursets d’informàtica, un centre
de tot... ara vas pels matins hi ha menys activitats, només 2 o 3 la memòria de la gent
gran i gimnàsia, però a partir de les 16 hores està ple activitats de tota manera: pintura,
ceràmica... de tot, ja et dic és un punt neuràlgic molt bonic. I la plaça ens l’han arreglat
que és el centre del barri, ha quedat fabulosa, ha quedat una plaça fabulosa, per mi ja et
dic, opino jo. Hi ha gent que igual opina que no, hi ha gustos per a tots, però per a mi
el barri ha quedat molt bé. Ha hagut molts canvi.
Abans havia unes fonts que anaven les mares quan jo era petit, tenia 10 anys, i havien
de fer cua per dur-la a casa amb galledes, etc...
La llum va anar als 60 havia llum, a molts carrers no... però poc a poc va funcionar...
El barri del Secà es va fer, va venir molta gent de fora, jo sóc extremeny i es compraven
uns terrenys i es feien la casa seva, fins que van fer els primers blocs, que van fer els de la
plaça després els que estan al començar el barri, però la majoria són cases particulars...
van arribar gent de diferents zona, d’Extremadura, d’Andalusia, d’Aragó... de tot arreu...
es compraven un terreny i s’anaven fent.
Ara han fet els 50 anys de la parròquia, i precisament la primera associació es va crear
al despatx de la parròquia. A l’any 1960 al barri no hi havia res, hi va haver una sèrie de
persones religioses que volien tenir una missa almenys al barri i van anar a Santa Maria
Magdalena i on està el Torrevicens allà els diumenges van començar a fer les misses i
venia un capellà de Santa Maria Magdalena a fer les misses, mon pare era el sagristà i
jo també faig de Sagristà i llavors vam parlar amb el bisbe i sobre l’any 1968-89 va dir
que donava el Secà com a parròquia i llavors van llogar un pis allà la plaça, van llogar un
magatzem i allí va ser la primera església que es va fer al secà i al pis de sobre van llogar
per despatx parroquial i tot així... I allí van venir a veure que volien fer una AV, i no
tenien lloc, i es va oferir el despatx, i allí es va crear la primera AV, van començar allí, a
la parròquia... per això també és el que diem també la parròquia és un centre neuràlgic
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del barri... hi ha al Secà hi ha molta gent... Es una llàstima que ara els joves no venen a
la parròquia, hi ha altres coses, la parròquia però és un lloc que si un necessita ajuda, si
venen allà í se’ls ajuda.
A partir d’aquell despatx va començar l’AV fins ara que ja tenim local propi.
El primer president crec que va ser el Gavín, després va estar un tal Arana, i després el
Subies que va estar 25 o 30 anys i després jo que ja porto des del 1999.
Estic cansat, cansat però content al mateix temps però només que un veí del barri em
digui que bé això... hi ha moltes crítiques i la gent té de criticar... i les crítiques aquestes
de vegades et fan veure a millor tens raó. Molt content amb els veïns...

242

Els orgines del moviment veinal a lleida.indb 242

06/09/2019 14:16:29

Mari Carme Bernad Nerín
AV Sucs i FALL

“L’origen va ser quan es va crear l’escola bressol de Sucs, perquè ens aquells moments les escoles bressol (que eren 2 o
3) depenien de les Associacions de Veïns, i per aquesta raó
nosaltres vam participar i vam creure molt interessant continuar
amb l’activitat”.

Nosaltres érem una entitat local menor, i llavors jo era alcaldessa pedània, però com
d’alguna manera teníem coses a tractar amb l’ajuntament i estava la Federació de Veïns
aquí i les Associacions de Veïns ens vam ajuntar.
I quin va ser l’origen del moviment veïnal?

L’origen va ser quan es va crear l’escola bressol de Sucs, perquè ens aquells moments
les escoles bressol (que eren 2 o 3) depenien de les Associacions de Veïns, i per aquesta
raó nosaltres vam participar i vam creure molt interessant continuar amb l’activitat.
Així quins anys van ser membres de la FAVLL?

Doncs això va començar al 1981, i jo recordo que vam ser fins al 2003, que jo ja vaig
deixar l’alcaldia de Sucs, que van ser molts anys, ja n’havia prou, i a partir d’aquí ja no
sé res més...
Érem entitat menor amb els drets i deures que teníem amb l’Ajuntament però també
hi havia coses que d’alguna manera compartíem amb les AV, per exemple, demandes,
propostes, de vegades lluites, en aquests començaments van ser les escoles bressol que es
va aconseguir que ja no de les AV, si no de la Federació el primer cop i el segon va ser que
les agafés l’Ajuntament, i a partir d’aquí pues van fer altres propostes, i sempre sempre
vam estar molt lligats amb Lleida. Que era una manera de sentir-te Lleida, perquè Sucs
estem a 25 quilòmetres.

243

Els orgines del moviment veinal a lleida.indb 243

06/09/2019 14:16:31

I a més de l’escola bressol que és el que va incentivar ser membre de la FAVLL, quines altres
inquietuds tenien els veïns/es?

A veure, eren inquietuds comunals de les AV, no sé ara quines serien. Ja ens vam
associar moltíssim a les demandes i a les lluites que es feien aquí. Vam tenir alguna
trobada de la Federació de Veïns a Sucs, com per exemple, es presentaven les propostes
que havien de cara al curs, i es feia una mica el programa de treball i quasi sempre eren
les mateixes, per nosaltres, les vies de comunicació, les carreteres que sempre eren molt
dolentes i continuen sent dolentes (ja s’han tornat a espatllar), aquesta era un reivindicació de sempre. Després, a vere, el canviar tota la instal·lació de la il·luminació pública,
això es va aconseguir i no sé... ja eren coses que demanaven conjuntament amb Lleida,
participar més, fer propostes, participar en les comissions de l’Ajuntament, a on anava la
Federació de Veïns en alguna representació, en urbanisme, sanitat o educació, etc.
Així va formar part de la Federació d’Associacions de Veïns?

Vaig ser vocal no sé quants anys, molts... perquè aquí comences i pots estar per sempre...
Es que clar, ha passat molt temps. Des de que jo ja vaig sortir de l’Ajuntament han
passat 14 anys. I després tira fins al 81...
El tema de l’escola bressol va ser demanda veïnal concretament?

L’escola bressol va ser demanda dels veïns i de l’ajuntament, nostra de la nostra entitat
de Sucs, perquè vam considerar que els nens de 2 i 3 anys i llavors fins a 4 vam començar
no tenien atenció i aquí ja començaven a haver escoles bressol. I llavors va ser amb el primer ajuntament democràtic que va haver, que vam plantejar la necessitat de crear l’escola
bressol i es va aconseguir. El 81 vam aconseguir l’escola bressol, que és exactament igual
que les d’aquí, que és una magnífica escola bressol.
Vam començar que igual teníem 22 nens en uns espais reduïts i habilitats com podíem, amb unes mestres pagades malament, perquè els donàvem una subvenció de l’ajuntament que no arribava gairebé a res, havien d’estar assegurades... Es va fer amb bona
voluntat per part de tothom, començant per les mateixes docents. En aquell moment era
difícil sobretot en un poble, perquè pensa que els nens petits poden estar a casa, i poden
estar al carrer jugant, no cal que estiguin rebent educació, i a partir d’aquell moment ha
tingut sempre molt recolzament i ha estat molt valorada i els nens molt bé, i estem molt
orgullosos, la veritat és aquesta.
Després va dependre de l’Ajuntament i aquí és on de veritat es va atendre bé, l’educació dels infants, perquè les professores estaven ben pagades, després les condicions
físiques dels espais, es van ampliar, es van reformar... es va dotar de molt material docent
o pedagògic... fins a arribar que són modèliques les escoles bressol municipals.
I altres coses que vam fer conjuntament amb la Federació, a part, d’aquestes trobades i trobades que vam fer aquí, alguna guerra que vam tenir (però millor que aquestes
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guerres quedin entre nosaltres, hi ha gent que ja no viu), es va aconseguir també molta
implicació per part de l’ajuntament amb la població veïnal. L’Ajuntament ens va... diguem,... ens va considerar molt, i les persones que estaven a la Federació tenien molta
credibilitat davant de l’Ajuntament, no es demanaven coses que no es poguessin fer, i es
col·laborava moltíssim, es plantava cara quan s’havia de plantar cara, però raonablement,
i penso que la relació va ser molt positiva.
La gent que havia va ser una gent molt responsable, jo recordo l’Emili Subías, que va
estar molts anys, el Jacinto Pernia (no hi ha que dir), que eren persones que on anaven
se les escoltaven.
Les jornades o trobades que em comentaves es van fer a Sucs?

Sí, es van pujar a Sucs, les associacions, no sé si dos, però una segur que es va fer. A
més molt interessant, no sé si va durar tot el dia.
Havia participació dels veïns de Sucs?

Nosaltres com entitat menor, la gent que estàvem formant part de la junta, participàvem aquí a tot, tant a reunions, com a les assemblees, com reunions..., participàvem
contínuament. Al principi perquè eren molt poques AV les que existien, després que es
va augmentar el número, és igual, participàvem perquè... a veure, hi havia jornades molt
interessants de cara al feminisme, de cara a la sanitat... hi havia activitats que nosaltres
ens sentíem també molt implicats, i una manera d’estar lligats a la ciutat, d’estar informats, de mantenir un cordó umbilical de saber què passa a Lleida? I Lleida què passa
també a Sucs? Si no et quedes reduït allí en un “lugarete”...
I actualment Sucs què seria...

Ara van canviar el nom, enlloc de dir entitat local menor, o ajuntament pedani i jo era
alcaldessa, ara es diu EPD entitat menor descentralitzada, i enlloc d’alcalde l’han posat
president. Nosaltres continuem dient-li alcalde, però administrativament és el president
de l’entitat... i jo ja no sé quina relació tenen amb la Federació, jo penso que cap.
I tornant als inicis quines altres accions es van reivindicar?

També les carreteres s’havien reclamat, havien estat... no sé si alguna altra cosa més,
per exemple, ampliar la zona urbanitzable, projecte per ampliar el poble, que es va aconseguir també. Que es va urbanitzar també, hi ha un munt de cases, i encara queda terreny per urbanitzar, a més molt bé, perquè no era una urbanització per gent que vingués
de fora, (si volia venir molt bé) però era més que res per la gent jove que no tenia on fer
una casa i marxava a Almacelles. Això es va fer al 98, es va inaugurar aquesta urbanització. Diguem l’espai per construir, després cadascú... es va muntar una cooperativa, o
individualment va fer la seva casa. Però la va poder fer perquè abans no havia terreny.
Quines coses més comunes...? A vegades eren petites coses que jo ja no recordo, la instal·
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lació de la llum, la recollida d’escombraries també es va aconseguir, el transport sempre
havíem estat reclamant que arribés un autobús, però és una cosa molt... un autobús en
una població que som a vora 660... però sí que es va assegurar el que hagués un autobús
que va i bé dos vegades a Lleida. Almenys ja és...
A nivell de serveis...

