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1. Metodologia 
 

De la mateixa manera que han estat elaborats els altres estudis de cas, aquest informe s’ha 

realitzat a partir de la triangulació de diverses tècniques de recerca. S’ha dut a terme un recull 

de dades a partir de fonts secundàries, en aquest cas, sobretot dades demogràfiques, ja que 

són les úniques accessibles a nivell de barri. 

També s’ha fet una cerca i buidatge de diferents informes i plans1 que han aportat dades 

rellevants. Ara bé, en el cas de Lleida no s’han trobat informes desagregats a nivell de barri 

d’on extraure dades més enllà de les demogràfiques i de serveis socials i, per tant, en alguns 

casos només podrem anunciar dades a nivell de ciutat que ens indiquin possibles tendències 

globals que afecten també al barri. 

La principal eina de recerca han estat les entrevistes a actors clau relacionats amb el barri, ja 

sigui a nivell polític, tècnic i ciutadà. S’han realitzat un total de 10 entrevistes, moltes amb dues 

persones. Referenciades a l’annex 1. 

  

1 Dades del padró municipal, dades dels Serveis Socials de la Paeria, informe “El Context Socioeconòmic 
de Lleida 2012”, la Memòria de 2012 de la Regidoria de Benestar Social de la Paeria i el document de 
conclusions de les “Jornades de Reflexió” que realitza Orvepard. 
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2. Característiques bàsiques del barri 
 

La zona on avui trobem el barri de Pardinyes havia estat una zona agrícola amb masies, horts i 

alguna casa d’estiueig. De fet, avui en dia encara hi ha una partida rural2, al costat de l’actual 

barri de Pardinyes, anomenada “Pardinyes altes”. El barri actual de Pardinyes se situa a la zona 

que anteriorment ocupava la partida de les “Pardinyes baixes”.  

Fou al 1923 quan l’empresa Camins de Ferro del Nord va situar en aquesta partida una estació 

de mercaderies, aixecant-hi cases per als 150 treballadors del complex ferroviari. Això va 

generar que diverses empreses es situessin al barri, conferint-li caràcter industrial. Aquest 

dinamisme industrial va portar a la construcció de diversos blocs d’habitatges –primer 

autoconstrucció i posteriorment habitatge públic amb els Blocs de la Pau- i el posterior 

assentament d’una part de la immigració interior des de la dècada dels 40 fins els 70 del segle 

XX. En un primer moment el barri patia dèficits importants d’urbanisme: manca d’asfaltat dels 

carrers, clavegueram, espai públic, il·luminació, transport. Encara avui conviuen al barri les 

cases baixes d’autoconstrucció, els grans blocs d’habitatge públic del franquisme i les noves 

promocions residencials dels darrers anys. 

Cap a la dècada dels 80, amb el Pla de l’Estació de Lleida, va començar la marxa de la indústria 

del barri, transformant-lo en un barri residencial. Si bé el barri és força proper al centre de la 

ciutat,  pateix una certa desconnexió –física i simbòlica- i aïllament respecte la resta de la 

ciutat de Lleida, ja que les vies separen el barri de la ciutat.  Darrerament s’han dut a terme 

diverses actuacions urbanístiques per integrar-lo en l’entramat urbà de Lleida: la connexió amb 

el barri de Balàfia a través dels carrers Baró de Maials (i el pont que connecta amb el polígon 

del Segre i la LL-11) i Corregidor Escofet, la construcció del Pavelló Barris Nord, i darrerament 

la cobertura de les vies del tren i continuació del carrer Prat de la Riba. A més, s’hi han situat 

diversos equipaments de la ciutat, en diversos moments històrics, però sobretot a partir de la 

transició, (Mercolleida, la Llotja, skateparck, rocòdrom, club de tir amb arc, circuït de 

2 El terme partida rural, sovint utilitzat simplement en la forma partida quan el context ho permet, és 
una extensió de terreny d'una certa extensió que serveix per a identificar amb el mateix nom les terres 
que hi pertanyen, sense que signifiqui necessàriament una mateixa unitat de propietat. Les partides 
suposen una subdivisió administrativa del terme municipal, tot i que hi pot haver partides que superin 
l'àmbit d'un sol municipi. 
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radiocontrol, el mercat dels pagesos, un gimnàs municipal, la regidoria de Promoció Econòmica 

i Industrial, de Comerç, Mercats i Consum, l’Escola Oficial d’Idiomes) que hi atreuen població 

de la resta de Lleida. També disposa de la Mitjana, la zona verda més important de la ciutat i el 

seu centre d’interpretació. Pel que fa als serveis de barri, Pardinyes disposa dels serveis públics 

següents (molts són presents en la majoria de barris de la ciutat): centre cívic (integra el casa 

d’avis, biblioteca, Telecentre, sala d’exposicions i Ràdio Pardinyes), serveis socials, piscina 

pública, pavelló d’esports, camp de futbol, banc d’aliments (de la Parròquia), CAP (Centre 

d’Atenció Primària), 3 escoles de primària 2 centres de secundària, 1 llar d’infants, 1 escola 

bressol, 1 línia d’autobús.  

En els anys de la bombolla immobiliària, el barri va rebre molta població jove atreta per uns 

preus de l’habitatge més baixos que en altres zones i un barri còmode i amb tots els serveis, 

proper a un espai natural i que cada cop està més integrat a l’entramat urbà de la ciutat. 

 
Figura 1. Els barris de Lleida 

 
 

En aquest context de barri obrer, similar al d’altres barris obrers de Catalunya de la segona 

meitat del s.XX, neix al 1962 l’associació de veïns Orvepard als blocs ferroviaris del barri. La 
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història de lluita de l’associació és similar a la de tantes altres existents en barris amb una 

trajectòria similar: forta implicació, lluita i reivindicacions urbanístiques i socials. A a més, hi va 

haver una lluita molt important i simbòlica (acabada amb victòria) com va ser aconseguir el 

trasllat d’una factoria de gas que hi havia al barri per portar-la al polígon industrial. En el 

context de la ciutat de Lleida, aquesta associació ha estat una de les més reivindicatives. 

Actualment, a la ciutat de Lleida, Pardinyes es considera un dels barris amb major dinamisme 

associatiu, amb una festa major d’important renom. Sota el paraigua d’Orvepard hi ha unes 

110 associacions. A tall d’exemple anomenarem el Grup de Dones de Pardinyes, la Llar de 

Jubilats, el Grup de Joves de Pardinyes, la Fundació Privada de Pardinyes, la Federació Catalana 

de Voluntariat Social, Associació Magrebeida, Associació de Malí, Associació Cultural Rumana 

Miorita, Associació Giramon Pardinyes, grup de lactància compartida, entre d’altres. 
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3. Dades de vulnerabilitat urbana 
 

Tot seguit es mostren dades demogràfiques del barri, facilitades per la Paeria, que seran 

comparades amb dades generals de la ciutat de Lleida i dades del barri de Cappont, per poder 

fer comparacions i contextualitzar les dades. Decidim comparar també amb el barri de 

Cappont per tenir un àmbit de comparació més similar al barri analitzat. El barri de “fora el 

pont” presenta una història i trajectòries similars al barri de Pardinyes, per tant, ens és útil per 

comparar i no perdre la perspectiva al comparar les dades amb una entitat superior com és el 

conjunt de la ciutat de Lleida.  

Les dades del padró indiquen que la població de Pardinyes és de 13.102 habitants l’any 2012. 

La superfície del barri és de 0,67 km² i la densitat de població, de 19.555,22 hab/ km².  

Tal i com han confirmat diversos entrevistats i es podrà veure tot seguit en les dades, 

Pardinyes ha patit un procés de “rejoveniment” demogràfic.  

 

Gràfic 1. Població de Lleida i Pardinyes per sexe i grups d’edat quinquenals, 2012. Percentatge 

 
Font: Padró municipal 
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Com es pot veure, Pardinyes té major percentatge de població en els grups menors de 15 anys 

i també en el col·lectiu de 36 a 55 anys. La resta de col·lectius, sobretot a partir de 56 anys, 

tenen major representació en el conjunt de la ciutat de Lleida. Aquest gràfic també permet 

constatar la major esperança de vida de les dones respecte els homes. 

Aquest procés de rejoveniment ha estat fruit de la bombolla immobiliària. Molta gent jove, 

sobretot parelles amb fills petits, van comprar el seu habitatge en aquest barri perquè els 

preus eren inferiors respecte altres zones de la ciutat.  

“Si però, per exemple, jo hem considero d'una generació de gent, que 
aprofitant que els preus del pisos estaven millor i que precisament Pardinyes 
donava unes possibilitats immenses a nivell de barri, a nivell associatiu, d'espais 
verds, de serveis: de barri nou.  

 ORVEPARD 
 

“és un barri còmode, ben equipat. També és un barri que pel preu de 
l’habitatge els últims anys molts joves han vingut a viure al barri. Tenim un 
perfil de parella jove amb fills i crec que tenen les necessitats bastant cobertes 
a nivell d’infraestructures de barri.” 

Càrrec polític Paeria 
 

 

Aquestes afirmacions es confirmen quan observem els índex d’envelliment3 i de dependència 

juvenil4. Mostren una població molt més jove a Pardinyes respecte el conjunt de la ciutat de 

Lleida, tant pel que fa a una menor proporció de majors de 65 anys respecte als menors de 15 

anys, com per una major proporció de menors de 15 anys respecte la població entre 15 i 64 

anys.  

