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Els pobles i les ciutats no són només una suma de carrers, 

edificis i persones. Són fonts de vincles, intercanvi, col·laboració, 

conflicte, projectes, innovació, crisis... És aquesta dinàmica 

relacional la que els fa esdevenir espais significatius per a les 

persones que els habiten. 

El Pla Estratègic de Convivència i Civisme de Lleida té com a 

objectiu facilitar el sosteniment i desenvolupament d’un marc 

convivència que afavoreixi relacions de respecte, confiança i 

cooperació en el si de la ciutat, facilitant la igualtat, les 

oportunitats i la corresponsabilitat de tothom envers uns valors i 

béns compartits. 

Les polítiques de convivència han aparegut, sovint, com a 

resposta reactiva a situacions de conflicte i malestar. La 

planificació a llarg termini d’una política de convivència i civisme 

suposa anar més enllà i avançar cap a polítiques de convivència 

més integrals i preventives amb els següents grans objectius: 

• Corresponsabilitat ciutadana en l’ús de l’espai i bens 

públics

• Respecte i no discriminació en les relacions 

interpersonals

• Identitat col·lectiva i estima per la ciutat

• Gestió constructiva del conflicte.

L’agenda d’actuacions que ha de donar contingut al Pla ha de 

recolzar-se en un exercici previ de diagnosi que identifiqui quins 

són els principals reptes i oportunitats a abordar a Lleida. Aquest 

exercici inicial de diagnosi és el que presentem en aquest 

document. S’estructura per grans àmbits de convivència: les 

comunitats de veïns; els espais públics (places, carrers, 

equipaments) i les dinàmiques comunitàries a nivell de ciutat 

(participació, identificació amb la ciutat, associacionisme). 

És previsible que el Pla no pugui abastar totes les qüestions 

identificades en la diagnosi, però la informació aportada pot ser 

tinguda en compte pel conjunt de polítiques en la mesura que 

sorgeixin oportunitats per treballar-les. 

La metodologia de diagnosi utilitzada combina tres fonts 

d’informació. Aquesta combinació dona més garanties de 

fiabilitat i robustesa a les conclusions i redueix la incertesa que 

suposa recolzar-se en una única font. Aquestes fonts han estat: 

• Recopilació de dades secundàries (dades 

estadístiques existents).

• Consulta qualitativa a informants clau (proposats pel 

grup impulsor del Pla) mitjançant un qüestionari obert i 

online.

• Enquesta ciutadana (com a destinataris de la política 

de convivència). 

En l'apartat “Nota metodològica” d’aquest document es pot veure 

el detall de les fonts utilitzades. 
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1. Context social i 

demogràfic de Lleida

Aquest primer apartat situa les coordenades demogràfiques, socials i 

econòmiques de Lleida, en tant que en aquestes coordenades se 

situen en gran mesura els majors factors causals o condicionants de la 

convivència a una ciutat. 

Així, aspectes com l’estructura d’edats, el nivell educatiu, el nivell 

d’ingressos, l’accés al treball, els moviments migratoris, la densitat 

poblacional, l’antiguitat dels edificis i la cohesió o fragmentació 

urbanística del territori són fonamentals per entendre les dinàmiques 

de convivència i relació social que es donen a la ciutat. 
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La població de Lleida va créixer considerablement la 

primera dècada del 2.000, augmentant en uns 25 mil 

persones la seva població total, sobretot per l’entrada de 

població estrangera i la construcció de nous habitatges. A 

partir de 2008-2010, coincidint amb la crisi econòmica i 

immobiliària, s’inicia un període d’estancament demogràfic, 

que ha tingut un repunt entre 2017 i 2020 però que s’ha 

aturat durant la pandèmia. Actualment, Lleida, té 140.080 

habitants (1/1/2021) empadronats. 

Més enllà de l’augment de població total, ha canviat 

l’estructura d’edats: el pes principal de la piràmide s’ha 

desplaçat als 40-60 anys i ha augmentat la població 

adolescent (fills d’aquesta generació majoritària).  
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Evolució de la població de Lleida
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0 10 20 30 40 50 60

EAP Lleida 1 - Centre Històric-R.Ferran

EAP Lleida 2 - Primer de Maig

EAP Lleida 3 - Eixample

EAP Lleida 4 - Balàfia - Pardinyes

EAP Lleida 5 - Cappont

EAP Lleida 6 - Bordeta - Magraners

EAP Lleida 7 - Onze de Setembre

Catalunya

Gent gran (75 anys i més) que viu sola 2018 (%)

ABS dones ABS homes

En els propers deu anys, el volum principal de la piràmide es 

desplaçarà fins als 50-70 anys i la població ara adolescent 

entrarà en el tram final de la joventut (25-35 anys).