Tenim els mateixos serveis que aquí... ja ho teníem cobert. Es que va passar una cosa
vam entrar a l’Ajuntament el mateix dia el Siurana i jo, i ens vam conèixer des del primer
dia i vam estar treballant junts des del primer dia i ens vam relacionar molt bé i a més,
en això el Siurana va ser una persona molt justa i molt raonable de defensar diguéssim el
progrés dels barris i ajuntar-los a la ciutat. I tot el que fos donar ajuda per comunicar-se,
per... no teníem, arribava abans o més tard, però no teníem en això dificultats, de “no “
aquí no es fa... amb el temps es planificava i tal... i la Federació de Veïns ens recolzava.
No només nosaltres si no ells també.
Per tant, consideres que vas ser positiu formar part de la FAVLL?

Sí, jo vaig trobar que essencialment per dos motius: un, perquè recolzava diguem les
nostres necessitat com un tros del municipi de Lleida i un altre que et mantenies lligat,
informat i participaves...
Vam intentar que tinguéssim pubilles (ens ho va proposar el mateix ajuntament),
però no hi havia manera perquè ens havíem desplaçar, i la mateixa Federació de Veïns
ho volia, i volia que... però ens era molt complicat, i a les noies també molt complicat,
estudiaven a l’institut, eren dates dolentes... Va ser un desig però quan ens van dir que
si no vam poder-ho fer.
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Francesc Bataller Esquerda (F)
Joan Sanchez Bornaz (J)
Dolors Ariño Boyer (D)
Paquita Tomasa Codó (P)
AV Templers-Escorxador

“El que passa que hem vist aquest barri que era una barriada que els carrers no estaven quasi ni asfaltats, el passeig
de Ronda de terra, entens... I l’hem vist créixer.
Aquí al matadero encara portaven els tocinos i els vidells
per matar, o sigui parlant en plata tots els que estem aquí,
“aquest barri l’hem parit!”.

Primer de tot si us poguéssiu presentar tots sisplau

F: Jo em dic Francesc Bataller i vaig ser el primer president de l’AV Templers-Escorxador.
J: Jo sóc Joan Sánchez i vaig ser la seva mà dreta.
D: Jo sóc Dolors Ariño, vaig començar quan el Quimet125.
P: Jo Paquita Tomasa i fa uns anys que sóc col·laboradora de l’associació.
Doncs qui vulgui, podríeu explicar els orígens de l’associació?

F: Al principi jo vaig demanar a l’ajuntament un local quan tot això estava recien
tancat l’escorxador, i l’ajuntament feia l’orni i no ens donaven local. Llavors resulta que
a l’associació cultural gitana, els van donar un local aquí, i vam posar per tots els balcons
(els que van vulguer), “no volem els gitanos aquí al barri”. Se van enfadar, l’ajuntament
es va enfadar, els gitanos es van enfadar, i em citen a mi a l’associació gitana a què expliqués el per què, i em diuen, que és vostè el que va dir que no volien gitanos i dic “sí” i
perquè “sí que vaig ser jo el que vaig dir que no volíem gitanos però no que no volguéssim gitanos”, el que no volíem és que els donessin als gitanos un local que ens pertanyia
a nosaltres, no és lo mateix. Que a nosaltres ens donin un local aquí a l’escorxador i que
després a l’associació gitana els en donin un altre d’acord. Però que a nosaltres estiguin

125. En referència a Joaquim Mateu i Roselló, president de l’AV Templers-Escorxador durant 24 anys i
de la FAVLL durant 13 anys.
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temps i temps... dient que no ens volien o que no ens podien donar local, i que de sobte
a l’associació gitana els hi donguin, això ho trobo molt malament. Així va començar i va
ser quan aquí dalt al primer pis (damunt de l’escola bressol), i allí com vam puguer vam
organitzar una mica l’associació.
J: Va ser una mica..., anàvem d’un canto a l’altre igual que les pilotes. Primer ens van
posar allà, bueno fèiem les reunions allà a dalt al primer pis, després ens van posar a un
localet aquí que si n’hi havia per 3 a dintre, havies de sortir tu, entrant pel pati, després
d’aquí havien de començar obres i ens van fer anar al Carrer Acadèmia, a la “Mariana” i
bueno quan van acabar aquestes ens van passar aquí... o sigui que hem anat fent... rodant
d’un puesto a l’altre, i aquí suposo no ens faran marxar.
I quan van tenir el local es quan van constituir l’associació o ja estava constituïda abans?

F: Es va constituir arrel de tot això... l’any 83, 84. Ho dic així perquè a mi em van
jubilar l’any 83 i es quan em vaig posar aquest enredo.
J: Els estatuts crec que estan fets del 85, però...
Quines eren les principals inquietuds dels veïns en aquells inicis?

F: Als inicis anàvem vàrios, casa per casa, pis per pis, a dir a veure si es volien fer socis
de l’associació, vull dir que vam fer una feina que no va ser corresposta pel veïnat, si vam
visitar 100 pisos se’n van apuntar 10, això és el pitjor que veig jo en aquestos puestos...
que la gent no col·labora, costa que la gent s’impliqui. I continua passant.
J: El problema és que quan demanen tots son amos de demanar, però al moment de
donar no donen res, i et parlo no només de veïns també de comerciants, els englobo tots.
D: Aquesta és una altra història perquè els comerciants es van barallar molt i no han
volgut ser mai més amics, i els que hi ha ara no tenen res a veure amb els que van fer tot
allò però van fer unes berbenes i es van quedar a deure molts diners, van passar moltes
coses, i es va trencar totalment l’associació, quan hi havia el Senyor Ejea encara es mantenia perquè ell era el que s’ho feia tot, però no, no funciona i nosaltres no en fem.
J: I quan nosaltres estàvem vam començar a fer festes majors que ens costava la tira,
perquè no hi havia un duro, no hi havia socis, i llavors com podies anaves fent el que
podies.
F: Vam fer una berbena que vam anar a demanar peix al Rueda, “pescaderías Rueda”,
ens van donar 2 caixes de sardines, vam anar al Reñé de la ferreteria a veure si ens vendria
carbó barat, ens va donar 3 o 4 sacs de carbó d’alzina, vam anar a la pastisseria Vermon,
i ens van donar 7 o 8 pans rodons i al Casañé...
D: I els que van venir a tocar es deien “los jóvenes”, em vaig fer sòcia jo aquell dia.
F: I l’única cosa que vam haver de pagar i al mateix temps cobrar, van ser les taules i
cadires, que les vam llogar un duro per taula i el sopar gratis, o sigui que...
J: I les sardines les vam fer tots els de la junta.
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F: La dona va baixar mudada i va sortir... tota escatxigada. Allò va fer que molta gent
es fes soci. Jo fa 24 anys que no visc en aquest barri i encara sóc soci.
Quants anys va estar de president?

F: Vaig estar dos o tres.
J: Ell va ser el primer president després va venir el Vallina, bueno... La base d’aquesta
associació és que hem estat una AV però mai hem entrat en política, ell va entrar en
política, jo hi era encara, i quan van entrar, jo vaig dir “jo plego”. Fèiem les reunions a
les 9 de la nit quan sorties de treballar, i un dia entre un altre que havia, es van discutir,
i li van dir mira jo vinc de treballar i no vinc a sentir política. Llavors el Quimet havia
entrat, llavors, aquest el Vallina va plegar, ho va agafar el Quimet i fins ara.
F: Jo volia presentar la dimissió però, anava a presentar la dimissió per aquests motius,
la junta va plegar, i dic jo ara a qui presentaré la dimissió, em vaig quedar sol com la una,
i no vaig dir, una fórmula, vaig demanar a Caixa Barcelona si ens podrien deixar el local
de dalt de la caixa, i em van dir no això si no és una cosa que sigui per qüestions financeres no ho deixem, bueno vaig dir no es preocupi, vaig trucar al jefe de zona que era amic
meu, que havia sigut director meu al banc, i li vaig dir “escolta Lionel, els d’aquí no ens
volen deixar el local per l’AV O i diu “per què no us ho volen deixar?”, “perquè som una
AV que som uns desgraciats, només quedo jo i vull fer aquesta reunió precisament per
presentar la dimissió davant de tothom” i em va dir “no et preocupis”, demà pots anar
allí i et donaran l’autorització. Hi vaig anar i em van dir m’ho haguessis pogut dir que era
conegut... “donde vayas de los tuyos haya”. El cas és que amb els pocs diners que havia,
vaig fer un “pica pica”, vaig dir “tots els que vinguin al pica pica” a la reunió... osti, així,
amb el pica pica, tothom va vindre. I vaig dir mireu aquí teniu l’Associació de Veïns, jo
sóc el president, aquí teniu tota l’assemblea, la junta ha presentat la dimissió, com jo no
puc presentar la dimissió a la junta doncs us la presento a vosaltres. Aquí us quedeu, i ja
va ser quan... tot això.
P: Va ser quan va entrar el Vallina i tots anàvem a totes les reunions... i al final va ser
un desastre... i va dir el meu home saps que “borrem-nos” perquè aquí es faran mal i no
volem estar entremig perquè no s’aclarien.
F: Jo me’n vaig desentendre totalment.
J: No obstant el Vallina va estar molt poc temps.
F: Els veïns van estar tres mesos trucant-me a la matinada si continuàvem fent berbenes perquè havíem fet aquella berbena i no els deixàvem dormir. L’èxit va ser fenomenal
però clar hi havia gent que no estaven conformes pel soroll. Sempre n’hi ha que estan
desconformes.
Has de considerar que hi ha veïns que han d’anar a treballar l’endemà... (...) però un
cop a l’any que es fa. Ara des de que jo ho vaig deixar cap aquí, només he estat soci, i he
vingut en alguna cosa, quan feien la trobada de cotxes antics, jo portava el cotxe, ja me
l’he venut.
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J: També vam tenir molta sort amb el Siurana, el Siurana ens va ajudar bastant. El
Quimet era una persona que ho sentia, que sentia el barri, llavors també va ser molt
important, ha sigut molt important pel barri, era una persona que es moia, que no li
sabia greu treballar, no li sabia enfrentar-se amb els comerciants i venia cabrejat... i
vam tenir sort, i un moment que aquí potser va perillar una mica la cosa, va ser quan
havia d’alcalde l’Oronich. El projecte ja estava aprovat de que tot això desapareixia i
que aquí anava un blog de pisos, ja estava aprovat. La qüestió és que que llavors vam
tenir la sort que es va fer vot de censura a l’Oronich, lo van treure i va entrar el Siurana
i el Siurana... Això desapareixia.
J: Lo que passa que el Siurana potser tenia una mica d’amor pel barri, havia tingut
una casa aquí, els seus pares vivien aquí, els seu germà... L’escorxador li tirava bastant... però ja et dic hi va fer molt per al barri, molt.
D: I tots amb el Quimet, el Pere Yuguero van ajudar per aixecar el castell de Templers, es va aixecar el Carnaval, la confraria de l’Ereta la van aixecar ells... van fer
moltes coses.
J: Però per mi la base va ser que una cosa que fas que la sintos, i el Quimet ho sentia.
D: I el Quimet el que tenia que com coneixia tanta gent sempre tenia solucions, si
no li solucionaves tu li solucionava el Sr. Bataller o la Paquita, ell es sortia de tot perquè coneixia molta gent. Llavors anava i deia m’ho has de fer,... quan se li ficava una
cosa al cap al final se’n sortia (...).
Quines altres accions s’han fet des de l’Associació?