Taula 1. Índex d’envelliment i dependència juvenil. Pardinyes i Lleida, 2012 

Índexs Pardinyes Lleida 

Envelliment 38,96 100 

Dependència juvenil 28,65 23 
 
Font: Padró municipal i Idescat 
 
 

3 Quocient entre el nombre de persones de 65 anys i més i el nombre de joves menors de 15 anys. 
S'expressa en tant per cent. 
4 Quocient entre el nombre de joves menors de 15 anys i el nombre de persones de 15 a 64 anys. 
S'expressa en tant per cent. 

 8 

                                                 



Barris i Crisi.  
El cas de Pardinyes, Lleida 

 

Anteriorment, s’ha afirmat que aquest rejoveniment de la població és degut a una afluència de 

parelles joves que aprofitaven els menors preus dels habitatges. Però aquesta tendència a 

rejovenir la població, també és deguda, en part, al diferent comportament demogràfic de la 

població nouvinguda.  

L’impacte de la població nouvinguda en l’estructura d’edats és una constant en tots els 

territoris receptors, però, de forma evident, en funció de la proporció de persones 

nouvingudes, aquest impacte serà major o menor. En el cas de Pardinyes, les dades referents 

al 2012, ens mostren que és un barri que ha rebut una proporció menor de població 

nouvinguda en els darrers anys. 

 
Gràfic 2. Percentatge de població estrangera a Pardinyes, Cappont i Lleida. 2012 

 
Font: Padró municipal 

 

Tot i aquesta menor proporció de persones nouvingudes, aquestes presenten una estructura 
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trams de major edat. En les piràmides de població següents es pot apreciar, de nou, la major 

proporció de població jove en el barri de Pardinyes respecte Cappont i el conjunt de la ciutat. 

El barri de Cappont, segons les piràmides poblacionals, és un barri més envellit.  
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Gràfic 3. Piràmides de població de Pardinyes, Cappont i Lleida. Estrangers i autòctons, 2012 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del padró 
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Tot seguit es mostra una síntesi de la “Memòria Anual de Serveis de Benestar Social de 

l’Ajuntament de Lleida de 2012 “ i de l’informe “Context Socioeconòmic de Lleida, 2012” que 

ens poden indicar tendències globals que afecten, també, al barri de Pardinyes. 

Cal tenir present que les dades següents només mostren persones ateses pels Serveis Socials i 

no el conjunt de la població. 

Mostrarem dades específiques del barri de Pardinyes facilitades pels Serveis Socials de 

l’Ajuntament de Lleida. Les dades generals de la ciutat de Lleida i les específiques pel barri de 

Pardinyes no permeten fer comparacions, ja que els indicadors recollits presenten uns nivells 

de desagregació diferents. Tot i així, conèixer la realitat del conjunt de la ciutat, ens permetrà 

fer una aproximació a la realitat social del barri. 

 

Taula 2. Síntesi de resultats de la Memòria Anual de Serveis de Benestar Social de l’Ajuntament de Lleida 
i El Context Socioeconòmic de Lleida 2012. 
 

Síntesi de resultats 

20% de les famílies de la ciutat ateses 

47% de les famílies ateses són unipersonals o monoparentals (importància dels vincles relacionals) 

5,5% menys de famílies ateses respecte el 2011 

36,6% de les famílies ho són per primer cop (o van tornar a ser ateses després de més d'un any) 

Augment de l'11,5% dels infants atesos (0 a 12 anys) respecte 2011. El 27,2% dels infants de la ciutat 
han estat atesos el 2012 
Respecte 2011 augmenten un 18,5% les demandes per ocupació, un 41% per habitatge i un 15% per 
formació 

El 64% dels recursos es destinen al suport econòmic 

El 28,8% dels majors de 64 anys de la ciutat han estat atesos 

Segons indicador ARPOE, població en risc de pobresa a Lleida del 21,87% i un 24% de risc de pobresa 
de la població infantil 

Taxa d’atur del 17,1%, un 33,6% en el cas de la població nouvinguda 

Font: Memòria Anual de Serveis de Benestar Social de l’Ajuntament de Lleida, 2012 
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Les xifres mostren que la crisi econòmica impacta de forma notable a la ciutat de Lleida. 

Sobretot són vulnerables les persones que viuen soles i els infants. Un quart de la població 

menor de 12 anys de la ciutat ha estat atesa pels Serveis Socials.  

També s’observa un augment important de les problemàtiques d’habitatge. Cal destacar, 

també, que més de la meitat dels recursos es destinen al suport econòmic, indicador de que la 

majoria dels recursos es dediquen a les ajudes d’urgència social (pagament de factures, taxes 

municipals, lloguer, alimentació, beques).  

Tant la taxa d’atur com la taxa de risc de pobresa és lleugerament menor que pel conjunt de 

Catalunya  (7 punts en el primer cas i 5 en el segon). 

La proporció de famílies del barri de Pardinyes ateses pels Serveis Socials de l’Ajuntament de 

Lleida és 4 punts menor respecte al conjunt de la ciutat , l’any 2012. Tot i la davallada del 2% 

en l’últim any, la tendència global és creixent. 

Taula 3. Famílies ateses pels Serveis Socials de Pardinyes 2010-2012 
 

  2012 2011 2010 
Famílies ateses 840 887 710 
Percentatge 16% 18% 14% 

Font: Serveis Socials de la Paeria 

 

Si observem l’evolució del tipus de problemàtiques que relaten els habitants del barri de 

Pardinyes a l’anar a serveis socials, veiem que aquelles que més creixen són de caire laboral i 

econòmic (o hi tenen relació). 

Taula 4. Evolució de les problemàtiques detectades als Serveis Socials de Pardinyes. Absoluts 
 

  2012 2011 2010 
Atur sense prestació 155 155 97 
Atur en prestació 33 43 48 
No te feina 112 104 100 
Salut 197 223 150 
Econòmiques 338 314 252 
Personals 329 368 276 

Font: Serveis Socials de la Paeria 
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Les problemàtiques que augmenten són les de caire econòmic, les de persones sense feina i les 

de persones a l’atur sense prestació. Mostren una tendència decreixent dels casos detectats 

de persones a l’atur amb prestació, les de salut i les de caire personal. És especialment 

significatiu que els casos identificats de persones amb prestació d’atur davallin mentre les de 

persones sense prestació augmenten: això indica un nombre creixent de persones que es 

queden sense prestació per una cronificació en les situacions d’atur o pel fet d’haver tingut 

una trajectòria laboral curta o precària que no els ha permès generar una prestació d’atur 

gaire duradora (també relacionat amb l’augment de les problemàtiques econòmiques).  

Que les problemàtiques de salut i personals davallin no indica necessariament que n’existeixin 

menys d’aquesta naturalesa, sinó que les persones no acudeixen als serveis socials per aquests 

problemes. Seguint la piràmide de Maslow, les necessitats de salut passen en un segon terme 

quan no es disposa de les necessitats més bàsiques cobertes.  

També és molt indicatiu observar l’evolució dels tipus d’ajudes que es donen. La taula següent 

la mostra: 

 

Taula 5. Evolució dels recursos de Serveis Socials de Pardinyes 2010-2012 
 

  2010 2011 2012 

Prestacions econòmiques en 
especies (aliments,roba, etc) 

568  
(431 banc aliments) 

730  
(604 banc aliments) 

849  
(735 banc aliments) 

Prestacions econòmiques en 
efectiu (lloguers,llum,gas, 
medicaments, etc) 

88 79 116 

Beneficiaris Renda Mínima 
d’Inserció 46 40 21 

Font: Serveis Socials de la Paeria 

 

Tal i com es veu a la taula, les prestacions de tipus econòmic en espècies han augmentat un 

44,8% entre 2010 i 2012 al barri i les prestacions econòmiques en efectiu ho han fet un 31,8% 

(també de forma significativa han augmentat els receptors del Banc d’Aliments, un 70,3%). Les 

dades de RMI (Renda Mínima d’Inserció) mostren una davallada molt significativa degut als 

canvis legislatius introduïts i que n’endureixen les condicions d’accés i manteniment.  
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Tot i que no podem realitzar comparacions en la majoria dels indicadors, sí que es pot afirmar 

que hi ha menys famílies ateses a Pardinyes que al conjunt de la ciutat (20% a la ciutat i 16% al 

barri). El nombre de famílies ateses també ha baixat un 5,6% entre 2011 i 2012 al barri de 

Pardinyes.  

Les dades específiques de l’atur no permeten fer comparacions temporals, però sí que ho 

podem comparar a nivell de ciutat. Segons les dades de l’INE, les persones aturades al barri de 

Pardinyes eren 1069 l’any 2012. Això representa un 11,71% del total de la població d’entre 16 i 

64 anys (no població activa), el mateix any. 

En el cas de la ciutat, els aturats el 2012 eren 11768, el que representa un 12,3% de la població 

de 16 a 64 anys (no població activa). Podem afirmar, doncs que Pardinyes té un atur 

lleugerament inferior al del conjunt de la ciutat de Lleida. Caldria, però, conèixer les taxes 

calculades en base a la població activa per una aproximació més realista.  
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4. Mapa d’actors 
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barri 

Mestres 
jubilats. 
Reforç 

Ajuntament 

Regidor de Barri 

Serveis Socials del barri + 

+ 

+ 
Escoles i Instituts del barri 

+ 

+ 

PAH Lleida 

+ 

 Bisbat 

Càritas 

Fundació Arrels 

AVV Casc Antic* 

+ 

Fundació 
Habitatge 
social 

+ 

15M Cappont + 

Banc Aliments. 
Parròquia 
Pardinyes 

* al Casc Antic de Lleida hi ha 3 associacions de veïns, de l’entrevista 
no es desprén quina és 
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5. Experiències d’innovació social 
 

En aquest informe parlem d’innovació social com aquelles experiències que impliquen l’acció 

comunitària i la participació social i com aquelles que són capaces de tenir un impacte 

transformador en l’estructura social. A més, aquestes actuacions han de ser capaces 

d’augmentar la resiliència mitjançant els mecanismes citats anteriorment de reforç comunitari.  