Amb l’envelliment de la població augmenta la població amb 

dependències i les persones grans que viuen soles i que tenen 

un major risc de quedar en situacions de desatenció i solitud no 

desitjada. 

Segons les dades dels EAP (Equips d’Atenció Primària de les 

Àrees Bàsiques de Salut) de Lleida, entre el 30 i 50% de les 

dones majors de 75 anys viuen soles (entorn al 20% en el cas 

dels homes). 

En comparació a Catalunya, trobem una major proporció de 

dones grans que viuen soles. Aquest fet es dona sobretot a la 

zona de l’EAP del Centre Històric-R.Ferran, Onze de Setembre i 

Eixample.
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De 80 a 84 anys

% Població nascuda a l'estranger. Lleida, 2021

22%

18%

28%

30%

20%

29%

15%

7%

9%

23%

1 (Rambla Ferran, Pardinyes, Secà…

2 (Cappont)

3 (Instituts - Templers)

4 (Centre Històric, Universitat, Mariola))

5 (Joc de la Bola, Camp de l'Esport)

6 (Xalets, Humbert Torres, Balàfia)

7 (La Bordeta i Magraners)

8 (Raimat)

9 (Llívia)

Total Lleida

% Població nascuda a l'estranger per districtes
(correspondència de barris aproximada)

Un 23% de la població de Lleida ha nascut a l’estranger (similar al 

conjunt de Catalunya, amb un 20,6%). Les procedències són molt 

dispars, sent amplíssim el ventall de països de naixement. Amb tot, 

el Marroc i Romania són els orígens predominants, seguits de 

Colòmbia, Senegal i Algèria, Brasil, la Xina i República Dominicana. 

La població nascuda a l’estranger es concentra entre els 20 i 50 

anys. Entre la població de 20 anys no és freqüent haver nascut a 

l’estranger però sí tenir pares d’origen estranger. 

La població nascuda a l’estranger està present especialment als 

districtes més urbans, amb més presència d’edificis plurifamiliars i de 

lloguer, mentre que està menys present en els nuclis més dispersos 

o allunyats del nucli o amb menys oferta d’habitatge de lloguer.

Font: IdescatFont: Idescat

Font: Idescat
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Migracions nacionals Lleida

Immigracions internes Emigracions internes

Els moviments migratoris no són actualment especialment intensos, en 

comparació amb la primera dècada del 2.000, si bé just abans de la 

pandèmia s'enregistrava un nou augment de les migracions 

internacionals, que es podria reprendre a 2022. Actualment, el saldo 

migratori internacional és positiu i és el principal factor d’augment net 

de població. 

Les migracions internes (entre territoris de la resta de Catalunya o 

d’Espanya) es troben en nivells inferiors als produïts durant el boom 

immobiliari. El saldo migratori intern és actualment proper a zero.

L’any de construcció dels habitatges de Lleida és una mica més recent 

que la que trobem al conjunt de Catalunya, amb un 35% dels edificis 

construïts després de 1980. Amb tot, un 65% dels habitatges han estat 

construïts abans, sobretot durant els anys 60-70 i en tipologia 

plurifamiliar. Aquests habitatges estan actualment en una fase 

avançada de la seva vida útil esperada. El fet de ser plurifamiliars pot 

implicar una major dificultat en la gestió del seu manteniment. 

1% 1% 2% 4% 5%

14%

26%

13%
16% 15%

Habitatges principals per any de construcció.
Any 2011

Lleida ciutat Catalunya

Font: Idescat

Font: Idescat
Font: INE, Censo de población i vivienda, 2011
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De 15 a 24 anys

De 25 a 34 anys

De 35 a 44 anys

De 45 a 54 anys

De 55 a 64 anys

De 65 a 74 anys

75 anys o més

Total

Població de 15 anys o més per nivell de formació assolit 

i edat. Lleida, 2019

Educació primària o inferior
Primera etapa d’educació secundària i similar
Segona etapa d’educació secundària i similar

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Lleida 1 (Balàfia)

Lleida 2 (Bordeta - Magraners)

Lleida 3 (Camp d'Esports, Joc de la Bola,

Xalets - Humbert Torres)

Lleida 4 (Cappont)