J: Mira la carrera aquesta que es fa de Templers va néixer d’aquí, després se l’han
apoderat uns altres però el naixement va venir del Quimet, perquè el dia que es feia
tota la junta fent bocadillos a baix per donar-los a dalt.
D: Vam fer 400 bocadillos de pernil, els vam pujar a dalt els vam repartir... i evidentment en van sobrar. El Quimet va ser el que va promoure, junt amb els de turisme
i tot això perquè també hi havia gent que coneixia, evidentment, el cas es que ja es va
instituir la carrera dels templers i què va passar, l’any següent no sé qui es va ficar, i
es que ni ens ho van dir. Va ser una bufetada enmig de la cara molt forta, molt forta.
F: Quan veuen que una cosa té èxit tothom vol ser el patrocinador.
D: Després lo del carnaval. Lo del carnaval, junt amb el Pere Yuguero i tot això,
ho van patrocinar el Quimet, amb el Plens, el Pere,... qui més hi havia..., el Lluis Pere
Alonso tots aquests també van potenciar de tornar a fer el Carnaval. Després ell va involucrar, als Dolors, a l’església dels Dolors, i van fer una cofraria amb els de l’Ereta...
J: Aquí s’ha treballat bastant, també s’ha de dir que dóna la sensació que estem una
mica oblidats, aquí s’ha reclamat moltes vegades coses que no s’han portat a terme,
el canvi per exemple dels contenidors de la basura, una cosa, les rajoles d’aquí que les
arreglen avui al matí i a la tarda ja es mouen. Les papereres, els bancs de Lluís Com-
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panys, es caguen i no es llimpien... moltes coses d’aquestes que s’han fet les incidències, que fa mania.
P: Aquestes incidències ja s’han dit, el que passa que clar costa que...
J: I després que hauria d’haver més vigilància, perquè jo he viscut aquí coses, perquè
clar els crios, està clar en un lloc o altre han de jugar però tenim aquí a l’entrada del
magatzem que ja havia un cartell que ja hi diu “prohibit jugar a pilota”, no sé si hi és
o l’han tret, bueno... però clar allí hi ha crios petits. Ara ja no, abans venien les dones
amb els crios a jugar però ara ja no venen perquè ja no es pot venir... (...) També jo he
trucat moltes vegades a la guàrdia urbana.
J: Amb el Quimet havíem trucat moltes vegades a la urbana moltes, quantitat, i va
arribar un moment que la pilota s’embarcava aquí dalt. Nosaltres tenim unes escales
que pugen aquí dalt però clar també tens el risc de caure i va arribar un moment que
vam dir “s’ha embarcat la pilota”, aquí dalt. Però dins de tot això, és un barri...
P: Jo me l’estimo tant, que només hi veig avantatges. Sí que les placetes no són per
nosaltres el pots portar a un altre lloc (...). Però és un barri bonic, potser perquè me
l’estimo tant jo per la gent.
P: Hi ha algunes zones alguns llocs, alguns conflictes... però hi ha molt incivisme
per descomptat, però és a tot arreu.
J: El que passa que hem vist aquest barri que era una barriada que els carrers no
estaven quasi ni asfaltats, el passeig de Ronda de terra, entens... I l’hem vist créixer.
Aquí al matadero encara portaven els tocinos i els vidells per matar, o sigui parlant
en plata tots els que estem aquí, “aquest barri l’hem parit!”
D: El que passa que aquest barri no hem tingut els problemes com han tingut el
Secà de St Pere, els Magraners,... d’urbanització. Aquí ja s’ha urbanitzat sense que
els veïns tinguéssim que sortir al carrer a demanar-ho. Ha sigut una cosa que s’ha
anat fent, s’ha anat fent les cases, s’ha urbanitzat, a davant de casa nostra era completament de terra, passava la carretera de Saragossa allí a 4 o 5 metres de nivell, ho
van arreglar. Vull dir ja no hem tingut que sortir a demanar res. Això uneix molt al
barris. Aquí no hi ha hagut aquesta necessitat. Com als Magraners... (...) Aquí no ha
calgut. Els veïns no ho han viscut. Com no ho han viscut no tenen el sentit de barri
i d’associació. Anem a l’Associació a veure si ho podem solucionar, no, aquí com a
màxim et poden venir i dir “a veure si podem solucionar lo de les caques dels gossos”
per exemple, o a veure si podem solucionar que els de l’àrea de Guissona que a la nit
descarreguen i fan molt soroll. No tenim el sentit de barri com tenen en aquests altres
llocs. Perquè no hem necessitat demanar, ja ens ho han fet.
L’escorxador fins quan va funcionar com a tal, i quan es va canviar l’edifici al què es ara?

D: Als anys 71 o 72 es va deixar de fer l’activitat dels porquerols i totes aquestes
històries i llavors va quedar tancat i abandonat... Ja no es va fer res, i llavors que va
passar quan es va fer l’associació aquesta que llavors hi havia el senyor Bataller que hi
251

Els orgines del moviment veinal a lleida.indb 251

06/09/2019 14:16:32

havia els gitanos que donaven aquí al patí. Llavors ja vam començar a remoure. Hi
havia un mòdul que es feia escola pels crios, escola bressol, aquí davant. A l’altre costa
hi havia el parc dels motoristes... On hi ha la nostra entrada allí havia adjacent una
caseta, els mecànics dels motoristes i els bombers. Llavors estaven allí, i allò també va
desaparèixer perquè clar els motoristes van anar creixent, els bombers van canviar de
llocs, i on acaba el jardí van posar com un mòdul que van posar una escola bressol i
llavors tot això quan es va entrar al tema d’urbanitzar i fer les obres nosaltres ja estàvem aquí com associació de veïns, vam estar un parell d’anys o 3 i anàvem a fer les
activitats que no podíem aquí a l’espai a la Mariola. Allí demanaves unes hores i anaves
a fer balls de saló i gimnàstica. I a llavors ja vam anar a la Mariana, quan aquí van fer
les hores. Quan vam tornar a nosaltres ens donaven lo que es ara l’oficina del teatre,
aquesta porta de vidre que hi ha aquí al sortir. I aquí tenia que anar els laboratoris que
és el que anava, el que hi havia abans, el laboratori municipal. Però que va passar el
Barranco, era de Sanitat i tot això, va dir que on estaven ja estaven bé, amb la qual cosa
a nosaltres ens van donar “peazo associació”. Vam tindre aquesta sort. Tots vam venir
que “ens queien les calces” de lo emocionats que estàvem. Ens van dir que ficarien les
dutxes, trieu com vulgueu, tots els mobles, tenim cadires per estrenar... Va ser una
cosa emocionant perquè clar de no tenir res, a donar-nos aquest trocet d’oficina a donar-nos tot això, doncs vale, l’Associació va pujar molt, no sé si va arribar un moment
que teníem 1400 socis.
F: La que més havia de Lleida.
D: El Quimet deia “som l’associació més rica de Lleida” perquè teníem molts socis,
fèiem moltes activitats, teníem molt,... després les coses han anat relaxant-se, nosaltres
ens hem fet grans, no hi ha gent nova que vulgui entrar... i després la gent que ara 8 euros
a l’any o 15 al mes tampoc s’ho poden o volen gastar, i que hi ha molta competència.
I quan va ser que vau tornar aquí, que us ho van arreglar com a local de l’AV?

D: Aquí nosaltres vam començar el curs 98, aquí. Ja havíem marxat. Vam estar del 95
al 98 a l’ Acadèmia Mariana. Aquell curs el vam començar aquí. Que per cert l’anècdota
de quan vam tornar de la Mariana, que vam començar aquí, va ser, fem el trasllat... allà
empaquetar tot, la tele i totes les coses i aquella nit ens van robar (...).
En relació a les escoles al barri?

D: Aquí on hi ha ara l’escola del rellotge va haver l’escola d’adults, era potser l’únic
edifici que es continuava fent-se servir. L’aula de teatre ja va ser quan l’associació,etc...
L’any 98 nosaltres vam venir aquí, suposo que es va posar en marxa tot. I l’únic edifici
que funcionava era aquest, com estava en marxa l’escola continuava fent-se... Després
lo del rellotge que el rellotger l’Ejea venia cada 3 dies a donar corda perquè era amb
péndulos però ara ja no...
P: Havíem fet campanades per cap d’any, després ens vam cansar.
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P: Es un barri que la gent era de classe mitjana, no gens conflictiva, ara ja comencem
a estar com a molts barris (...)
J: La diferència d’aquest barri per mi que la gent que hi hem viscut des del començament, quan anaves a Lleida, anaves a Lleida. I quan venies de Lleida, estaves a les
afores. Es com si anessis de Lleida als Magraners. Què ha passat ara, que l’escorxador
s’ha integrat a Lleida. Nosaltres l’hem viscut aquesta integració però els que venen ara a
viure això no ho han viscut, i dius perquè t’estimes el barri doncs per això, perquè dius
perquè t’estimes un fill perquè el veus créixer i perquè t’estimes un barri perquè el veus
créixer, entens, clar i dius. Jo perquè dic lo de les rajoles perquè sap greu, perquè dic lo de
la basura perquè em sap greu, i tot això quan veus que s’està deteriorant, s’està perdent,
dius perquè...
D: Ara també els que són ara, presidenta i secretari i tresorer, la veritat es que el secretari es fa insistent amb les incidències, ara estant arreglant les persianes perquè cada dia
els ha enviat un correu, és insistent. Llavors de moment a veure si sent insistent.
P: També va passar un temps que la malaltia del Quimet ens va tocar molt a tots, ens
va tocar moltíssim, ens va tocar tant que no et pots arribar a imaginar, jo no sé com fins
a l’últim moment va poder portar la batuta...
D: Doncs funcionava perquè funcionava i anava fent.
F: Però a davant de tota organització ha d’haver una persona que ho sinti i que tingui
coneixements, coneixement de gent, perquè el que diu ella, el Quimet anava a un puesto
allí tenia coneguts, anava a un altre i tenia coneguts li deia tu m’has de fer això “per collons!”. Davant l’organització ha d’haver una persona així, si no malament.
J: L’enfermetat del Quimet (...). Mentre ell va estar malalt, l’associació anava sola, no,
perquè ha d’haver algú davant que dongui la cara. Les activitats funcionava perquè cada
monitor portava lo seu. Però quan surts de l’entorn de les activitats hi ha més coses... i
això és el que es va parar.
Continuem parlant del barri...