En aquest sentit no hem estat capaços de trobar experiències al barri de Pardinyes. Sí que es 

duen a terme iniciatives per fer front als efectes de la crisi i pal·liar-los. A més, totes elles es 

desenvolupen sota el paraigua d’ORVEPARD, però tenen un caràcter caritatiu que difícilment 

són capaces de reforçar els vincles comunitaris i fomentar la resiliència.  

El fet de que Lleida sigui una ciutat petita i que no hi hagi assemblees de barri de la PAH o el 

15M també fa que sigui difícil discernir si són actuacions amb impacte transformador al barri o 

si, per contra, només es poden analitzar des d’una lògica de ciutat.  

Nom 
experiència Apadrina un nen 

Agent impulsor Fundació Privada Pardinyes 

Territori Pardinyes 

Origen Constatació que la reducció de beques escolars (material, menjador) dificultava 
l’accés a l’educació a diversos infants del barri  

Detalls 
(objectius, 
recorregut) 

La finalitat és que persones individuals i/o empreses aportin diners, ja sigui de 
forma puntual o periòdica, per a que diversos nens rebin una beca escolar.  

La selecció de casos es fa de forma conjunta amb els centres escolars del barri  i 
els serveis socials del barri.  

Poca recaptació. Alguns entrevistats apunten una mala promoció de la iniciativa. 
Fins ara han rebut uns 1200 euros. Volen enfocar l’acció comercial a les 
empreses i fer porta a porta per augmentar la recaptació. 

Més informació http://www.orvepard.org/veins/Apadrinament 
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Nom 
experiència 

Horts urbans (PuntECO) 

Agent 
impulsor ORVEPARD i Ajuntament 

Territori Pardinyes 

Origen  

Detalls 
(objectius, 
recorregut) 

Combinació de demanda ciutadana i necessitat de dignificar espais buits que 
es volien destinar a construcció (solars que poden ser abocadors, estar bruts, 
etc). També hi ha horts il·legals i aquesta és una forma de regular-ho. 
L’ajuntament cedeix l’espai a ORVEPARD (6000 metres q) i l’acondiciona 
(punt d’aigua, ballat, acondicionament del terreny). L’empresa PuntEco en 
farà la gestió: divideixen el terreny en parcel·les i les lloga a ciutadans a canvi 
de certs serveis (aigua, eines, formació).  

PuntEco no pretén realitzar activitats d’horts terapèutics a Pardinyes. A priori 
no tindrà una finalitat social com sí la té l’hort actual de PuntEco. 

Més 
informació 

http://www.orvepard.org/veins/hortsurbanspardinyes 
www.punteco.cat 
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Nom 
experiència 

Mestres jubilats, classes de reforç 

Agent 
impulsor 

Mestres jubilats del barri 

Territori Pardinyes 

Origen 
Reducció de les possibilitats de certs infants per fer activitats extraescolars a causa 

de la crisi.  Això genera que molts infants passin les tardes sols a casa o al carrer. 

Detalls 
(objectius, 
recorregut) 

Fan reforç escolar. Entre els centres i els serveis socials determinen quins són els 

alumnes amb majors necessitats. L’espai és al centre cívic de Pardinyes (C/ Sant 

Pere Claver, 5. 25005 Lleida) 

Més 
informació 
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Nom 
experiència AGIPA ass. activitats de lleure (Extraescolars, casals d’estiu) 

Agent 
impulsor AGIPA 

Territori Pardinyes 

Origen 

Les seves impulsores són joves vinculades des de fa temps al grup de joves del barri 
i a l’associació de veïns.  

Retallada dràstica del pressupost del PEE amb la conseqüent eliminació del casal 
d’estiu, sobretot les places per infants que no s’ho poden permetre 
econòmicament. 

Detalls 
(objectius, 
recorregut) 

Associació que gestiona activitats extraescolars i el casal d’estiu del barri. No reben 
cap subvenció però reserven dos o tres places per infants amb risc social. Treballen 
en coordinació amb serveis socials per determinar qui rep les places becades. 
Actualment tenen el local a ORVEPARD, però estan acondicionant el seu propi local.  

Tenen intenció de crear un grup de criança compartida i gestionen les festes 
alternatives del barri. 

Més 
informació 

http://www.orvepard.org/veins/node/2085 

associacioagipa@gmail.com 

 
 

Nom 
experiència Banc d’Aliments  

Agent 
impulsor Parròquia del barri (Santíssim Salvador) 

Territori Pardinyes 

Origen Fa molts anys que treballen donant menjar i roba. Actualment tenen més feina 

Detalls 
(objectius, 
recorregut) 

Banc d’aliments i roba del barri que està coordinat amb Creu Roja i els Serveis 
Socials del barri.  

Més 
informació Locals i Despatxos al c/Sant Pere claver 9 
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Nom 
experiència PAH 

Agent 
impulsor Ciutadania. Inclou unes 500 famílies 

Territori Tot Lleida. Accions a Pardinyes  

Origen Neix de la “Comissió per l’habitatge digne” del 15M 

Detalls 
(objectius, 
recorregut) 

 Es reuneixen a Plaça Santa Maria Magdalena, 1, 25008 Lleida.  

Hi ha dos tipus d'assemblees: 

Benvinguda (dilluns a les 19.00h) Acollida dels casos nous i recollida de dades de les 
famílies noves. Ofereixen l'espai per a que es puguin expressar al grup el seu cas 
particular, intercanvi d'experiències/vivències, i un primer assessorament. 

Assemblees de seguiment (divendres a les 19.00h.) Seguiment dels casos. -Destaca 
que no tots els divendres es reuneixen totes les famílies afectades, sinó seria 
impossible; es fa una selecció dels casos de que parlaran en cada assemblea en 
funció de les novetats, evolució i/o urgència- 

Estan coordinats amb la Fundació Arrels i Càritas per fer entrega d’aliments. 

“Projecte Seminari”: han creat una Fundació amb el Bisbat, Càritas i l’AAVV del Casc 
Antic per habilitar un edifici del bisbat i convertir-lo en habitatge socials. La PAH 
gestionarà els accessos als pisos i la gestió de l'edifici.  

A la província hi ha 6 assemblees, però la majoria d’actuacions són a Lleida ciutat. A 
nivell provincial estan molt ben coordinats amb les altres assemblees. 

Més 
informació 

 http://pahlleida.wordpress.com 

 

 

A més d’aquestes iniciatives que ja estan en marxa, estan en procés de disseny d’una iniciativa 

de portar menjar cuinat a casa de persones necessitades del barri de Pardinyes. Aquesta 

iniciativa es faria de forma coordinada entre ORVEPARD, els Tallers Shalom5 i els Serveis 

Socials del barri. Val a dir, però, que hi ha problemes per tirar-la endavant per una qüestió de 

permisos i encara falta temps per implementar-la.  

5 És un Centre Especial de Treball i entitat sense ànim de lucre d’utilitat pública dedicat a la fusteria, la 
jardineria, el manteniment del mobiliari urbà i l’atenció a persones discapacitades. 
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Tot i aquesta manca d’iniciatives que encaixin amb la definició, des d’ORVEPARD s’insisteix en 

la realització d’iniciatives de millora del barri i la qualitat de vida que compten amb la 

participació veïnal i institucional. Algunes d’elles són: 

- Recuperació del camí del Riu i del cabdal ecològic. Actuació conjunta amb IPCENA 

(associació ecologista de Lleida), els Amics del Riu i el Centre de Piragüistes. 

- Anàlisi dels punts foscos del barri (espais amb mala o nul·la il·luminació) i els carrers de 

Pardinyes amb col·laboració ciutadana per millorar les condicions d’enllumenat. 

- Puntuació per persones desafavorides per poder accedir a serveis de l’Associació de 

Veïns de forma gratuïta o subvencionada. 

- Remodelació de les línies de transport públic al barri. Creada comissió mixta entre els 

veïns i l’empresa de transport. A més, es crea la Comissió Externa del Transport Públic 

per canalitzar les queixes i suggeriments dels veïns i veïnes del barri relacionades amb 

el canvi de línies d’autobús.  
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6.  Anàlisi 

6.1 Impactes de la crisi en les dinàmiques de segregació i vulnerabilitat 

del barri 

També hem pogut observar en les dades com les problemàtiques de persones en atur i que no 

tenen prestació també augmenten, mostra de l’augment de l’atur de llarga durada al barri i de 

l’empitjorament de les condicions de vida de nombroses llars que no reben ingressos. Això 

genera que les problemàtiques relacionades amb l’àmbit econòmic que han detectat els 

serveis socials del barri també hagin augmentat. 

Ara bé, en aquest apartat volem presentar els relats de les persones entrevistades, ja que ens 

permetran veure la dimensió subjectiva de les problemàtiques del barri i aportar informació 

qualitativa molt valuosa per a una anàlisi més acurada de la situació. 