Lleida 5 (Centre Històric, Rambla Ferran-

Estació)

Lleida 6 (Instituts - Templers, Caparrella,

Butsènit)

Lleida 7 (Llívia, Secà de Sant Pere)

Lleida 8 (Mariola)

Lleida 9 (Pardinyes)

Lleida 10 (Príncep de Viana - Clot)

Lleida 11 (Universitat)

Lleida 12 (Vila Montcada - Ciutat Jardí,

Raimat, Sucs)

Lleida

Població de 15 anys o més per nivell de formació 
assolit i agrupció censal. Lleida, 2019

Educació primària o inferior

Primera etapa d’educació secundària i similar

Segona etapa d’educació secundària i similar

Educació superior

El nivell d’estudis és un determinant de primer ordre de les dinàmiques 

de convivència. 

El nivell d’estudis elevat pot afavorir la participació i el civisme, si bé al 

mateix temps augmenta també el grau de exigència i demanda envers 

a l’Ajuntament.  

A Lleida trobem l’any 2019 un 30,3% de població amb estudis 

superiors (31,8% a Catalunya). Un 48% no disposa en canvi d’estudis 

més enllà dels 16 anys. Les edats entre els 25 i 55 anys concentren el 

major nombre de persones amb estudis superiors però és destacable  

que la proporció de persones sense educació postobligatòria no ha 

augmentat en les darreres generacions. La població amb menys nivell 

d’estudis es concentra als barris de la Mariola i el Secà de Sant Pere. 

En l’extrem contrari trobem la zona de Ciutat Jardí, Camp d’Esports o 

Joc de la Bola.

Font: IdescatFont: Idescat
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Persones en atur registrat. Lleida

208 

552 

788 

933 

1.048 

1.209 

1.203 

1.201 

1.166 

1.107 

De 16 a 19 anys

De 20 a 24 anys

De 25 a 29 anys

De 30 a 34 anys

De 35 a 39 anys

De 40 a 44 anys

De 45 a 49 anys

De 50 a 54 anys

De 55 a 59 anys

De 60 anys i més

Total persones aturades per grups d'edat. 
Comparativa 2008 i 2021, Lleida

Tota aturats 2008 Total aturats 2021

22.973
24.984
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Base imposable general per declarant (EUROS)

Lleida Catalunya

El nivell adquisitiu i la situació laboral de la població són també dos 

condicionants de la convivència, doncs aquesta té molt a veure amb 

els usos del temps, l’estat emociona i les necessitat d’us dels serveis i 

espais públics. 

En el cas de Lleida, sobresurt el gran augment de l’atur que va tenir 

lloc entre 2008 i 2013. En aquest període, el nombre de persones en 

atur es va triplicar. Des d’aleshores, els nivells d’ocupació només s’han 

recuperat parcialment i entre la població menor de 40 anys. Entre les 

edats majors als 40 anys es manté un nombre d’aturats molt més 

elevat que, doncs el volum de persones aturades continua duplicant el 

que es donava a 2008.

Pel que fa al nivell adquisitiu, la base imposable mitjana a Lleida per 

declarant és de 22,973€ a 2019, una mica més baixa que la del conjunt 

de Catalunya (24.984€). Aquesta bretxa ha tendit a eixamplar-se 

lleugerament des de 2012.   

Font: Idescat

Font: Idescat

Font: Idescat
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Les rendes familiars 

més baixes es 

concentren a les zones 

de la Mariola i Centre 

Històric. 

També tenen ingressos 

més baixos de la mitjana 

les zones de Príncep de 

Viana, Clot, Pardinyes, 

Balàfia, Secà de Sant 

Pere, Instituts i 

Magraners.  . 

Renta mitjana per llar 

(Lleida 2019)

Font: INE, Instituto Nacional de Estadística
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En aquest apartat exposem les idees clau de la informació recollida a 

través de les diferents fonts (enquesta ciutadana, consulta a agents 

clau, dades secundàries) pel que fa als punts febles o crítics de la 

convivència i el civisme, per una banda, i pel que fa a les línies d’acció 

que es proposen com a prioritàries. 

Dividirem aquesta anàlisi en tres grans àmbits o espais de la 

convivència: 

• En primer lloc, la convivència en el si de les comunitats de 

veïns, que si bé són espais privats, la qualitat de la convivència 

que s’hi produeix es projecta cap als espais públics de la ciutat. 