J: Nosaltres quan vam començar aquí, si mal no recordo pujava pel cantó dret de
ronda, arribava fins a Ramon i Cajal, baixava fins a l’Avda. Madrid, anava fins aquí el
passeig de Ronda i es tancava aquí. Llavors va començar la Universitat que va fer una AV
Universitat, i es va partir, després ens va fer una altra els instituts i es va partir, bueno...
(...). Es va fer teníem un mapa que teníem la demarcació del barri...
D: Aquí el problema està que quan es feia la festa major, volien uns la berbena a la
Plaça Castella, uns altres al carrer Alcalde Costa, ells al carrer aquí a la punta, haguessin volgut que s’hagués fet un acte diferent a tots els puestos. Una berbena a la plaça
Castilla es va fer aquell any, per mediació del Iglesias i tot això, es van fer els jocs i es
va fer tot... però no és el mateix aquí hi ha una plaça gran i està més centralitzat, això
també s’ha de pensar. Jo que vull la berbena davall de casa meva, no, ha de ser per a
tots.
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J: Això és centralitzat i aquí passa tothom i és el centre del barri. Ara veus quan fem la
festa major, les havaneres tenen èxit, perquè quasi 300 persones s’hi posen,...
D: La primera setmana farem el sopar de les activitats a baix, a la sala...(...)
J: En aquest sopar hem arribat a ser 100...
D: Per això s’ha deixat de fer el sopar del soci. Quan van organitzar això es va deixar
de fer. Doncs vam dir farem sopar d’activitats, i ha funcionat bastant bé sempre.
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Paco Castillo López
AV Pardinyes- ORVEPARD

“Les primeres accions que va emprendre Orvepard van ser
d’organització interna formant comissions per tal de treballar
en diferents àmbits (urbanisme, cultura, esports, festes, grup de
dones i de joves), amb la finalitat de poder treballar de forma
coordinada i solidària...”.

Quina experiència té al capdavant de l’Associació de Veïns de Pardinyes?

Actualment sóc vocal de la Junta de la Fundació Barri de Pardinyes (ONG creada
l’any 2000) destinada a desenvolupar tasques i serveis de solidaritat i d’ajut humanitari, principalment adreçats als veïns de Pardinyes. També he estat vocal de la Comissió
d’Urbanisme d’Orvepard i, després, president de la mateixa(1998-99) i president d’Orvepard (des d’octubre de 2012 fins juny de 2015). La meva vinculació amb Orvepard
m’ha comportat una excel·lent experiència amb el moviment veïnal, l’associacionisme i
el voluntariat que m’ha fet sentir orgullós de ésser i treballar per Pardinyes.
Ens podria explicar la seva trajectòria en el moviment veïnal, sobretot pel que fa en els seus
inicis?

Des de la infància he estat vinculat amb diferents activitats programades al barri de
Pardinyes, especialment amb temes relacionats amb la organització i participació en actes juvenils, esportius, culturals, d’esbarjo, recreatius i de festes. Més tard, he participat
en temes culturals, especialment pel que fa a la col·laboració amb el butlletí informatiu
el Recorrido, com a component de la comissió de producció, fins assolir la direcció
de Ràdio Pardinyes i de l’equip de redacció i posteriorment, la direcció de la revista
Pardinyes. També he estat l’autor de publicacions que tenen com a base argumental el
barri de Pardinyes. Igualment he format part, com a vocal, de la Comissió d’Urbanisme
d’Orvepard, més tard com a president de la mateixa Comissió i finalment he estat el
novè president de la Organització de Veïns. Actualment continuo vinculat amb Orvepard col·laborant en tasques de comunicació i protocol, segueixo formant part de la
Junta de la Fundació del barri.
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Quan es va constituir l’associació?

El 28 de gener de 1962, durant una assemblea general de veïns reunits al pati interior dels blocs de la Renfe del carrer Enginyer Cellers de Pardinyes i es va nomenar una
Comissió Gestora qui va aprovar les normes estatutàries per les que s’haurà de regir la
Organització de Veïns de Pardinyes (Orvepard). Uns mesos més tard, el 21 de Juny, a les
17 hores, al mateix pati interior dels blocs Renfe, es va elegir i va quedar constituïda la
Primera Junta de Govern d’Orvepard.
Qui formaven part de la mateixa?

Mira el President: Rogeli Aragonés Veà; vicepresident: Fidel Cardús Aymamí; Secretari: Juan Segura Rojas; vicesecretari: Isaac Melgosa González; Tresorer: Antonio Peleato
Huerto; Comptador: Àngel Melero Rodríguez; Assessor Religiós: Reverend Jesús Pelegrí
Macarulla; vocals: Santiago Oliva Duerto, Jerónimo Godoy Maldonado, Ángel Ibaceta
Gómez, Francisco Terrones Mohedano i José Jaime Mora Ribes.
Orvepard ha tingut, fins ara, 11 presidents: Rogeli Aragonés Veà (1962-1969); Ramón Aresté Jové (1969-1971); Santiago Oliva Duerto (1971-1974); Jacinto Pernia
Val (1974-1981); José Francés Molina (1981-1984); Jacinto Pernia Val (1984-1999);
Miguel Costa Ortega (1999-2011); Armengol Tolsa Badia (2011-2012); Paco Castillo
López (2012-2015); Sandra Pérez Huerta (2015-2017) i, des del març de 2017, el president d’Orvepard és Rafa Fernández Gallardo.
Orvepard és la Primera Associació de veïns de Lleida.
La Direcció General de Política Interior del Ministri de Governació d’Espanya va
aprovar els Estatuts d’Orvepard el 5 de juny de 1962 i el 26 de juny de 1962 es van
inscriure en el Registre Oficial d’Associacions amb el número 21 de la província, segons
comunicació del Govern Civil de Lleida. El domicili social de la Organització de Veïns
de Pardinyes es va fixar al carrer Sant Pere Claver, 1 i la condició, per legalitzar l’Associació de Veïns, per part de les autoritats d’aleshores va ser que “se facilitará a los muchachos
del barrio la práctica de toda clase de deportes con fines recreativos, debiéndose inscribirse en
otras entidades deportivas de orden superior en caso de querer practicarlo con carácter profesional. El Club de fútbol Pardiñas está sujeto al règimen jurídico del Movimiento, a través de
la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes”. Tot i això, ORVEPARD sempre
ha estat una organització amb personalitat pròpia i sense cap vinculació política: “Primer
el barri, després lo altre”.
Perquè es va constituir Orvepard i quin va ser el motiu que va impulsar la seva cració?

Les primeres actes de les reunions d’Orvepard recullen la necessitat d’organitzar diferents activitats del barri “amb validesa legal”. Ja havien començat a consolidar-se el club
de fútbol (fundat l’any 1952), el de bàsquet, el club de Jubilats, el grup parroquial i el
de joves, que venien participant en algunes competicions, organitzant les fogueres de
Sant Joan, la festa major i d’altres esdeveniments al barri. El mestre de Pardinyes, Rogeli
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Aragonés, va convocar els diferents representants dels grups que realitzaven activitats a
una reunió a casa seva per tractar d’unir-se i fer pinya amb la finalitat de lluitar a favor
de la millora del barri. Orvepard va captar socis de tots aquests grups i van formar la
seva primera Junta. El primer president del barri, va ser Rogeli Aragonés qui manifestà
aleshores que la Junta de Govern “té el propòsit de fer tot allò que estigui al seu abast
en pro de la barriada i dels seus veïns”. El primer que van demanar a l’Ajuntament va
ser l’església (no la va aconseguir fins l’any 1964), una escola (inaugurada l’any 1965),
millores urbanístiques, enllumenat i asfalt pels carrers, com a necessitats per urgents. I
després, una sèrie de millores pel barri ja que en aquells moments Pardinyes era considerat com a districte de zona industrial preferent (Pla d’Urbanisme de 1957).
Però, en l’ànim de tots, el que precisava urgentment Orvepard era poder disposar
d’un local social, ja que s’havien de reunir, primer on podien i desprès, en els locals
parroquials. Per això, una de les primeres accions, per tal de poder dur a terme una bona
gestió era captar socis i demanar la seva implicació per poder comprar uns terrenys i
destinar-los a pista d’estiu, projecció de cinema a l’aire lliure i ball de festa major, amb la
finalitat d’obtenir ingressos extra. Els socis van respondre adquirint bons, a través d’una
petita derrama, i així es va poder comprar un solar prop dels terrenys parroquials, on
després es construiria (any 1983) el Centre Cívic de Pardinyes, ampliat posteriorment i
essent l’únic de propietat d’una associació de veïns, amb reversió a l’Ajuntament al cap
de 30 anys.
Altres accions que va desenvolupar l’Associació de Veïns?

Les primeres accions que va emprendre Orvepard van ser d’organització interna formant comissions per tal de treballar en diferents àmbits (urbanisme, cultura, esports,
festes, grup de dones i de joves), amb la finalitat de poder treballar de forma coordinada
i solidària i poder dur a terme les diferents reivindicacions davant l’Administració (principalment l’Ajuntament de Lleida), especialment aquelles que feien referència a l’atenció
assistencial i social. Cal tenir en compta que Pardinyes era aleshores també un barri aïllat
de la ciutat de Lleida poblat majoritàriament per famílies procedents de l’emigració. Els
seus habitants, van tenir la sensació durant molts anys que vivien en un poble, extramurs
de la ciutat.
Pardinyes era i continua encara, en molts indrets, envoltada per les barreres del riu
Segre, el traçat ferroviari de mercaderies del Recorrido, amb l’estació de classificació,
al final del barri (sortosament avui destinada a altres usos) i l’estació de passatgers de
Renfe (construïda l’any 1929), a l’altre extrem. Un dels objectius principals era també
reivindicar el trencament d’aquestes barreres físiques que tenien amagada la barriada i no
la deixaven créixer, eradicar sistemàticament la indústria del barri, fomentar les millores
d’urbanisme i equipaments i desenvolupar les comunicacions per connectar-ne amb els
diferents punts del tram urbà, la qual cosa s’ha anat aconseguint, en part, amb el pas
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del temps fins convertir Pardinyes en una zona residencial revaloritzada, porta del parc
natural de la Mitjana i model d’associacionisme veïnal.
Quines demandes i necessitats estaven presents en la societat durant aquells moments i
quines eren reivindicacions dels veïns/s que es defensaven des de l’associació?

L’any 1963 (el segon de la creació d’Orvepard) es va tancar l’exercici amb un pressupost de 550.921,43 pessetes d’aleshores. Es dibuixava l’expansió del barri i es projectava
l’edificació de dos importants obres d’habitatges: els blocs Landelino Lavilla i el grup la
Pau, el que significaria la construcció de 225 pisos nous, amb el corresponent augment
de veïns. Des d’Orvepard es va veure la possibilitat d’augmentar el nombre de socis,
la captació de nous dirigents i la possibilitat també de demandar noves millores per
Pardinyes. Calia doncs consolidar la Organització de Veïns, per una banda i preveure la
cobertura de les primeres necessitats pel barri, per una altra. D’aquesta forma també es
va realitzar la petició a l’Ajuntament d’un dispensari, la millora d’enllumenat, l’asfalt de
carrers i la dotació d’equipaments i serveis municipals.
Quins creus que són els fets o accions més importants dutes a terme per Orvepard?