El barri de Pardinyes no ha estat un dels barris més colpejats per la crisi econòmica a la ciutat 

de Lleida. Tot i això, la seva població també s’ha vist afectada, com es veurà més endavant. Pel 

que fa a l’atur, la percepció de les persones entrevistades és que no ha estat major que en 

altres barris, de fet, com s’ha pogut veure, l’atur al barri és similar –0,6 punts inferior- a la 

mitjana de la ciutat de Lleida. Les dades de serveis socials presentades anteriorment mostren 

una situació millor del barri respecte la mitja de la ciutat. No es relata una aparició destacable 

de persones sense llar ni mendicitat en el barri; al no ser un barri comercial ni de pas, no 

resulta un lloc atractiu per la gent que demana almoina al carrer. 

Un dels efectes més visibles relatats per diversos dels actors és el tancament dels comerços 

arrel de la crisi. La problemàtica afegida a les situacions familiars que hi ha darrera de cada 

tancament, a nivell de barri, és que Pardinyes no és una zona comercial de la ciutat de Lleida i, 

per tant, serà complicat reobrir molts d’aquests locals atesa la baixa afluència de compradors 

de fora del barri.  

Dels comerços que resten oberts, en relaten una baixada de la col·laboració amb el teixit del 

barri, ja que les seves possibilitats són menors actualment. Això no impacta de forma 

significativa en les iniciatives populars, però sí que hi afecta. 
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A nivell de barri ho notes, parles amb els comerços, amb els treballadors,... els 
comerços t'ho diuen “és que no hi ha gent”,... ni al Mercadona! I el comerç 
petit ho ha notat molt. Abans els comerços sempre col·laboraven amb les 
festes donant coses, un cistell, i ara costa molt més. Abans ho feien amb tot 
l'amor pel barri i ara clar, pos costa molt més.  

AGIPA 

 

Una altra de les problemàtiques relatades per diversos actors és la de l’ocupació de pisos buits 

del barri, com passa a altres punts de la ciutat. Les execucions hipotecàries i desnonaments 

que també hi ha hagut al barri han generat l’existència de pisos buits. Aquests pisos els ocupen 

famílies d’ètnia gitana i persones en risc d’exclusió. Es generen alguns problemes de 

convivència, tal i com s’afirma en la següent cita textual. L’actuació policial només es pot donar 

amb  una ordre judicial i amb la demanda del propietari, cosa que dificulta l’actuació de la 

Guardia Urbana, ja que els propietaris, les entitats financeres, no mostren interès en 

solucionar aquest tipus de problema. 

No és una ocupació “antisistema”, són persones que tenen una necessitat, 
persones en risc o excloses socialment, moltes són d’ètnia gitana i hem 
detectat que es van movent per la ciutat. Fa dos mesos estaven a no se on.... 
(...) 
Hi ha hagut problemes de desnonaments i execucions per part d’entitats 
financeres i això permet que hi hagin entrat ocupes i que hi hagi una certa 
despreocupació per part de les entitats financeres. (...). Això genera conflicte 
veïnal de rellevància i intervenció en la mesura de lo possible de la Guàrdia 
Urbana. 

Càrrec polític Paeria 

 

La PAH confirma que Pardinyes és un dels barris menys afectats pels desnonaments, havent-hi 

dut a terme només 3 o 4 actuacions. Els barris de Lleida on més ha hagut d’actuar la PAH són el 

Casc Antic, la Mariola, el Secà de Sant Pere i Cappont.  

En l’entrevista amb el president i un vicepresident de ORVEPARD van destacar el retorn de 

persones immigrades als seus països d’origen com un dels efectes destacables de la crisi, tot i 

que la tècnica dels Serveis Socials va afirmar que aquesta no era una realitat destacable del 

barri. Des de Serveis Socials s’ha tramitat el retorn d’unes 3 o 4 famílies; això no significa que 

no siguin més les famílies que han retornat, ja que podrien no haver tingut cap contacte previ 

amb els Serveis Socials. 
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Per la seva banda i de forma més concreta, les tècniques d’AGIPA asseguraven que la crisi 

havia fet que molts nens del barri no puguin accedir als casal d’estiu o a les activitats 

extraescolars per un motiu de manca de recursos econòmics a les llars i la pèrdua de les 

subvencions del Pla Educatiu d’Entorn (ho aprofundirem més endavant). 

A nivell dels nens ho notes en el sentit en que els pares que abans apuntaven 
un nen al casal ho feien treballessin o no. Ara ho fan per necessitat, molts si 
poden s'ho estalvien. Abans els apuntaven tranquil·lament tot el mes, ara com 
a privilegi, alguns venen una setmana. 

AGIPA 
 

També es relaten problemàtiques relacionades amb la davallada dels recursos públics per fer 

front a una demanda assistencial creixent. Des de Serveis Socials relaten que ha augmentat 

molt la demanda d’ajuda social. El perfil majoritari és el de famílies que encaixen en els “nous 

perfils d’exclusió”, és a dir, famílies que disposaven de rendes del treball i que ara es troben en 

situacions d’atur i esgotament de totes les prestacions per la permanència prolongada en 

situacions d’atur. A banda, la davallada de les ajudes i prestacions agreuja la situació. 

El perfil és aquest, família del que abans podríem considerar d'una classe 
mitjana i que ara doncs... des de fa dos tres anys no té feina, no en troba, a més 
ha acabat tots els recursos econòmics i ajudes socials que poden tenir, o que 
els hi pertoquen des de l'INEM com l'atur, el subsidi familiar, etc (...) El que 
passa és que d'un any cap a qui, això s'ha multiplicat per dos i per tres. 
 
I... el que passa es que a nivell econòmic les ajudes i les prestacions socials 
també estant minvant i llavors això és una cosa que pot anar de cap de les 
maneres... 

Personal tècnic Paeria 

 

Des de Serveis Socials destaquen que la demanda que més ha augmentat és la del Banc 

d’Aliments, clar símptoma de la precarietat de moltes de les famílies del barri.  

La nova demanda, la reina (de les demandes), i la que et fa angoixar molt com a 
professional i com a persona és el tema d'aliments, totalment. 

Personal tècnic Paeria 
 

 

La crisi també impacta en els infants i la seva escolarització. A l’IES Josep Lladonosa disposen 

d’una comissió social en col·laboració amb una assistent social per a que els infants de les 

famílies vulnerables puguin seguir l’escolarització amb pagaments de diversos serveis: llibres, 

 24 



Barris i Crisi.  
El cas de Pardinyes, Lleida 

 

sortides, matrícules,.. Aquests recursos són propis de l’Institut i els gestionen en detriment 

d’altres despeses. També s’han detectat alguns casos de problemes nutricionals en alumnes, 

però manifesten que són pocs.  

Malgrat que la situació social del barri s’hagi degradat a causa de la crisi econòmica, tal i com 

efectivament mostren les dades i els relats dels entrevistats, els impactes d’aquesta no es 

mostren d’una forma més crua al barri; de fet i com hem dit, el barri presenta una millor 

situació respecte altres zones de la ciutat i també respecte a la mitjana de la ciutat.  

Aquesta, però, és una situació relativament recent en el barri, ja que com s’ha exposat 

anteriorment, el barri de Pardinyes ha estat tradicionalment degradat en termes socials i 

urbanístics. Aquesta millor situació actual del barri respecte altres zones de la ciutat –de forma 

agregada- s’explica per una inversió pública sostinguda des de la transició i per l’arribada de 

nous habitants al barri arrel de la bombolla immobiliària, generant una doble situació entre els 

nous veïns autòctons –benestants- i aquells nouvinguts i els de “tota la vida” –més afectats per 

la crisi-. Més endavant entrarem més en detall en aquesta situació. 

Jo porto 15 anys aquí i el barri ha canviat molt. Aquest era un barri obrer de 
classe mitjana-baixa, tirant a baixa i en qüestió de 10-15 any ha canviat molt. 
Ha canviat molt l’entorn urbà i de 10 anys ençà ha canviat molt la tipologia del 
barri. S’ha fet una urbanització bona, correcta, i ha canviat molt la tipologia del 
barri. Aquesta crisi amb el barri com era fa 10-15 anys hagués afectat molt més. 

 
IES Josep Lladonosa 

 

6.2 La intervenció de l’administració: trajectòria i resultats de les 

polítiques de rehabilitació 

Pel que fa a Plans específics, al barri de Pardinyes només hi ha hagut un Pla Educatiu d’Entorn 

(PEE). Aquests són plans que busquen millorar l’èxit acadèmic, les condicions d’escolarització, 

l’educació en el lleure i l’educació en valors. La seva metodologia de treball consisteix en 

involucrar tots els nivells de l’administració, així com els centres escolars i els diversos actors 

del barri –serveis socials, entitats, famílies-. Es treballa de forma coordinada i participada al 

voltant de taules de participació on hi són representats els diversos agents. 
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Tot i no disposar de plans d’actuació específics (p. ex. Pla de Barris), el barri ha rebut una 

inversió pública sostinguda en el temps. Això ha fet que sigui un barri amb molts equipaments i 

amb un nombre força elevat d’equipaments de ciutat. Tant a nivell urbanístic com 

d’equipaments, el barri de Pardinyes ha vist com, al llarg del temps, l’Ajuntament de Lleida hi 

realitzava inversions de millora, sobretot de forma recent pel que fa a la qüestió de les vies de 

comunicació amb la resta de la ciutat i zones de nova urbanització.  

Això ha generat que el barri hagi adquirit bona fama a nivell de ciutat,. Més endavant, però, 

veurem que aquesta fama també té una cara negativa perquè amaga situacions de 

vulnerabilitat social que efectivament existeixen al barri..Pel cas específic del PEE, hem 

observat visions contraposades al respecte del seu èxit. En funció de qui en fa l’avaluació, el 

PEE ha obtingut resultats diferents. 

Des dels actors més institucionals es valora el PEE de forma molt positiva, ja que ha posat a 

treballar de forma conjunta als diversos actors del barri creant xarxes. 