• En segon lloc, els espais públics (carrers, places, parcs, 

equipaments i serveis públics). Inclourem també alguna 

referència al comerç i activitats econòmiques com els mercats, 

que si bé podrien ser considerats espais privats i no públics, sí 

condicionen les dinàmiques de convivència en els espais 

públics. 

• Finalment, parlarem de dinàmiques de ciutat que no es 

corresponen amb cap espai físic en particular sinó que tenen a 

veure amb la vivència general de la ciutat.

Diagnosi de convivència i civisme de Lleida



2.1 Convivència a les 

comunitats de veïns



Les comunitats de veïns són per a la majoria de les persones un 

entorn de convivència quotidià, on a més d’utilitzar uns recursos 

privats comuns, han de corresponsabilitzar-se de la seva gestió i 

manteniment i de la convivència i resolució de conflictes que 

sorgeixen en el seu interior. 

Aquest ús i corresponsabiltizació comporta dificultats que 

requereixen per part de les persones capacitat de dialogar, 

prendre decisions col·lectives i gestionar conflictes. Per tot això, 

les comunitats de veïns són en sí mateixes escoles de 

convivència i civisme que condicionen en bona mesura la 

convivència i el civisme que es dóna a nivell d’espais públics a la 

ciutat.

D’altra banda, les dificultats de les comunitats de veïns no 

resoltes s'agreugen en el temps i acaben esdevenint 

problemàtiques públiques que van més enllà del seu espai privat 

(ex. manca de manteniment de façanes o instal·lacions, 

problemes de salubritat, escalades de conflictes, etc.). Es 

comprova, també a Lleida, igual que a altres ciutats, que el 

malestar amb la convivència al veïnatge més proper es 

correlaciona amb el malestar envers la convivència als espais 

públics de la ciutat i una menor valoració i identificació amb la 

ciutat en el seu conjunt.

Exposem a continuació les principals problemàtiques de 

convivència detectades a Lleida en context de les comunitats de 

veïns. 
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Convivència poc problemàtica en termes 

generals

En termes generals, el clima de convivència en les comunitats de 

veïns és positiu: un 62% de les persones enquestades de Lleida 

que viuen en habitatges plurifamiliars no destaca cap problemàtica 

en la seva comunitat de veïnatge. 

Entre aquelles que en destaquen (38% de les que viuen en 

habitatges plurifamiliars), les més habituals són les molèsties per 

sorolls, olors o animals, seguides de les molèsties per algun local 

(bar, comerç...) o la conflictivitat amb algun veí/na. Un 11% de les 

persones enquestades residents en habitatges plurifamiliars 

menciona algun problema d’ocupació d’algun habitatge sense el 

consentiment del propietari en el seu bloc de pisos. 

En qualsevol cas, com observem als gràfics, la situació més usual 

és la de no destacar cap problemàtica en la comunitat. 

Alguns informants claus consultats per aquesta diagnosi 

destaquen també que durant la pandèmia les comunitats han 

sabut gestionar i fer acomplir les noves normes de prevenció i 

usos dels espais comuns. 

En el cas de les persones que viuen en habitatges unifamiliars 

(8% aproximadament de la mostra enquestada), s’ha fet la 

mateixa pregunta amb relació als habitatges dels voltants. En 

aquest cas el nivell de problemàtiques destacades ha estat encara 

molt menor.  

17

27%

18%

16%

11%

Molèsties per sorolls, olors o
animals

Bar o comerç que provoqui
molèsties o problemes de…

Persones conflictives que
provoquen baralles o mal ambient

Ocupació d’algun habitatge sense 
consentiment del propietari

A la teva comunitat de veïns, es dóna alguna 
d'aquestes problemàtiques?

(persones que viuen en habitatges plurifamiliars)

% Sí

62%

21%

10%

5%

2%

0 problemàtiques

1 problemàtica

2 problemàtiques

3 problemàtiques

4 problemàtiques

Nombre de problemàtiques que afecten a la 
comunitat de veïns (d'un total de 4 proposades)

(persones que viuen en blocs de pisos)

Font: Enquesta de convivència i civisme. Lleida, febrer de 2022.
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Promig de 

problemàtiques a 

la comunitat de 

veïns on viu segons 

la persona 

enquestada 

(mìnm=0; 

màxim=4)