La Organització de Veïns ha estat present, aportant suggeriments i idees o fent al·
legacions i observant l’execució de les grans obres que s’han dut a terme al barri. Entre
elles, cal destacar, com hem dit, el trencament de barreres amb la previsió de suprimir
el traçat ferroviari, a través del conveni amb Renfe signat per l’alcalde Antoni Siurana
el 28 de desembre de 1979. Tot i això, fins l’an 1989, no es van desmantellar totalment
les vies del tren i es van alliberar els terrenys. A partir d’aquí comença l’obertura del
barri i un nou traçat de les comunicacions a través dels eixos del carrer baró de Maials i
Corregidor Escofet, la construcció del parc de les vies, amb el corresponent soterrament
de les mateixes, i les sortides cap el polígon i la N-II, a través del pont de Pardinyes i la
connexió amb l’autovia.
Altre fet vital per l’expansió de Pardinyes va ser l’eradicació de la indústria (fàbrica del
gas, molí d’oli, fàbrica de pinsos...). per incloure Pardinyes en el PGM com a zona urbana. L’ordenació de la zona esportiva, en la marge dreta del Segre, la conservació de les
90 hectàrees del parc natural de la mitjana, les construccions de les piscines municipals,
pavellons esportius (Pardinyes, barris Nord i l’hangar dels Piragüistes “Saül Graviotto”);
el palau de Congressos “la Llotja” i el pont de Príncep de Viana, han estat també grans
obres que han contribuït a que en pocs barris de Lleida es concentren equipaments tant
importants i singulars com a Pardinyes.
I, com no, el Casal Social, primer edifici començat a construir l’any 1982 en un solar
de 490 m2, propietat de l’AA.VV, cedit a l’Ajuntament per destinar-ho a Centre Cívic.
La primera fase es va inaugurar el 20 de març de 1983, amb una superfície de 2.309 m2,
tres plantes i una plaça annexa. Les dues terceres parts del mateix són per l’ús exclusiu
d’Orvepard, durant 50 anys. Després revertiran a l’Ajuntament.
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Quina ha estat la participació i implicació del veïnat en l’associació?

Pardinyes sempre ha estat model de foment de l’ Associacionisme i de participació
veïnal. Ha adquirit al llarg dels seus 57 anys d’història un sentiment de identitat global
dels seus veïns i potser degut el seu aïllament els fet aparèixer un especial orgull de barri.
Orvepard, és el nexe d’unió, de cooperació de tots ells i els seus socis fan pinya i arriben
a plantejar-ne un objectiu de lluita comú per vèncer les adversitats.
Pardinyes tenia 600 habitants els anys 50. L’any 1988, al voltant de 6000 habitants
i aquest 2919, estan censats 14.000 habitants. Des de l’any 1962 més de 500 dirigents
han treballat i gestionat Orvepard. Fa 57 anys van començar a treballar per crear l’Associació de Veïns una trentena de persones. L’any 1965, Orvepard tenia enregistrats un
total de 361 socis i actualment té 1.100 socis i alberga prop de 100 entitats: culturals
(11), esportives (13), recreatives i de festes (34), religioses (4), la resta de caire social,
amb 30 tallers dotats de professorat, formadors i monitors.
Orvepard és membre fundador i forma part de la Federació d’Associacions de Veïns
(FAVLL) i creadora de l’Escola VeInal i el president d’Orvepard, Jacinto Pernia, també
va ser el tercer president de la FAVLL, després de Carles Labernia i Àngel Ros.
Orvepard col·labora també amb les Associacions de Veïns del seu radi d’acció, especialment les de barris nord (Balàfia, Secà de Sant Pere i Llívia), per abordar temes
d’afectació comuns i amb altres entitats socials (Amics del Segre, Ipcena, Associació de
la Somereta, els Castellers, Sícoris Club, etc).
Orvepard, a més, ha disposat des dels seus inicis amb mitjans de comunicació propis
(primer circulars i comunicats, facsímil (El Recorrido), la Revista de Pardinyes (19741979); Ràdio Pardinyes, emetent des del 22 de març de 1986 i Pardinyes TV, realitzant
programes des de novembre de 2014, a més de la pàgina web d’Orvepard126 i també la
pàgina web de la Fundació Barri de Pardinyes i d’altres portals de xarxes socials.
La participació dels Veïns de Pardinyes en diferents activitats, coordinades des d’Orvepard, també s’aprecia a través de les penyes (més d’una trentena) formades a partir
de l’any 1980. Pardinyes és un barri penyista i les 35 colles del barri són el puntal de la
organització de la Festa Major i d’altres esdeveniments socials, com la Diada del penyista
o la participació del de Pardinyes en l’Aplec del Cargol.
Quins han estat els fets més destacables durant la seva etapa com a president de la Comissió
d’Urbanisme i com a president de la Organització de Veïns?

Cal dir que la meva tasca al capdavant d’urbanisme i durant la presidència d’Orvepard ha estat la de continuar amb la gestió, els projectes i les idees dels meus predecessors
en aquestes mateixes facetes per ser fidel als principis d’Orvepard basats en “fomentar i

126. https://orvepard.org/veinspardinyes/
http://www.orvepard.org/fundacio/?q=node/1
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potenciar la participació i integració dels veïns i entitats del barri de Pardinyes, en la defensa d’una millora social i humana, material, cultural i benèfica de tots els veïns i veïnes
de la barriada i lluitar per aconseguir un barri millor”, tal com es recull en els Estatuts.
Pel que fa a la Comunicació, degut la meva professió de periodista, sempre ha estat al
servei del recull històric del barri i de la redacció, difusió, i comunicació dels fets destacables de Pardinyes i d’Orvepard, a través dels diferents mitjans que tenim al nostre abast.
La meva aportació sempre ha estat consensuada i de treball amb equip, tant a nivell de
comissió, junta o Consell Assessor. Pel que fa l’Urbanisme cal destacar la urbanització de
la rambla de Pardinyes (Corregidor Escofet), on l’aportació d’Orvepard per modificar el
projecte va ser aprovada per l’Ajuntament de Lleida. Així com la intervenció i presentació d’esmenes per millorar la passarel·la per a vianants de l’estació de Renfe, la urbanització de l’avinguda Pearson o les diferents intervencions en les presentacions dels projectes
del pavelló de piragüistes Saül Craviotto o del Palau de Congressos, entre d’altres.
Durant la meva presidència al cap davant d’Orvepard (octubre 2012-març 2015),
hem aprovat la reforma dels Estatuts per tal d’adequar-los a la legislació vigent. Hem
aconseguit recuperar les Jornades Obertes de Reflexió amb la participació de 60 líders i
veïns destacats, representats de 23 entitats i associacions del barri que van analitzar 35
propostes de millora per tenir-les com a document de treball de la Junta d’Orvepard durant els dos anys següents que vaig continuar com a president d’Orvepard (2013-2015).
També és de destacar l’aprovació definitiva del Reglament de Règim Intern del local
social, per un bon funcionament i la distribució adequada dels espais del centre cívic,
la programació de tallers, classes de formació, reunions i xerrades i la utilització, prèvia
reserva, del prop del centenar de col·lectius que formen part d’Orvepard.
La recerca, adequació i adjudicació de prop d’un centenar d’horts pels veïns interessats del barri, a Pardinyes Altes, ha estat un altre fet important. Uns horts ubicats en
una finca municipal de més de 6.000 m2, situada en el triangle comprés entre els carrers
Vidal i Codina, Josep Pallach i Prat de la Riba, al final de les edificacions de Pardinyes
Altes.
Durant aquest periode de temps no ens hem cansat de realitzar danva l’Ajuntament
la petició d’habilitar definitivament el camí natural del riu per poder anar directament,
com havia estat en l’antiguitat, des de la mitjana de Pardinyes Altes fins el molí de Picavall (sota les escoles Alba), avui tallat, en un parell de trams.
També van lluitar molt per aconseguir la modificació i traçat definitiu de la circumval·
lació del transport públic, traçant les noves línies d’autobús que transcorren per les principals vies del barri. Negociacions dutes a tres bandes (Ajuntament-Sarbus-Orvepard)
fins aconseguir un circuït de servei acceptable pels usuaris de Pardinyes.
A més d’altres temes com, l’estudi permenoritzat dels punts foscos del barri, encara
sense solucionar del tot, la repoblació forestal de la mitjana i d’arbrat al barri, la construcció de la vorera des del carrer Frederic Riu Farré, passant per Ramón Argilés fins
acabar al final de la plaça dels ferroviaris. La posta en marxa, des de finals de 2012, del
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servei gratuït d’atenció jurídica al soci, i l’obertura del despatx del president d’Orvepard
qui també està a disposició dels socis, un cop a la setmana, per la tarda i tots els dijous,
per la tarda, la disponibilitat d’un membre de la Junta d’Orvepard per atendre les peticions o consultes de socis.
Quin ha estat el rol de les dones en les associacions i quin ha estat el seu paper en les accions
que s’han realitzat?