Crec que està tenint bons resultats en tant que a Pardinyes la implicació en 
general de totes les organitzacions i totes les associacions, incloc aquí les 
escoles, dintre del que és el teixit associatiu del Barri és total. Quan fem les 
reunions de zona no falten mai els directors dels dos instituts i les dues escoles. 

 
Càrrec polític Paeria 

 

L’associació de veïns del barri, ORVEPARD, també participa del PEE, fins al punt de tenir una 

subcomissió d’educació dintre la comissió de cultura. Sabem que des d’ORVEPARD es va fer 

una avaluació del PEE, però no hi hem tingut accés tot i fer-ne la demanda6.  

Tant l’associació de veïns com el Regidor de barri destaquen que actualment i arrel del PEE, els 

espais escolars s’han obert per diverses activitats del barri i s’integren en la vida associativa. 

Per altra banda, actors implicats amb el PEE denuncien que el treball en xarxa no era tal. Per 

un costat les escoles no han aconseguit treballar de forma unida i, per l’altra, la participació i 

implicació dels actors no era igualitària, ja que es donava molt més pes als actors 

institucionals. 

6 En una entrevista se’ns va informar de l’existència d’aquesta avaluació i se’ns va dir que no era gaire 
positiva. Vam fer la demanda però no hi hem tingut accés.  
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Aquí no es treballa en xarxa. Les tres escoles van una mica a la seva i és difícil. 
Si agafes els principis del Pla i els resultats, no quadra. Aquí venien les 
tècniques, tallaven el bacallà i ja està. El pes era el dels directors de les escoles, 
la resta érem gent que passava per allà, no es tractava a tots els actors per 
igual... Es va magnificar molt el PEE. 

AGIPA 

Un altre dels actors del PEE, l’IES Josep Lladonosa, comparteix que aquesta coordinació i 

treball en xarxa és troba més en el pla teòric que no pas el pràctic. 

Aquest és un pla que està una mica, entre cometes, viciat. És un Pla que surt 
d’Ensenyament i clar, Ensenyament se centre més en activitats més pròpies 
d’això... activitats de repàs, de reforç,.. que no pas activitats com les que 
voldrien elles [AGIPA], i tenen raó, eh?, coses una mica més... anar més enllà i 
entrar més en lo social però costa perquè qui porta el Pla són agents educatius. 

 
IES Josep Lladonosa 

 

Aquesta manca de transversalitat, doncs, es pot deure a una qüestió de compartimentació 

institucional i a una manca de cultura de treball en xarxa de l’administració. També es relaten 

dificultats d’entesa entre els centres del barri. 

A veure, s’ha intentat eh? Amb les activitats extraescolars, de fer-ho de forma 
conjunta amb els centres del barri. Per exemple, el Corfball: si en un centre hi 
ha 3 interessats, en un altre 5 i a l’altre 8, doncs ajuntar-nos per fer un equip. 
Això ens permetria ofertar l’activitat a un preu mínim raonable (...) Però no ens 
en sortim, cada centre té la seva dinàmica, el seus preus,... Això és una de les 
coses que els cou a AGIPA i aquí tenen tota la raó del món. 

IES Josep Lladonosa 
 

 

Per AGIPA, el PEE estava mancat d’una participació real i d’un autèntic treball en xarxa. 

Denuncien que el discurs entorn al PEE i la participació en xarxa al barri és excessivament 

optimista.  

Aquesta manca de treball en xarxa que contempli a tots els actors també el destaquen des 

d’ORVEPARD, ja que identifiquen una manca d’inclusió de les AMPA’s en els processos del PEE. 

Jo crec que potser no hi ha tanta connexió amb les AMPA's dins d'aquest Pla 
però per la part nostra estem col·laborant bastant amb els centres, en activitats 
extraescolars... 

ORVEPARD 
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Al nostre parer, un dels indicadors de feblesa del PEE s’ha posat de manifest una vegada ha 

finalitzat el pla. El casal d’estiu del barri es realitzava a través del PEE i hi tenia accés tota la 

població, independentment del seu nivell de renda, com també ha passat amb les classes de 

reforç per alumnes necessitats. Actualment, sense el PEE, el casal d’estiu ha d’estar impulsat 

des de la iniciativa ciutadana amb importants dificultats perquè puguin assistir-hi els sectors 

més desafavorits. Com veurem, les classes de reforç ara les finança l’Institut. 

Nosaltres fèiem els casals a través del PEE i va arribar un moment que es va 
tancar, es va passar de molt a zero. (...). Volíem donar continuïtat al casal, ara ja 
no és subvencionat (voldríem que ho fos), abans era un casal molt barat i ara 
hem de reservar algunes places per persones amb risc social. Abans el casal 
costava 5 euros, simbòlic, i vam passar de tot a res, ens ho han tallat tot. 

AGIPA 

 

El PEE no ha estat capaç de teixir una xarxa potent d’actors al barri que permeti donar 

continuïtat a projectes com el casal d’estiu, que garanteixi l’oportunitat de participar-hi a 

tothom independentment del seu nivell de renda. Si aquest continua és per la voluntat de 

l’associació AGIPA. Amb el model actual, les persones en pitjors situacions socials han 

d’accedir-hi per un sistema de quotes; sistema poc desitjable que genera efectes negatius a 

nivell d’estigmatització i que trenca amb l’esperit dels PEE o els Plans Locals d’Inclusió Social en 

termes d’universalitat i igualtat d’oportunitats.  

Des d’AGIPA també es denuncia una certa mala gestió dels recursos del PEE en els moments de 

bonança: subvencions molt elevades, poca planificació, manca de treball en xarxa. 

Tot i això, les opinions poden divergir. El director de l’IES Josep Lladonosa afirma que el PEE ha 

creat una certa cultura de treball. Certament la manc de recursos fa que moltes coses que es 

feien en el marc del PEE ja no es facin, però alguna altra actuació, com classes de reforç que es 

van iniciar en el marc del Pla, es continuen fent i finançant-se amb recursos propis. 

Abans hi havia diners i es feien coses, ara no n’hi ha. Es feia repàs per la canalla, 
el casa d’estiu,.. això ha anat desapareixen però s’ha creat la cultura d’aquestes 
activitats i algunes han continuat sense recursos (...) Abans se’ns donava diners 
per activitats específiques de reforç, ara sense diners continuen venint i ho 
paguem de la nostra bossa. Potser si no ho haguéssim començat ja no hauríem 
arrencat.   

IES Josep Lladonosa 
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Cal afegir les polítiques de reaprofitament de llibres que duen a terme, per exemple, a l’IES 

Josep Lladonosa, tot i que es fa en força centres, sobretot a escoles de primària.  

És una cosa més de les AMPES. Aquí treballem amb l’AMPA de forma molt 
estreta i ho estem fent. 

IES Josep Lladonosa 

 

També hem vist les actuacions que es fan des de l’Institut a través de la seva Comissió Social -

formada per una assistent social, l’adjunt del Cap d’Estudis, la Pedagoga de l’Institut, la 

professora de Pedagogia Terapèutica i la responsable d’Absentisme Escolar-  per garantir 

l’escolarització als infants de famílies vulnerables.  

Des de la comunitat educativa la valoració global que es fa del PEE és positiva, tot i que es 

podria haver fet més: 

La valoració és positiva, tot i que és com si ens haguessin donat un cotxe molt 
bo i no li hem tret tot el suc. No és pot anar a 200, però hem anat 
tranquil·lament, hem fet cosetes, quan l’hem tingut l’hem aprofitat però li 
haguéssim pogut treure molt més suc (...) dolent no, és molt millor que hi hagi 
estat. 

IES Josep Lladonosa 

 

6.3 Capacitat Cívica 

La capacitat cívica del barri de Pardinyes ha estat un dels elements més controvertits en la 

nostra recerca. Per un costat, trobem el discurs de caire més institucional que defensa la visió 

positiva sobre el barri en aquest sentit. De fet, Pardinyes disposa de més d’un centenar 

d’entitats i l’associació de veïns està molt reconeguda tant dintre del barri com a la resta de la 

ciutat.  

Per altra banda, hem trobat discursos que, tot i no negar un caràcter particular del barri ni ser 

contradictoris amb els discursos més optimistes, dubten de que la fama d’aquest sigui del tot 

merescuda. Més concretament, denuncien la institucionalització d’ORVEPARD i la manca de 

confrontació amb el poder polític, així com una manca de democràcia interna i de capacitat de 

treball en xarxa.  
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També hem observat discursos diferents pel que fa a les respostes ciutadanes als efectes de la 

crisi. Així com els actors institucionals no parlen d’actuacions de la PAH al barri, tenim 

constància de que la Plataforma ha estat activa a Pardinyes i ha entrat en coordinació amb els 

Serveis Socials del barri.  

Varem entrevistar també a l’única assemblea del 15M activa a un barri de Lleida, Cappont, i 

ens servirà per introduir elements per al debat al respecte d’aquest doble discurs que intenta 

minimitzar el paper d’aquestes iniciatives ciutadanes que comporten una major lògica de 

confrontació. 

Existeix un discurs dominant a la ciutat de Lleida al respecte del treball en xarxa i cohesió del 

barri. Pardinyes és un barri amb molta fama de lluites, organització ciutadana i cohesió social. 

Aquesta és una fama que no és negada per cap dels actors a qui hem entrevistat per aquesta 

recerca. 