0,65

Menys d’un any 0,56

Entre un i cinc anys 0,76

Entre sis i deu anys 0,85

Més de 10 anys 0,62

Z11 La Bordeta+Z12 Magraners 0,37

Z8 Pius XII-Zona alta-Universitat 0,41

Z3 Pardinyes 0,42

Z6 Camp Esport- Ciutat Jardí - Montcada 0,43

Z5 Balàfia 0,52

Z7 Instituts-Escorxador 0,65

Z10 Cappont 0,68

Z15 El Clot 0,81

Z1 Centre Històric Z2 Noguerola - Estació - Segre 1,04

Z9 Mariola - Turó Gardeny 1,17

Z14 Llívia Z4 Secà Z 13 Horta 1,33

Un bloc de pisos 0,72

Una casa unifamiliar 0,42

De compra 0,55

De lloguer 0,80

16 a 24 anys 0,66

25 a 39 anys 0,70

40 a 54 anys 0,75

55 a 69 anys 0,57

70 i més anys 0,44

Home 0,63

Dona 0,66

A l'estranger 0,77

Lleida o resta d'Espanya 0,61

Educació obligatòria o inferior 0,69

Educació secundària postobligatòria 0,67

Educació superior 0,50

Tinença de 

l'habitatge

Edat

Gènere

Lloc de 

naixement

Nivell 

d'estudis

Variables

Total Lleida

Temps de 

residència a 

Lleida

Zona

Tipus 

d'habitatge

Qualitat de la convivència veïnal desigual 

en funció del barri

La variable que més es correlaciona amb el nombre de 

problemàtiques que es mencionen a la comunitat de veïns és la 

de zona de residència. Segons l’enquesta, les zones del Secà de 

Sant Pere, Mariola i Centre Històric-Noguerola-Estació i en menor 

mesura Clot són les que manifesten una major concentració de 

problemàtiques. 

Juntament amb la zona de residència, la població que viu en 

règim de lloguer, que es correspon també en major mesura amb 

persones de mitjana edat, sovint nascudes a l’estranger i que fa 

menys de deu anys que viuen a Lleida, són les que manifesten 

viure en comunitats amb pitjor convivència.

En un sentit contrari, les persones que manifesten més satisfacció 

amb les seves comunitats de veïns són les residents a zones com 

la Bordeta, Pius XII-Zona Alta-Universitat, Pardinyes, Camp 

Esport, Ciutat Jardí-Montcada i Balàfia.

Les persones que viuen de compra, majors de 70 anys i amb 

estudis superiors són les que manifesten viure en comunitats amb 

menys problemàtiques. 

Font: Enquesta de convivència i civisme. Lleida, febrer de 2022.
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Nivell promig 

confiança amb els 

veïns/nes (Mínim = 

0; Màxim=4)

2,54

Menys d’un any 1,17

Entre un i cinc anys 1,87

Entre sis i deu anys 2,45

Més de 10 anys 2,72

Z11 La Bordeta+Z12 Magraners 2,85

Z10 Cappont 2,80

Z3 Pardinyes 2,80

Z8 Pius XII-Zona alta-Universitat 2,74

Z6 Camp Esport- Ciutat Jardí - Montcada 2,68

Z15 El Clot 2,44

Z7 Instituts-Escorxador 2,31

Z5 Balàfia 2,30

Z1 Centre Històric Z2 Noguerola - Estació - Segre 2,24

Z9 Mariola - Turó Gardeny 2,17

Z14 Llívia Z4 Secà Z 13 Horta 2,06

Un bloc de pisos 2,48

Una casa unifamiliar 3,39

De compra 3,03

De lloguer 1,98

16 a 24 anys 2,30

25 a 39 anys 2,18

40 a 54 anys 2,56

55 a 69 anys 2,88

70 i més anys 2,97

Home 2,47

Dona 2,60

A l'estranger 1,92

Lleida o resta d'Espanya 2,73

Educació obligatòria o inferior 2,50

Educació secundària postobligatòria 2,57

Educació superior 2,61

Edat

Gènere

Lloc de 

naixement

Nivell 

d'estudis

Total Lleida

Variables

Temps de 

residència a 

Lleida

Zona

Tipus 

d'habitatge

Tinença de 

l'habitatge

19

Totalment
32%

Bastant
27%

En part
17%

Poc
11%

Gens
13%

Tens suficient confiança amb els teus 
veïns/veïnes (o alguns d’ells) com per demanar-

los algun favor o ajut en cas necessari?

En línia amb l’anterior, s’ha preguntat a la ciutadania de Lleida 

quin grau de confiança tenen amb els veïns/nes de la seva escala. 

Un 59% diu tenir molta o bastant confiança. Un 17% en part i un 

24% poca o gens. 