Orvepard ha comptat des dels seus inicis, amb el suport, treball i col·laboració de la
dona. Només cal obrir el llibre d’actes per veure com entre les primeres socies figuen
Carmen Berdalà Pelayo, socia 24; Carmen Mauri Mauri, socia 36 Rosa Queraltó Ballvent socia 37 i moltes altres. Totes elles, a més de socies d’Orvepard, col·laboraven en
diferents tasques de la Organització. Destacar tanmateix el paper desenvolupat per Quiteria Oliva, una de les primeres dirigents del grup de dones; Matilde Cabrera Santiago,
presidenta Grip de Dones i d’altres que van continuar amb aquesta tasca i Maria Bravo.
No hem d’oblidar a Carme Torres i Graell (Lleida, 1932-2010). Historiadora, autora
de diverses publicacions i guardonada pel seu treball per la Generalitat, La Universitat
de Lleida i la Paeria. Nascuda a Pardinyes (on va passar la seva infantesa i adolescencia)
qui sempre va tenir en gran estima pel barri i va col·laborar amb Orvepard. El seu pare,
Antoni Torres Panadés, va ser impulsor de la Festa Major del barri i del futbol a Pardinyes (habilitant un camp en una finca al costat de la fàbrica Virginias).
Igualment cal fer esment de Pepita Enric Queraltó, resident a Pardinyes des de 1916,
qui va ser la primera infermera del barri. Es va iniciar als 18 anys, durant la guerra civil i
va estar posant injeccions pels domicilis de la barriada fins complir 80 anys.
També s’ha de reconèixer la dedicació a l’associacionisme veïnal i l’excel·lent trajectòria desenvolupada a favor del barri per Ramona Salla Sanjuan. La Ramoneta, porta 50
anys treballant voluntàriament en diferents entitats del barri i 28 anys com a vicepresidenta de la Organització de Veïns de Pardinyes (Orvepard). Ha format part de la Federació d’Associacions de Veïns de Lleida (FAVLL); ha estat cofundadora l’any 1983, junt
amb Frederic Baena i és la presidenta actual de la Coral Llum de Veus de Pardinyes. Va
començar participant en l’AMPA del col·legi de Pardinyes l’any 1968 i de seguida es va
implicar amb la Organització de Veïns, essent una component activa de les Comissions
de Cultura, Festes i Urbanisme d’Orvepard. Organitzadora del d’Homenatges a la Vellesa, dels Nous Nats i de les xocolatades pels nens durant les festes del barri. Coordinadora
dels concursos de puntes de coixí (bolillos) de Pardinyes, d’actes d’animació i folklòrics
i de l’elecció de les pubilles i hereus per la Festa Major. Supervisora del compliment del
planejament municipal pel que fa els trajectes, horaris, aturades i de les línies de l’autobús pel barri.
Sense oblidar la feina feta per les diferents secretàries d’Orvepard, entre elles Isabel
Izquierdo García. i les que desenvolupen actualment tasques administratives o de relació
i col·laboració institucional com la Tomasa Martínez Peñuela (ex-omptadora i tresorera
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d’Orvepard), la M. Salomé Ribes (revista Pardinyes i secretaria de la Fundació), Mariluz
Pernía Manso, les presidentes i components de junta del grup de dones i, entre moltes
altres.
Igualment, indicar que Carme Larrosa Lladòs ha estat l’artífice de recuperar la processó de la Somereta a Pardinyes (any 1996), el pas de la fugida d’Egipte, el més gran de Catalunya, amb 9 metres de llarg, 4 d’ample i 1.200 kilos de pes, portat per 60 costaners,
tradició de Setmana Santa que continua viva a través de 175 socis que té la Confraria de
la Sagrada Família, 50 d’ells dones. Cal també donar compta de la tasca desenvolupada
per Ramona Cuenca Marín, presidenta del CB Pardinyes (2007-2012), essent la primera
dona presidenta d’un club de Bàsquet amb 9 equips masculins.
Cal ressaltar la gestió duta a terme per Sandra Pérez Huerta durant els 2 anys que
ha exercit la presidència d’Orvepard i membre de la FAVLL. Donar compta també de
la bona tasca professional, duta terme de forma voluntària i gratuïta, que ha exercit al
capdavant de l’assessoria Jurídica i d’atenció personalitzada als socis d’orvepard.
Finalment subratllar que, en la candidatura que vaig presentar per les eleccions a la
presidència d’Orvepard l’any 2012 es van incloure 10 dones per formar part de la Junta:
Ramona Salla Sanjuan, Tomasa A. Martínez Peñuela, Pascale Sánchez Vilafranca, Núria
Mallol Agulló, Rosa Maria Alonso Calzada, M. Salomé Ribes Amorós, Mari Luz Pernia
Manso, Laura Soto Ropero, Maria Àngels García López i Sandra Pérez Huerta en Serveis
Jurídics.
El que falta per fer...

Orvepard ha demostrat des de 1962 fins ara que no tenim cap por a la confrontació
amb l’Administració perquè som un barri amb identitat pròpia, amb energia positiva,
combatiu i cohesionat que fa pinya davant les adversitats. Per això estic segur que la lluita dels veïns a través dels diferents actors com Orvepard. Fundació barri de Pardinyes,
Serveis Socials, Càritas, Associació de Jubilats, Voluntariat Social i ACIP, continuaran
compromesos per aconseguir l’objectiu d’anar millorant el barri, comptant amb l’experiència dels 57 anys d’història d’Orvepard que, ben segur seguirà renovant els seus
dirigents i apostant per l’emprenedoria al barri.
En aquest sentit, indicar que encara falta, per poder sortir de l’aïllament en que es
troba Pardinyes, executar d’una vegada per totes el Pla de l’estació (formalitzat entre
l’Ajuntament-Adif i Renfe l’any 1983) per trencar definitivament el mur de l’estació i
entrar lliurement des de Pardinyes al centre de la ciutat. Volem ser el barri de l’estació de
l’AVE i deixar per la història “Pardinyes, el barri de darrera l’estació”.
També continua pendent de solucionar la connexió definitiva del camí natural del
Riu Segre, des de la mitjana fins el molí de picavall, junt a la variant, sota les escoles Alba,
tallat actualment en dues parts. Seguexi pendent la petició realitzada a la Paeria d’un
estudi de reordenació del trànsit de vehicles en el quadrat comprés pels carrers Contes
d’Urgell, Corregidor Escofet (rambla de Pardinyes), Avinguda de Tortosa y Roger de
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Llúria, amb les travesseres corresponents. També l’estudi per dur a terme els canvis corresponents i supressions de direccions i aparcaments homologats per igual en bateria o
cordó, al llarg del barri.
Igualment continua vigent la manca de neteja en el barri (amb forta incidència de
restes de bosses de plàstic els dissabtes, durant i després del mercat), l’aplicació de l’ordenança municipal als propietaris de gossos, solucionar definitivament els punts foscos
a Pardinyes, repoblar l’arbrat mort o arrencat i reforçar el manteniment a l’urbanisme,
mobiliari urbà (continuen faltan les marquesines a les parades del bus) i intensificar la
senyalització horitzontal en els vials. Cal també, per part de l’Ajuntament, urbanitzar
definitivament l’antiga carretera de Corbins (actual carrer Euskadi) perquè sigui na veritable via urbana.
Intensificar relacions amb les Associacions de Barris Nord (Balàfia, Secà de Sant Pere
i Llívia) per analitzar els problemes i les corresponents solucions que poden afectar a
tots quatre barris. És necessari treballar conjuntament amb l’Associació de comerciants
del barri (ACIP) que té al voltant de 100 establiments associats ja que Pardinyes, des de
l’eradicació de la indústria, és bàsicament un barri comercial i de serveis.
Els factor positius i lo qüestionable

Els factors positius que s’observen des d’Orvepard vers Pardinyes és que és un dels
barris de moda de la ciutat, amb molt dinamisme, bons serveis, dotat de grans superfícies d’alimentació i bons equipaments i una destacada bona consciència per la naturalesa
i defensa del riu la mitjana i el medi ambient. La opinió feta pública per la gent, especialment pel jovent, és que: Pardinyes és un barri guai.
Entre els factors de control i qüestionables per Orvepard destaca l’excessiu intent de
control municipal, a més de dur a terme una tasca propagandística i gairebé inoperant
per part del Consell Territorial de Barri (zona 3). Hi ha disfuncions entre la regidoria
municipal de barri i les altres. S’acusa la mancança d’un interlocutor únic i la línia
directa amb l’alcalde. Caldria augmentar la massa social i la captació de nous recursos
(a través de nous espònsors, col·laboradors i socis protectors) per gaudir d’una major
independència econòmica i fugir del paternalisme administratiu.
Ningú pot negar que actualment el moviment veïnal a Lleida està també en crisi però,
a pesar de tot, Orvepard és un exemple a investigar i, en molts dels seus aspectes, a seguir.
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Jacinto Pernia Val
AV Pardinyes-ORVEPARD i FAVLL

“Pardinyes es va crear a l’any 62, a l’any 61 es va aprovar estatuts, i es va presentar al govern militar d’aquell temps i a l’any
62 ens van donar el vistiplau (...) Lo més bonic del moviment
veïnal és que abans tot els feia per consens, si no havia acord
s’aplaçava per més endavant. De vegades els acords no arriben de cop i banda, s’han de pair, si vols pressionar un acord,
s’ha de pair... al principi. abans al món veïnal tot es pactava a
base de consens. No arribem a cap acord dons ho deixem i ho
parlem en una altra reunió”.

Quan va iniciar-se l’AV de Pardinyes. Qui havia de responsable?

Començo a estudiar totes les actes d’aquells anys i no hi havia com ara, quan vaig
entrar jo vaig posar a posar responsable de cultura, esportiu... Abans es posava vocal 1r,
2n, 3r... etc. renovació de la junta president, vicepresident tresorer... però no hi havia
responsables, jo ho vaig posar. He anat endevinant qui estava de responsable perquè el
vocal 3r presenta un projecte d’activitats esportives... Tinc les actes.
Fins als anys 70 llargs, jo quan vaig venir, aquí vocal i responsable, de l’àrea de cultura,
de festes... etc. i a partir d’aquells anys el Paco té totes les dades de tota la gent que va
haver aquell temps.
Pardinyes es va crear a l’any 62, a l’any 61 es va aprovar estatuts, i es va presentar al
govern militar d’aquell temps i a l’any 62 ens van donar el vistiplau. I la Bordeta també
es va crear per aquesta època.
Els barris es van crear per època semblant. Pardinyes i la Bordeta era dels primers.
Després es van ajuntar cap als 70 i pico... dels 70 als 75. Quan vagi al poble agafaré l’arxiu i miraré quan es va començar.
Pel que fa la federació? Del 82 enrere no sabem qui és la federació?

Carlos Lavernia va ser un president, després va venir Àngel Ros i jo vaig ser el 1r
president legal. Àngel Ros es va independitzar i em vaig enterar que em presentava quan
vaig arribar allí, i en aquells temps no hi havia una junta, i havies d’arrastrar... quan la
cosa funciona no hi ha problemes...
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Los datos que tinc és que van ser 5 associacions que van crear la Federació, perquè
per crear la federació a veure com ho fem, com ho fem... alguns dient que sí, altres que
no... que això es polititzarà. Vivim en un món on tot té que consistir, existeixen gent
amb creences, amb idees polítiques lo important és respectar-se posar-se cadascú al seu
lloc i treballar.
Lo més bonic del moviment veïnal és que abans tot els feia per consens, si no havia
acord s’aplaçava per més endavant. De vegades els acords no arriben de cop i banda,
s’han de pair, si vols pressionar un acord, s’ha de pair... al principi. Abans al món veïnal
tot es pactava a base de consens. No arribem a cap acord dons ho deixem i ho parlem
en una altra reunió. I allí vaig aprendre que hi ha decisions que s’han d’aplaçar per més
endavant. De vegades aquí els dic aquesta decisió pel mes de gener es pot anar.
Des de Pardinyes, va ser la primera associació que va crear una escola bressol. Acte seguint ho va fer el Secà i després es va dir perquè no ho porta la FAVLL tot... per negociar
conjuntament i perquè creava un espai de treballa que havia mestres, gent treballant...
Es va muntar perquè era necessari. Es va veure que a la llarga ho agafaria l’ajuntament
com així va ser.
En principi el que fem és fa falta un servei s’ha de muntar, i es va anar es va contractar
a la persona, després el Secà i algun barri més,... i va arribar un moment que perquè no
ho agafa la FAVLL, i havia l’Emilio... i al cap d’un temps va ser l’Ajuntament.
S’ha creat un servei a través de la FAVLL als veïns, hi ha serveis que es creen perquè
l’Ajuntament no els crea, fem de substituts tot i que no sigui.
Es va fer una empresa única FAVLL- veïns i després es va fer escoles socials.
I tot aquests serveis tot i que la gent no es doni compte cal agrair-los als moments
veïnals d’aquest anys.
Què preocupava...?