Pardinyes és un barri molt potent, amb diferencia i rotunditat el més potent de 
Lleida. Només cal veure el nivell d’associació i organització que té, i això es 
nota. Quan jo entro al Centre, tot i conèixer el barri, es nota que pots fer 
moltes coses i de seguida tens la implicació del barri i de tothom per fer 
qualsevol acció cultural o social. Això ajuda a la cohesió social. 

IES Josep Lladonosa 
 

 

Pardinyes es un barri que, com hem explicat, va créixer amb els moviments migratoris interns 

dels anys 50 i 60 i presentava mancances urbanístiques i de serveis perquè es construïren els 

habitatges sense planificació i basant-se en un urbanisme especulatiu. Com ja s’ha apuntat 

anteriorment, tal i com ha passat amb altres barris similars de Catalunya, a Pardinyes també hi 

ha una història de lluites veïnals. Un tret característic del barri respecte altres barris de la 

ciutat és el seu fort component identitari. 

Jo crec que la característica principal del barri és un orgull de pertinença per 
part dels seus veïns. Molts et diuen “no, escolti, jo sóc de Pardinyes” molts 
també et fan el comentari “me’n vaig a Lleida”. 

Càrrec polític Paeria 
 

 

Des d’aquesta òptica, la capacitat cívica del barri i el seu fort sentiment identitari s’explica, 

principalment, per tres motius: 
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1. Urbanisme: Aïllament físic de la resta de la ciutat i dimensió urbana:  

El seu aïllament ha generat que es donessin dinàmiques associatives autònomes i els 

seus habitants tinguessin la sensació de viure en un poble separat de Lleida. Aquest 

aïllament explica dinàmiques identitaries similars –tot i que a Pardinyes sembla un 

sentiment més compartit pel conjunt dels veïns- en barris de Lleida que estan 

igualment aïllats i comparteixen història com Magraners o el Secà de Sant Pere.   

Sembla, doncs, que les dinàmiques “de poble” faciliten una identificació personal amb 

els veïns, que permeten dinàmiques comunitàries i de treball força reeixides. 

 Identificar als altres sota la mateixa categoria amb la que s’identifica un mateix (“són 

del meu barri”) facilita molt les dinàmiques de treball i cooperació, ja que 

s’identifiquen uns objectius comuns i es fa pinya davant les adversitats, que als inicis 

del barri modern, eren moltes.  Aquestes dinàmiques d’identificació, a més, són 

necessàries pel sorgiment de la solidaritat. 

Per altra banda, es destaca la dimensió de la ciutat de Lleida com un element 

important a l’hora de gestionar les demandes ciutadanes cap a l’administració. Una 

característica dels entorns petits (pobles o barris amb forta identitat) és la proximitat, 

tant física com social7. En el cas de la ciutat de Lleida i, en concret del barri de 

Pardinyes, les reduïdes dimensions i el fet de que tothom es conegui agilitza i facilita la 

comunicació entre la ciutadania i l’administració. 

Jo estic almenys un dia al mes al centre cívic. Però des de que sóc regidor, em 
sembla que no hi ha hagut mes que hagi estat menys d’un dia. Hi ha vegades 
que estic cada dia allà. Depèn una mica, a vegades un te truca o t’envia un 
correu “escolta que et vull veure...” doncs quedem.  La sort és que aquí a Lleida 
les distàncies no són grans i puc anar-hi sempre que cal i pots lligar coses 
d’agenda ràpid. (...). El contacte es fluid, amb el president d’ORVEPARD potser 
parlo cada tres dies. Algun dia al sortir vaig a veure l’entrenament dels xavals 
de futbol “què feu xiquets, tot bé? – es que s’ha fos aquesta llum” 

 
Càrrec polític Paeria 

 

2. Lluites, victòries i el paper d’ORVEPARD: La urbanització del barri era molt deficient 
als anys 50, 60 i 70. A l’igual que altres barris obrers de Catalunya, es van dur a terme 

7 Per llegir més al respecte veure: Camprubí, A (2011)  “Entorns Rurals, Entorns Inclusius. Les xarxes 
socials en els processos d’inclusió social de la població nouvinguda en entorns rurals. El cas del 
Moianès”. UAB. 
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moltes lluites i reivindicacions lligades a l’asfaltat dels carrers, clavegueram, 
enllumenat i serveis públics en general.  Aquestes lluites, lligades amb l’aïllament físic 
del barri va generar un sentiment “d’haver-se d’espavilar sols i  junts” als veïns del 
barri. Les seves demandes i reivindicacions només es van assolir després d’unes 
dinàmiques de lluita i treball comunitari important, tot articulat per l’associació de 
veïns.  

Quan jo era petit, es va aconseguir que la fàbrica de gas es traslladés i es 
pogués portar a un altre lloc, no? I allí es construïssin vivendes, doncs va ser 
una lluita dura. O les vies, aconseguir treure-les i tal. 
 

Càrrec polític Paeria 
 

 

L’associació de veïns va néixer a l’any 62 i va ser fruit de l’autoorganització dels veïns 

del barri sense rebre cap suport institucional.  

Hi ha una cosa fonamental per entendre perquè ha Pardinyes això passa i a la 
resta no. L'associació de veïns (el local) es va construir per iniciativa del barri i 
tenen una part del local que pertany a l'associació de veïns, això de per si, ja diu 
molt. Perquè significa que la pròpia associació de veïns es conscient que ella té 
una entitat (i una autonomia), mentre que les altres AAVV normalment 
depenen d'altres institucions. 
 
Els nostres avantpassats el que van fer va ser posar diners cadascú per a 
comprar un terreny on feien la festa major i el cinema, més tard acabarien en 
una sessió del terreny a l'ajuntament a canvi de la construcció del local social. 
Una bona part del local pertany a l'associació, fet que permet autonomia en 
l'organització d'activitats, a l'hora de cedir a altres entitats el local i també 
aplicar una quota d'espai.  
No hem de demanar permís a l'ajuntament (com la resta d'AAVV) i això evita la 
coacció també. 

ORVEPARD 
  

 Aquesta tradició de lluites i victòries ha fet que ORVEPARD sigui una associació molt 

ben valorada pels veïns del barri. Al mateix temps, ORVEPARD té la voluntat ferma 

d’aglutinar les diferents iniciatives ciutadanes del barri. Tal i com ells afirmen, volen 

ser el Pal de Paller del barri, el referent per totes aquelles persones que volen dur a 

terme iniciatives ciutadanes. A més, afirmen haver augmentat la seva massa social i 

independència econòmica arrel de la crisi.  

Precisament una de les funcions que pretén fer l'AAVV és fer de “pal de paller”, 
clar, això és molt complex (...) l'associació l'únic que pot fer és articular una 
mica la xarxa. Intentem coordinar una mica totes les sinergies i moviments del 
teixit associatiu i donar-li forma.  
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Fixa't que amb la crisi hem guanyat fins i tot massa social, es a dir, tenim més 
socis. Hem aconseguit fugir del paternalisme administratiu que teníem abans i 
la dependència de les subvencions institucionals a través de la recerca dels 
nostres propis espònsors, de “vendre” els nostres espais i potenciar la nostra 
marca. 

ORVEPARD 

 

Ja s’ha comentat, quan parlàvem de l’avaluació del PEE, que al barri hi havia la 

tendència a magnificar el treball en xarxa que s’hi duu a terme. Malgrat això, des de 

l’associació de veïns afirmen treballar per la cohesió social i el treball coordinat de les 

associacions per assolir el bé comú pel barri.  

Des d’ORVEPARD es defensa, també, que han tingut la sort de tenir uns líders veïnals 

històrics sempre vinculats al barri i que no han estat cooptats pels partits polítics, cosa 

que ha passat amb altres líders d’altres barris i, en certa manera, ha desactivat la lluita 

veïnal.  

Potser ens els altres barris no hi ha hagut aquests líders veïnals tant clars, o 
molts cops els partits polítics els han captat. El mateix Angel Ros, alcalde de 
Lleida, n'era un; (...) hi ha hagut una sèrie de gent històricament en els 
moviments veïnals de Lleida que els han absorbit, el PSUC en el seu moment o 
ICV, el PSC... i van començar a desmantellar els líders veïnals. Nosaltres hem 
sabut mantenir sempre els nostres, a més que han estat “especialistes” en 
participació ciutadana i no s'han implicat mai en partits polítics ni han fet 
“militància política”. 

ORVEPARD 

 

El fet que ORVEPARD no hagi estat polititzada en la mateixa mesura que altres 

associacions de veïns de la ciutat no és compartit per tots els actors. Alguns afirmen 

que ORVEPARD també ha estat polititzada. Això li ha restat capacitat combativa.  

Al mateix temps, aquests actors més joves vinculats al món associatiu del barri 

denuncien una manca de democràcia interna a l’associació que impedeix l’entrada de 

persones noves i el canvi en certes dinàmiques de funcionament. Una part del discurs 

sobre el barri i la seva capacitat cívica respon a la necessitat de l’associació de veïns, i 

del barri, de mantenir la seva fama de barri combatiu, cohesionat i enxarxat, tot i que 

no sempre sigui així. 

Aquí van agafar molta fama (ORVEPARD) a la transició i ara no volen perdre 
aquest caràcter, però les persones que hi havia llavors es van polititzar i ara 
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encara hi són, no han deixat que pugi gent des de baix. Hi ha molta gent que té 
ganes de fer coses. No és que no hi hagi ningú que vol estar aquí, la gent no vol 
estar aquí amb aquestes condicions. Aquí manen ells i tot ha de passar pel 
“politiqueo”. 

AGIPA 

 
Malgrat aquesta politització aparent de l’associació de veïns, afirmen que, sigui pel 

que sigui, el barri ha aconseguit moltes reivindicacions que, al cap i a la fi, reverteixen 

en el benestar dels veïns. 

Aquí s'han aconseguit moltes coses, tenim molt que altres barris no tenen. 
Segur que hi ha coses que s'han aconseguit de tu a tu perquè hi ha 
“coleguisme” i afinitat política, però bueno, això també ha beneficiat al barri. 

 
AGIPA 

 

Per la seva banda, ORVEPARD afirma, en defensa de la seva independència i bona 

gestió, que només una quarta part dels seus recursos provenen de subvencions, que 

en els darrers anys han augmentat de 800 a 1100 socis i que la nova Junta està molt 

més oberta al diàleg i la participació. 

La PAH afirma que en cap de les actuacions que han dut al barri s’han coordinat amb 

ORVEPARD, però si amb els Serveis Socials del barri.  

 

3. Redescoberta del barri: Alguns entrevistats afirmen que la capacitat cívica del barri de 

Pardinyes s’ha vist molt reforçada arrel de les dinàmiques de segregació urbana que 

s’han generat en el període de bombolla immobiliària. El menor preu dels habitatges 

nous respecte altres zones de la ciutat i l’existència de molts serveis i equipaments van 

generar l’arribada de nous habitants.  

El perfil d’aquestes persones que van arribar al barri durant la bombolla immobiliària 

és de dos tipus bàsics: a) parelles joves de classe mitja amb fills i b) persones 

nouvingudes que han assolit uns nivells de renda suficients per marxar dels barris més 

degradats de la ciutat. Els nous habitants del barri, doncs, són persones amb un cert 

nivell de benestar i cultural, i són generacions joves.  
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Aquesta fornada ha aportat també visions noves, i a l'associació ho veus, hem 
aportat diferents maneres de veure el barri i això enriqueix molt més el barri. 

ORVEPARD 
 

 
 

 
Aquesta afluència de gent nova ha generat que Pardinyes sigui el barri de moda de la 

ciutat de Lleida. Ha atret a persones vinculades amb el món de la universitat i 

l’associacionisme de la resta de la ciutat. Això, asseguren, ha comportat un potent 

dinamisme al barri.  

Ens hem trobat també molt, amb gent del món de la comunicació, del 
universitari, però sobretot amb gent relacionada amb la naturalesa, l'ecologia i 
de la qualitat de vida que han anat a parar aquí (...) aquesta gent quan bé a 
viure al barri i s'integra- perquè l'ambient és propici- és un altra història... hi ha 
una gent influent i implicada (...)per molta gent és com una redescoberta del 
barri. I llavors quan arribes aquí, el següent pas, és quan veus tota la xarxa que 
hi ha tant ben articulada i cohesionada. (...)Hi ha llocs que són ciutats 
dormitori, o si més no, que no acaben de tenir “ganxo”, no tenen vida... aquí no 
passa, això és un BARRI 

ORVEPARD 

 

Aquest últim punt, com veurem a continuació, genera més desacord. Algunes de les 

persones entrevistades afirmen que les noves fornades de veïns no s’han integrat en la 

vida del barri i que, per tant, hi ha una manca de cohesió social. Les noves generacions 

no tenen el mateix sentiment de pertinença al barri com els habitants històrics.  

Al mateix temps, creuen que aquesta redescoberta del barri i la bona fama que ha 

agafat a nivell de ciutat també té efectes negatius. El barri no ha perdut la seva 

sociologia de barri obrer i receptor d’immigració, però queda eclipsat per la bona fama 

que està adquirint. L’arribada de població nova i benestant ha modificat la cohesió 

interna del barri i l’ha fet socialment heterogeni, tot i que discursivament es tracti al 

barri com un bloc compacte. 

Això es autoenganyar-se perquè el barri ha crescut molt, s'ha triplicat des 
d'anys endarrere. Ha vingut molta gent nova i et penses que el barri és 
“estupendo”, però la gent de tota la vida és gent d'una classe més baixa i amb 
problemàtiques socials. Tens gent ben assentada que ha vingut aquí perquè el 
barri està bé i té de tot, però no deixa d'haver la gent de tota la vida del barri 
que té necessitats. La part nova del barri està eclipsant la part vella i que té 
necessitats.  
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La gent es pensa que Pardinyes és el barri guai, de la élite jove. Ha vingut gent 
d'altres barris de Lleida més cars i la gent es pensa que tot el barri és així. Però 
el barri té una historia i la gent de tota la vida... 

AGIPA 
 
Si clar, lo que ja hi era, hi segueix sent. El barri ha crescut però hi continua 
havent situacions dramàtiques. Però ja et dic que si el barri fos com abans, 
seria encara molt més dramàtic.  

IES Josep Lladonosa 

 

Per altra banda, aquest dinamisme associatiu que s’afirma té el barri no ha aconseguit 

incorporar a les persones en pitjors situacions socials. Moltes de les actuacions de 

caràcter social que es duen a terme al barri tenen un caràcter caritatiu que no 

aconsegueixen transformar les dinàmiques socials i establir-ne d’apoderament i 

autogestió, requerides per articular actuacions transformadores. 

Des dels serveis socials s’afirma que les persones que en són usuàries no participen de 

les dinàmiques associatives del barri. Les persones usuàries més organitzades són les 

estrangeres –tot i que en les seves associacions culturals pròpies-, però també es té la 

impressió que el discurs dominant tendeix a ser massa optimista amb la capacitat 

cívica del barri i la seva cohesió social.  

Es veritat que es podria aprofitar tot aquesta estructura (usuaris de serveis 
socials) molt més, a nivell de barri i a nivell per a tothom. 
 
A nivell de veïns i veïnes si que n'hi ha que vénen aquí i es preocupen, per 
exemple perquè un nen no té el suport que toca, o que una família no té 
aliments, inclús activitats d'estiu per als nens – perquè es que aquests nens 
“pobrets” no tenen res- ; això si que hi és. 
 
Però tot aquest teixit d'associació i tal... amb tot això, a nosaltres no ens arriba 
– no ens ve l'associació de torn i ens diu:  “ens estem trobant amb això”  

 
Personal tècnic Paeria 

 

Certament, totes les dinàmiques innovadores comporten la participació activa de les 

persones usuàries i procuren trencar amb les actuacions caritatives que reprodueixen 

l’estructura social i els rols d’assistent i assistit. Des d’aquest punt de vista, el barri té 

un fort potencial de millora i innovació.  
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6.4 El paper dels actors en les lluites 

Un dels aspectes sobre el que volem fer rellevància i que no és exclusiu del cas del barri de 

Pardinyes és una lògica “d’especialització” en les lluites i reivindicacions en funció dels actors.  

Les associacions de veïns, segurament per aquesta lògica de politització i cooptació dels líders 

veïnals – o per la dependència de les subvencions-, han perdut aquesta lògica combativa i de 

confrontació amb l’administració, tant pel que fa als mètodes de lluita com les temàtiques de 

les demandes. Una explicació d’aquest fet és el canvi efectiu en les condicions dels barris: les 

demandes dels anys 70 ja s’han assolit i ara, per força, han de canviar. 

Ara és veritat que hi ha greus dificultats en temes d’exclusió, desnonaments,... 
abans quan plovia no es podia accedir al barri o no hi havia clavegueram. Les 
coses eren molt diferentes. Abans també era més perillós... 
 
Abans es reclamava la xarxa de clavegueram i ara que s’arregli una cera perquè 
per sort el barri està molt millor.  
 
I amb temes de reivindicació social, potser les associacions no són tant actives 
o reivindicatives com puguin ser altres plataformes que han pogut sorgir en els 
últims temps.  

Càrrec polític Paeria 
 

 

La pròpia associació de veïns es reivindica com una plataforma combativa i de confrontació 

política, ja que les seves demandes les fan a l’administració. Ara bé, el seu discurs gira al 

voltant de que la seva prioritat és el barri i, les altres qüestions, passen a un segon terme. Això 

genera que la majoria de reivindicacions siguin de caràcter urbanístic. Afirmen que el paper de 

les AAVV és aquest i que els seus associats participen en altres espais de lluita.  

Fixa't, que en el tema dels autobusos, de la reivindicació de l'espai del riu... 
entrés en uns conflictes polítics, nosaltres estem posicionats políticament: jo 
estic a l'Assemblea Nacional, hi ha gent que està a les plataformes... hi ha gent 
que realment a nivell personal milita en diferents històries, el que passa que el 
que està molt clar és que l'AVV és l'AVV i el seu espai és el barri, i el barri s'ha 
de salvar com sigui. 
 
Si, això. Primer és el barri i desprès les històries personals de cadascú. 
Posicionats: ho estem, reivindicatius: ho estem, i aquesta nova junta molt més. 
Tenim una vuitantena de reivindicacions en aquests moment [enumera tot i 
seguir de lluites, gran part de caire urbanístic]. 

ORVEPARD 
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De forma bianual es fan al barri les “Jornades de Reflexió” que són unes jornades participatives 

on determinar les línies estratègiques de l’associació pels propers dos anys. Les 

problemàtiques es defineixen de forma participada, així com les possibles actuacions. En la 

darrera jornada del març de 2013 es van acordar les següents problemàtiques (veure annex 

per document complert): 

1. Necessitat de millorar els comportaments cívics centrats en el respecte del mobiliari 
urbà i els aspectes de convivència 

2. Aspectes urbanístics centrats en el manteniment dels serveis i infraestructures al barri 
i propostes d’actuació en diversos espais del barri 

3. Necessitat d’involucrar nova gent en els projectes del barri 

4. Noves aportacions i idees innovadores. 

 

Moltes de les propostes de millora giren en torn al necessari foment de la cohesió social i la 

convivència, però no es fa esment dels problemes socials que realment minen la convivència i 

la cohesió com són la pobresa, la pèrdua de drets i serveis o els desnonaments.  