Teníem molta il·lusió i veiem que feia falta moltes coses, perquè sí que és veritat als
barris estaven desorganitzats, els carrers estaven fets un desastre, faltaven escoles, instituts... i com a moviment veïnal ens vam estructurar per allò que consideràvem basic.
Primer van ser els locals socials.
Després falten escoles perquè la meva escola està saturada... teníem que reivindicar.
Per això, la gran xarxa d’instituts que tenim no oblidis que només hi havia els instituts
de la carretera Saragossa, no hi havia més.
Es va reivindicar la descentralització d’això, va ser des del moviment veïnal d’aquells
anys, aquí fa falta, aquí fa falta... uns barris més i altres menys, però va haver un moviment veïnal de reivindicació.
En els últims anys tothom havia d’anar a les basses i tothom va reivindicar piscines
als barris.
En aquell moment es creia convenient descentralitzar.
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Tots miraven a l’altre i miraven de reivindicar, si tu tens per què el meu barri no pot
tenir, això és bo es competència positiva i bona.
Nosaltres vam començar aquest procés però hi ha un munt de coses que avui en dia...
Vaig estar en un acte d’escoles bressol... i vaig recordar que des de les AV es va iniciar
la xarxa de les escoles bressol, ara l’han millorat, però van ser el moviment veïnal, els
barris que van començar a reivindicar si no arriba a ser per nosaltres que la Federació va
començar a fer-se càrrec i després l’Ajuntament ho va agafar perquè era rentable...
Aquest país té poca memòria històrica, i és veritat que avui en dia es l’altra cara del
que era abans. Abans va crear molts serveis que necessitava la ciutat que va fer un canvi
radical a la ciutat. Que sí que es veritat que els polítics fan la seva feina i tal,... però també
que els ciutadans poden agrair el que es va fer des dels moviments veïnal.
Nosaltres en aquells temps miràvem com podem millorar equipaments, primer com
podem millorar la infraestructura.
Pardinyes i gual que la Bordeta, Magraners, el Secà posaven rec asfàltica, als 2 dies
desapareixien i sortia la terra.
Vam aconseguir que poc a poc es fessin carrers, els 2 carrers principals van ser carrer
Anastasi Pinós i carrer Tarragona... perquè el camí de Corbins depenia de la Diputació.
Vam fer el projecte d’ampliar els barri tots els barris després ho van fer.
El local social es va inaugurar l’any 80, després es va descobrir que les escoles no donaven, es feien petites, Pardinyes ja s’havia fet i van fer Riu Segre, el barri ara té 14000
habitats, i als anys 50 quan vaig venir a Pardinyes jo, érem 500, havia masies i una explanada.
Tota aquesta evolució que als anys 70 continuava sent uns 3000 habitants. A partir
de la nostra tasca que es va aconseguir canviar la fisonomia de la ciutat, es va tenir que
lluitar molt i es va fer amb l’aportació de tothom, si tu aconsegueixes tal, jo també tinc
que aconseguir.
A Balàfia es va muntar Països catalans, i es va anar ampliant la xarxa d’escoles, instituts, va començar Lladonosa després Torrevicens, després la mitjana i altres instituts a
barris.
Tota aquesta cosa va ser una planificació des de la Federació reivindicant necessitats
que consideràvem bàsiques. Amb tot aquest procés també es va iniciar als barris procés
cultural. A Pardinyes els temes esportius ara hi ha 15 entitats esportives. Es va aprofitar
la zona del riu que era un vertedero on es llençava la basura, es va posar els jubilats a
controlar-ho,... i es va proposar a l’alcalde que es faria una xarxa d’activitats esportives...
nosaltres vam dir què voleu, tu l’aplanes i en poc tems hi ha havia espai per tir a l’arc,
petanca,... etc.
Aquí fem piragüisme, vam muntar lo de piragüisme, però perquè vam reservar els
espais per promoció esportiva, i als anys 70-80 es va presentar un projecte per activitats
esportives.
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Com la Mitjana es va començar a reivindicar nosaltres, els ecologistes i l’Ateneu Popular de Ponent... quan va venir Barranco, a veure s’ha fet perfecte, va fer control, es
va fer un parc... però li vaig dir no oblidis que vam ser nosaltres els que va iniciar el
procés,... venien Lladonosa i la gent de l’Ateneu... etc. Que està molt bé que el que va
fer l’Ajuntament tenien diners però es va denunciar la “casa Burtina”. Però nosaltres vam
anunciar l’abandó que havia... i gràcies a això, es va posar control, es va declarar zona
de... però totes aquestes coses la gent s’oblida, els polítics que no tenen idea històrica “tot
ho vam fer nosaltres”, a veure pensem-ho... aquí hi ha gent que es va moure. I tu polític
et vas despertar perquè la gent es va moure, el polític farà el que la gent vol. Barranco
va veure que teníem raó, i ara mira com s’ha convertit, però aquí va haver-hi un procés
anterior, que li vam dir ves a medi ambient, es va posar cartells i de tot reivindicant la
mitjana.
I recordo com anècdota que al barri hi havia caçadors, i deien us fotrem ehh, que aquí
està a prop podem anar. Veus que totes les coses hi ha gent en contra però a la llarga en
perspectiva, ells ja no hi són i els que venen s’aprofiten, i tota aqueta feina es feia des del
moviment veïnal.
El moviment veïnal va ser la clau d’aquells anys, i així com ara com hi ha el “15M”
nosaltres vam ser el “15M”, va ser la nova generació que vam treure tot el que feien...
llavors no feien res.
Com anècdota aquí a donants de sang ho portava la Dolors... no trobem cap paper,
i ara com s’ha de fer,... a Pardinyes igual quan vaig entrar no havia cap paper. I quan
vaig començar, i em va donar còpia del poc que hi havia. Abans la gent que havia abans
nostre ho feien d’anar per casa, i ho guardaven a casa,... Però aquestes coses passaven,
ara sí que hi ha còpia de tot,... lo meu ho vaig dur al poble, si es perd a l’associació que
algú ho tingui.
I clar, antigament, els primers temps de la Bordeta i tal... no sé qui era el secretari,
però qui feia ho guardava ell o el que sigui.
Jo tinc la convocatòria i la primeraacta legal de la Federació. Abans del 82, van ser
president de la FAVLL, abans de l’Àngel Ros, va ser el Carlos Lavernia...
Nosaltres estàvem, el Javier Olmo de la Bordeta, l’Emilio i jo. I ens ho vam anar
turnant i bé. I després a partir d’aquí la FAVLL va crear l’escola veïnal als anys 80 per
formar a la gent, vam tenir una experiència molt positiva al principi, i portàvem gent de
prestigi a xerrades, etc. Què va passar, es va perdre...
Jo penso una cosa que és molt important, el preparar als dirigents veïnals és bàsic,
perquè vam descobrir que molts dirigents veïnals es dóna eines per treballar, per buscar
subvencions... quan es posa en aquest món, has de començar a conèixer com és... hi
haurà gent que no hi anirà mai i altres que aprendran i haurà un canvi i a partir d’aquí
anirem lluitant i tal.
Per mi va ser una experiència molt positiva, o la muntàvem nosaltres o la muntava
la Carmen Torruella,... al final es va decidir que donava l’ajuntament i es va fer cursets
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d’informàtica, etc... i també vam participar a Madrid. Era molt positiva, ara treballàvem
amb molta il·lusió i pocs mitjans... però aprofitàvem per reivindicar.
Va haver-hi a Lleida unes jornades sobre la ciutat i allí va sortir la reivindicació bàsica
del moviment veïnal: centres cívics, la primera (després d’urbanisme, arreglar carrers...
estàvem abandonats), ja no et dic l’horta com estava d’abandonava...
El problema sempre és que l’horta ha funcionat una mica diferent, amb una problemàtica i interessos diferents.
Els barris, tu saps que a la ciutat hi ha rius, el riu divideix una part i una altra, i a part
a les ciutats que hi ha vies del tren, divideixen una part i altra. Pardinyes està dividit pel
riu i la Renfe, i havia vies que anaven fins al “recorrido”, l’estació des classificació, els
vagons que arribaven aquí, allí els ordenaven cap a on fos... i distribueixen i arreglaven
vagons... això vulguis o no vulguis... Pardinyes era el barri del cul de sac, el riu per un
costat, les vies de tren per un altre.
Hi havia una cosa molt curiosa, la gent deia anem a Lleida, i deies, ets a Lleida.
Els carrers estaven sense asfaltar, molta gent anaven amb les sabates a la mà arribaven
a la ciutat i es posaven les sabates (sobretot les dones).
Aquests barris estaven una mica abandonats, com la Bordeta, etc... aquestes divisions
són naturals. A tots els llocs que hi ha rius passa això.
Des de la Paeria la vida dels barris no ho vivien, vivien el centre, hi donaven suport a
la gent pudent, la burgesia del centre, i la gent dels barris vivien realitats diferents (Secà
Sant Pere, Bordeta, Magraners...).
Jo recordo, et vaig explicar una anècdota, quan vaig ser president als anys 73-74...
recordo que la primera vegada, vaig tenir la sort que vaig muntar un grup de joves, i hi
havia un del barri que treballava als magatzems i va dir tinc allí faroles mortes de fàstic
potser li dic a l’alcalde, perquè a la passarel·la estan sempre fosques no funcionen... però
ens deien no podem no tenim un ral, i els vam dir no poden perquè no volen perquè
vostès tenen faroles, hem passat pel magatzem municipal i hem vist un munt de faroles
tirades, i van dir ja mirarem el què i al cap d’uns dies les van dur... va ser la primera
victòria que vam aconseguir.
Això vol dir que quan es va a demanar cal dur la solució...
Després vam descobrir que no hi havia terreny per fer els instituts, arriba la festa
major a part de recollir signatures etc... i quan vam estar al carrer Girona amb els joves
li vam dir a l’alcalde aquí està el terreny per fer l’institut, i a partir d’aquí es va fer un
conveni amb educació
Les piscines el mateix, el dia de la festa major, baix de l’escenari una pancarta i els
joves banyant-se demanant piscines...
Diners no teníem però imaginació et puc assegurar que havia moltíssima imaginació...
Cada vegada que inauguràvem algo sempre dèiem ara falta...
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El pavelló d’esports, tots vestits d’esportistes a donar una volta pel carrer i a reinvidicar el pavelló, amb molta imaginació i moltes ganes.
I a Pardinyes tot el que es va planificar al llarg dels anys moltes coses, la majoria es
van aconseguir.
I a nivell de ciutat el mateix, ara mires la ciutat de Lleida i tens local social a tots els
barris i a l’horta algo, hi ha una xarxa, piscines... el mateix, això és el que s’utilitzà a Dinamarca i Suècia (quan vaig visitar aquests països van dir que al voltant de la ciutat tenen
dividits per zones i allí fan teatres, etc...). Lleida avui en dia té altres necessitats, però ara
aquestes necessitats les coneixen més ells que jo, jo el que conec ara és el que estic posat
a la Fundació, que tots els temes socials es portés des d’aquí...
Però lo que sí que està clar, si mires des del punt de vista històric, tot el mon veïnal
va ser part de la història d’aquest país que va revolucionar un munt de coses i a Lleida,
va fer un canvi radical però darrere del tot està el moviment veïnal estructurat al voltant
de les AV, abans teníem una capacitat de treball molt forta, perquè la gent que som ara,
som els joves que havia abans.
I avui en dia, lamentablement no hi ha joves, i això és el que teníem en gran sort de
que havia un munt de joves amb unes inquietuds i que tenien la intenció de millorar,
tots des de les seves vessants, idees però tots amb una idea clara defensar els interessos
dels veïns.
I recordo que abans de crear la Federació, nosaltres ens reuníem a la Bordeta, els barris
ens reuníem a la Bordeta, no hi havia Federació, a partir d’aquí es va idear de crear una
federació...
En principi fèiem com si fos de “Paxt Christi” a les esglésies, per què? Perquè hi havia
problemes de control, fins que va arribar un moment, que vam dir, ja som vàries associacions i podem crear una federació... i fer la cosa més oberta, i te’n recordes la fusta que
hi havia al despatx, va ser la primera part de al federació que es va muntar a l’escorxador,
això era al voltant dels anys 70-75... al poble tinc les dades exactes perquè tinc convocatòries de “Paxt Christi”, era molt divertit, allí parlàvem un llenguatge molt més... perquè
si venia la policia o venia algú pues la imatge... nostra d’església i no es posaven tant... els
capellans estaven molt compromesos... i va ser a partir d’aquí que es va començar a crear
la Federació, ja veus que vam fer coses senzilles, un cartell, ens reuníem de tant en tant,
parlàvem de problemes comuns i vam començar a marcar les primers pautes: tindríem
que tenir locals per reunir-nos per això una de les reivindicacions primàries va ser fer
locals, si teníem locals, podíem fer reunions i allí fer una tasca més de reivindicació...etc
i llavors es van reivindicar locals socials, Pardinyes va ser el 1r, perquè va ser coincidència
que anem a l’alcalde, Siurana i diu si tinguéssim terrenys i li vam dir tenim un terreny
que va comprar el barri, des dels veïns a partir de l’AV, que pagàvem tots, i li vam dir
que nosaltres cedim el terreny perquè ens faci un local. I abans aquí teníem al Florensa
i va acabar d’estudiar, arquitecte, i li va dir et farem inclús un projecte, i aquest noi va
començar a fer un projecte, dient tothom els espais que volien,... i es va aconseguir un
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primer local i es va fer perquè va ser la primera reivindicació que vam tenir, quan es va
llogar el magatzem i...etc. va ser quan les Associació de veïns van ampliar el seu espai
d’activitats. Abans fèiem la revetlla, la festa major, etc.
Aquí Pardinyes tenim els del futbol, bàsquet,... AV i van fer el que va ser el primer
nucli que va ser AV. Un cop va aparèixer l’espai, lloguers, etc. Es va fer un procés de local
social bastant estructurat i Lleida va ser de les primeres ciutat que va tenir una xarxa
força distribuïda de locals socials, aquí, la Bordeta, etc. I altres van llogar. Les partides
tenien les escoles, que s’anaven tancant... etc. i van començar a moure’s.
I llavors el moviment veïnal van fer plantejaments reivindicatius més concrets i ja més
amplis i van començar a desenvolupar fer activitats més amplies per atreure la gent, a
més de fer un servei cultural, promoure la cultura bàsica i primària. Vam tenir al magre
que estava molt interessat pel tema cultural,... van moure els col·lectius culturals. Per
exemple al barri i a la federació es va crear la comissió de de cultura i a la Federació van
començar a crear la comissió de l’Horta.
Tu quan vas venir de Burgos, vas aterrar a Lleida...? Vas venir per treballar...?