Això pot respondre a la concepció de que no és el paper de les associacions de veïns fer 

aquests tipus de reivindicacions amb un major component de contestació i canvi social.  

Tampoc es fa esment al fet de que les retallades pressupostàries impliquin una pèrdua de 

recursos pels serveis socials, sanitaris i educatius; factors que posen en risc la cohesió social i la 

inclusió de forma clara. 

Durant el treball de camp, doncs, varem trobar a faltar actuacions per part de l’associació de 

veïns de caire reivindicatiu i de defensa dels drets socials de les persones. En l’apartat 

d’experiències innovadores citarem la batejada com “Apadrina un nen”, que busca finançar 

beques de menjador i material per als infants del barri que no s’ho poden permetre, però no 

deixa de ser una actuació de caire caritatiu i sense una lògica de confrontació i molt menys de 

transformació, condicions per considerar-la una actuació innovadora. 

En el cas concret d’ORVEPARD també afirmen que és una entitat molt gran i que aglutina 

moltes associacions. Això fa que la seva tasca sigui pràcticament només de coordinació de 

totes les iniciatives que es donen en el barri. 
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Probablement hi ha AAVV que són petites, i gestionen només la festa major 
perquè no tenen més capacitat. L'AVV de Pardinyes té un munt d'anys, unes 
dinàmiques molt potents, moltes entitats dins i llavors ja tenim prou feina 
només en coordinar tot això.  

ORVEPARD 

 

Aquesta afirmació cobra sentit, ja que des d’ORVEPARD es va acollir bé i es va donar suport a 

un moviment de caire més combatiu com el 15M al barri. 

Si, vam estar molt actius i va tenir bona acollida. Va durar uns mesos i quan va 
arribar el fred la cosa es va acabar. Se que tenien un local aquí però la cosa ja... 
Se que es van fer reunions, va venir l'Arcadi Olilveres... es va anar seguint el 
moviment.  
 
Orvepard els va donar resposta, els facilitava fotocopies, feien difusió...  

AGIPA 

 

Quan hem entrevistat a la PAH, aquests ens informen que va ser en aquest barri on es va parar 

el primer desnonament de la ciutat i on hi ha hagut un dels que han tingut més ressò mediàtic, 

ja que van parar un desnonament fins a 3 vegades que afectava a tota una família. Això 

contrasta amb les afirmacions d’ORVEPARD que afirmen que al barri no hi ha hagut actuacions 

de la PAH i que, si n’hi ha hagut, no han tingut gens de ressò mediàtic.  

En aquest punt ens servirem de l’entrevista realitzada a l’assemblea del 15M del barri de 

Cappont, l’única activa a la ciutat de Lleida, per il·lustrar aquestes desavinences entre els nous 

moviments socials i les plataformes ciutadanes tradicionals i més institucionalitzades, La varem 

incorporar en el treball de camp perquè volíem analitzar com és que en dos barris similars, les 

trajectòries de les respectives assemblees del 15M han estat tant diverses. 

Al barri de Pardinyes ja no hi ha assemblea del 15M, però com hem vist, en la seva curta vida, 

no va patir episodis de confrontació amb Orvepard. Possiblement, el fet de que la majoria dels 

seus membres formessin part del Grup de Joves –vinculat a Orvepard- va influir en aquest 

aspecte.   

Per contra, l’assemblea de Cappont sí que manifesta dificultats per coordinar-se amb algunes 

institucions del seu barri. 
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Relaten els problemes que han tingut per tirar endavant campanyes de forma coordinada amb 

altres actors del seu barri, fins i tot aquelles que beneficien als actors concrets.  

También lo intentamos con la FECOM, que son los comerciantes de Lleida, y 
también la idea les pareció buenísima “nosotros hacemos los carteles, hacemos 
todo, lo único que os pedimos son fotocopias o difundirlo” el cartel solo ponía 
“compra en cappont”. Primero “si si si si” y luego, cuando consultaron con el 
jefe “nononono”. Eso nos sorprendió mucho, “esto es una cosa para vosotros!” 

15M Cappont 
 

hombre... esto es como si eres del Barça i vendes banderas del Madrid... 
PAH 

 

En el mateix sentit, l’assemblea de Cappont explica que una coneguda cadena de supermercats 

els ha facilitat aliments i suport quan han hagut de fer actes o qualsevol activitat al voltant del 

15M. La sorpresa és que aquesta cadena sempre ha volgut que aquest suport no transcendeixi, 

que no sàpiga que col·laboren amb el 15M.  

Al barri de Cappont, l’assemblea del 15M sempre ha tingut problemes per establir dinàmiques 

de col·laboració amb l’associació de veïns, afirmen que sempre s’hi han trobat la porta 

tancada.  

Hicimos un cineforum que lo queríamos hacer allí y nos dijeron que no porque 
no éramos una entidad municipal, entonces preguntamos si a través de ellos 
(AVV) nos dejaban pero no, o sea.... 

15M Cappont 

 

Ells expliquen aquests casos per dos motius: a) la politització de l’associació de veïns i la seva 

dependència de les subvencions. Pensen que hi ha una consigna de l’Ajuntament per no donar 

veu ni protagonisme a aquest tipus de moviments i b) un estat general d’opinió que 

criminalitza el 15M i evita que altres actors de la ciutat mostrin públicament el seu suport a les 

seves iniciatives.  

Aquest extrem el desmenteix ORVEPARD, que afirmen que ells mai han rebut pressions en 

aquest sentit i que, fins i tot, alguns dels membres del 15M del barri actualment formen part 

de la Junta. Val a dir, però, que ORVEPARD és l’única associació de veïns de la ciutat de Lleida 

que no depèn de les subvencions públiques.  
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L’assemblea de la PAH de Lleida també comparteix la sensació de que els actors més 

institucionalitzats intenten minimitzar la seva tasca i que són la tipologia d’actors que menys 

suport els dóna. 

Si tienen oportunidad de empequeñecerte un poco lo hacen... nosotros 
seguimos pa' adelante. 
 
Ens han rebut autoritats de l'Ajuntament de Lleida en vàries ocasions; sempre 
amb un tracte molt correcte i cordial, sempre sense resposta, sempre “ho estan 
estudiant” 

PAH 

 

Afirmen que, fins i tot, han tingut “talps” a les assemblees per rebentar les actuacions i creuen 

que els ha enviat la Paeria. 

Un dels aspectes que caldrà contrastar en la comparativa de casos és si l’existència de 

plataformes ciutadanes de caire més combatiu, que actuïn de forma coordinada amb les 

associacions de veïns, coincideix amb els barris on s’identifiquen més experiències d’innovació 

social.  

En aquest cas cal fer ressò d’una experiència de la PAH al Casc Antic de Lleida, e projecte 

“Habitatges socials al Seminari”. Han creat una Fundació amb el Bisbat, Càritas, la PAH, i l’AVV 

de veïns del barri (una de les tres del Casc Antic)8. Han començat les obres per habilitar un 

edifici del bisbat per destinar-lo a habitatge social. Aquest edifici serà gestionat amb un pes 

important de la PAH. Aquesta, com es veu, és una actuació coordinada entre les velles i les 

noves plataformes que va més enllà de lògiques caritatives i permet cert apoderament dels 

usuaris.  

També caldrà observar si aquesta “especialització” de lluites fa que es perdi capacitat 

combativa. El fet de que unes associacions tant potents i estructurades com les associacions de 

veïns, en el nostre cas, no realitzi accions de reivindicacions social, de caire transformador ni 

de reivindicació de drets ciutadans estructurals (contra les retallades de serveis sanitaris, 

educatius, retallades en ajudes socials, contra els desnonaments), pot fer que es perdin 

oportunitats molt importants de millorar la cohesió dels barris i les condicions de vida dels 

8 Per més información sobre el projecte “Habitatges socials del Seminari”: 
http://habitatgessocialslleida.blogspot.com.es/ 
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seus veïns. A més, les experiències innovadores comporten la participació activa de la 

ciutadania, creant xarxes de relació i vincles socials, generant dinàmiques d’apoderament que 

augmenten la cohesió social i la resiliència. 

Tradicionalment, les associacions de veïns havien lluitat per tenir escoles públiques, 

ambulatoris i serveis socials, per tant, és un paper que històricament ja han realitzat. 

Actualment, però, no estan protestant pel desmantellament d’aquests serveis que havien 

assolit amb les seves lluites.   
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Annex 1 

- Guillem i Raquel del 15M del barri de Cappont 

- Paco Castillo i Xavier Eritja, president i vicepresident d’ORVEPARD (Organització de 
Veïns de Pardinyes) 

- Rafael Peris, regidor de barri 

- Navidad, membre d’AGIPA (Associació Giramón de Pardinyes), entitat d’educació en el 
lleure, 

- Rosa Villanova, cap dels serveis socials de Pardinyes  

- Ivan i Armando, membres de la PAH Lleida 

- Marc Olomí, PuntECO 

- Jacinto Pernia. President Fundació Pardinyes(telefònica) 

- Tallers Shalom (telefònica) 

- Santi Pubill, director IES Josep Lladonosa 

 

També es va dur a terme una observació en una assemblea del 15M de Cappont i s’han 

realitzat fotografies per aportar material gràfic9. 

 

 

9 Trobareu material gràfic a l’apartat específic del cas de Pardinyes en el blog de la recerca 
www.barriscrisi.wordpress.org 
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