Jo vaig arribar de Burgos, i vaig aterrar a l’últim carrer de Pardinyes. Ma mare va morir de part i el meu pare tenia 23 o 24 anys, i tenia germans que treballaven a la Renfe de
fa anys, i al meu pare li va agafar una depressió al pare i la germana se’l van emportar a
Pardinyes, va treballar a la Renfe. El pare va començar a viure al carrer Pardinyes baixes,
va viure de pensió en una casa vivien 2 o 3... Ell va estar aquí, i al cap de 6 anys es va
casar amb una dona de Palència, perquè hi ha un tema curiós l’immigrant que venia aquí
normalment es juntaven amb els seus, havia gent de Burgos, Aragó... A mi m’expliquen
que el pare i altres companys anaven junts a berenar... a donar una volta, a rodar, i la
seva dona treballava de “xaxa” al costat de la Paeria a un oculista, ella era de Palència, el
seu germà treballava a la Renfe i es va conèixer pel seu germà. El germà d’ella va anar a
Bilbao a “Altos Hornos”. El pare es va quedar aquí. El pare va deixar la Renfe i va començar a treballar “l’Overnet”, que tenia les torres per allà baix, i va estar treballant allí
i tal i qual, aquí es va casar, Va néixer ma germana i quan tenia un any ma germana, em
van dur a mi. Jo havia viscut al poble amb la padrina, el padrí i padrina i tieta, que la
germana de ma mare es va quedar vídua un any abans de néixer jo perquè al seu home
el va matar una burra. Jo vaig venir amb 7 o 8 anys. Jo vaig venir a viure al carrer Jaume
d’Aragó que és, l’últim que havia, d’allí a Pardinyes baixes, després al blocs del Bisbe i
ara a Avda. Tortosa.
I dins el món veïnal...

En aquells anys havia pocs veïns i havia una harmonia enorme, perquè quan arribaven festes, com St. Joan o festes d’aquestes tots els veïns treien taules al carrer, i es ajuntaven tots a menjar coca, el que havia entre tots,... això ho vaig viure jo, molta solidaritat,
hi havia la voluntat.
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A nivell familiar jo recordo, havia 4 germans, que ens ajuntàvem a casa d’un germà,
tots, crios, grans... l’un portava això, l’altre una altra i tot ho posaven en comú, i per
dormir era divertísissm, 4 aquí 4 a d’alt... Quan expliques això jo ho vaig viure.
A partir d’aquí jo me vaig posar, abans els pares anaven a l’església, a missa, que estava
on hi ha ara la Catalunya-Caixa abans havia un magatzem de toldos que ho deixaven per
fer missa, després on hi ha l’escola de Pardinyes, al carrer Miquel de Cortada, havia una
escola vella de nens i nens; i allí també feien la missa després, jo em vaig posar a treballar
amb el capellà, que estava, Jesus Pelegrí, que havia per aquí i vaig començar a treballar
a treballar amb ell a nivell del barri, dels joves, fèiem cine, em vaig implicar, després em
vaig passar a la JOC (joventut obrera cristina), moviments d’església que la gent es posava abans, i vaig estar treballant amb més gent, i fèiem activitats. Després vaig ser escollit
secretari tresorer diocesà i vaig anar a treballar... Abans havia molta gent jove, fèiem
jornades i havia molt joves, perquè abans havia una inquietud, i l’expressaven en un lloc
on podies, que en aquell moment era l’església, és així, ara ho veus, però en aquells anys
era així, i si el capellà era obert, com el Sr. Jesus... perfecte.
I després d’aquí em vaig posar al barri, allí ens deien centre el compromís s’ha de fer
al barri on vius, i vaig començar a venir aquí, i un grup van dir l’associació no acaba
de funcionar, has de venir, vinga... tenia molta relació amb els joves, i al final em vaig
presentar i em vaig escollir, a partir d’aquí em vaig implicar en l’associació directament,
però ja havia fet treball amb joves al barri. I ara quan ens trobem, i comentem abans
no teníem res però fèiem, mira “escala-en-hifi” i cobràvem, posàvem un sac a l’entrada
de la porta, la voluntat, i la gent recordo posava 800 pessetes, etc... i amb això anàvem
fent coses, i anàvem fent coses, sense un ral anàvem fent activitats, els joves muntàvem
la festa major del barri i teníem aquesta pista... i escolta, molta bona voluntat. Ara aquí
al barri vaig descobrir això... que es cada dia fes el que et proposis.
Després jo... vas evolucionant, perquè després te marxes del pares, vaig anar per
compte meva, després em vaig portar a la tia del poble que vivia sola allí, la que em va
criar, que vivia sola, va tenir un accident es va trencar la cadera i va venir amb mi i va
estar 18 anys amb mi...
Des de jove, des dels 15 anys ja estava posat en associacions amb compromís, fèiem
moltes excursions amb joves, anava molt de muntanya, per això tinc molt bon record,
agafem el jovent i amb el pare Joan, el capellà, i fèiem sortides, a la Pena, anàvem a passar el dia allí, ara un parell de dies per la muntanya, demanàvem alguna casa parroquial
lliure, i vam començar a muntar activitats, i muntàvem jornades de reflexió, d’estudi...
i fèiem en aquells anys, estava la moda de l’enquesta, per conèixer la realitat, fèiem
enquestes i fèiem campanya, per exemple, una campanya als anys 70 del somriure. (...)
Aleshores, teníem un sentit de barri, jo visc a Pardinyes, no tu vius a Lleida, no visc a
Pardinyes, jo vaig a Lleida!, aquest sentiment de barri això lo vam tenir, el jovent ho tenien molt i a partir d’aquí van néixer moltes parelles i va ser una experiència enriquidora
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al 100% i jo la vaig viure molt plenament i amb el Joan, el Joan feina de capellà religiós
i jo de capellà laic.
I dins el món associatiu, el paper de la dona,...

A veure jo vaig tenir la gran sort que es van engrescar un munt de dones molt intel·
ligents, molt treballadores i molt maques... Hi havia un munt de dones que sobresortien.
Quan vaig agafar jo la junta eren tots homes, les juntes d’abans eren tots homes; però
quan vaig entrar jo havia moltes dones, es va fer tot ja, cultura una dona, festes homes i
dones i ja vam començar a posar... Molts nois i noies es posaven per parella, recordo que
em ve una dona i em diu, “a mi me tienes que poner a trabajar para hacer excursiones
contigo de posar a ‘menganito’”, i li dic “te pondré con una persona que quiere hacer
excursiones contigo”, avui en dia estan casats.
Molts joves s’anaven agrupant i se feien parelles. De cultura, havia un xaval que estava
responsable de cultura, i ve una noia i em diu “a mi me gustaría hacer cosas de cultura”,
i va anar a ajudar i després es va posar ella de presidenta de cultura, i també es van casar,
etc.
Quan som joves, la època nostra, pues anàvem..., i això va ser una cosa molt important, vam aconseguir que moltes parelles se doblessin per treballar, després van tenir fills
i tot això ja van deixar-ho tot, però em vaig donar compte d’una altra cosa, que després
es van implicar amb lo que feien els fills, el fill feia bàsquet doncs el pare a la junta de
bàsquet, feia futbol doncs igual, o a les AMPES de les escoles bressol, etc.
Però vaig descobrir que a partir de l’experiència que vam tenir ells van continuar
actuant com a persones dins els col·lectius que a ells els interessaven més, pels interessos
que ells tenien en aquell moment...
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