La poca confiança es correlaciona amb el temps de residència el 

barri, estar de lloguer, ser estranger i menor de 40 anys, variables 

totes elles que en molts casos es donen simultàniament. 

Les zones on les persones enquestades manifesten tenir menys 

confiança amb el seu veïnat es corresponen molt amb aquelles on 

també diuen tenir un major nombre de problemàtiques a les 

comunitats de veïns. Destaquen la zona de Secà de Sant Pere, 

Mariola, Centre Històric-Noguerola-Estació, seguides de Balàfia, 

Instituts-Escorxador i El Clot. En sentit contrari, les zones amb 

relacions de major confiança entre veïns serien la Bordeta, 

Cappont, Pardinyes, Pius XII-Zona Alta-Universitat, Camp 

d’Esports, Ciutat Jardí i Montcada.

Font: Enquesta de convivència i civisme. Lleida, febrer de 2022.
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De compra
55%

De lloguer
42%

No sap, no 
contesta

3%

L’habitatge on vius és de lloguer o de compra?Escassa integració en les comunitats de 

veïns de les persones en règim de lloguer, 

d’origen estranger i/o joves

En els darrers 15 anys, ha proliferat en gran mesura l’accés a 

l’habitatge via règim de lloguer. Actualment, segons l’enquesta, un 

42% de la població major de 16 anys viu actualment de lloguer. 

Aquesta és la situació predominant en la població d’origen 

estranger i menor de 40 any. El lloguer va associat a una major 

probabilitat de canvis residencials, a un menor establiment de 

vincles de confiança amb el veïnat i a una major concentració de 

problemàtiques en les comunitats i un menor manteniment dels 

edificis i dels habitatges. Aquesta associació de factors suposa un 

repte incipient per a la convivència a Lleida que podria agreujar-se 

amb el temps,  

Passivitat i prejudicis de les comunitats 

per integrar a persones en situació 

d’exclusió social o amb patologies 

psíquiques o mentals

La consulta a informants clau de Lleida també ha posat de 

manifest un altre factor a treballar que són els prejudicis de les 

comunitats davant inquilí·lins estrangers, joves i també, de 

manera especial, persones en situació d’exclusió social o amb 

alguna patologia mental o psíquica. Així ho expressen persones 

vinculades a associacions o projectes de Housing first o 

habitatges d’emancipació per a persones amb trastorns mentals.  

Es denota aquí una gran passivitat de les comunitats, dels 

propietaris d’habitatges de lloguer i dels gestors de finques alhora 

d’acollir aquests veïns/nes. Font: Enquesta de convivència i civisme. Lleida, febrer de 2022.
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Poca empatia i dificultat de gestionar els 

conflictes

Es destaca també que són freqüents els conflictes deguts a la 

baixa tolerància, empatia i coneixença entre veïns, així com la 

dificultat per gestionar els conflictes des de la col·laboració i el 

diàleg. 

Són habituals els xocs de valors o prioritats (descans-diversió, 

per exemple); diferents conceptes en relació a la neteja, l’ús 

d’espais compartits, les necessitats de manteniment, seguretat, 

les disparitats d’horaris i ritmes de vida, etc. que són normals en 

qualsevol entorn de convivència però que no sempre se saben 

conduir cap a pactes. 

Augment d’animals de companyia als 

domicilis 

Són recurrents les molèsties relacionades amb sorolls, brutícia o 

males olors d’animals de companyia dins de les comunitats. 

A aquest fet se suma un nombre creixent de denúncies de veïns 

que acusen a d’altres per maltractament d’animals o acumulació 

d’aquests. 

En definitiva, a mesura que augmenta el nombre de persones 

que conviuen amb un o varis animals de companyia i la 

sensibilitat envers els animals, és esperable que esdevingui un 

factor convivencial que requereixi una major atenció i regulació. 

Focus de brutícia i insalubritat

Es destaquen també algunes dificultats per l’acumulació de 

brutícia en espais comuns (ex. celoberts), la manca de 

cooperació en el manteniment i neteja, etc. 

S’han destacat també algunes dificultats en relació a l’aplicació 

del porta a porta (compliment dels horaris en què es poden deixar 

les bosses al carrer).

Ocupacions il·legals d'habitatges i 

inseguretat

S’ha estacat en alguns casos també la problemàtica de 

l’ocupació il·legal d’habitatges i el que suposa a les comunitats a 

nivell d’inseguretat, usurpació de subministres o trencament de 

portes. 

Molèsties per locals d’oci nocturn

Algunes comunitat amb locals d’oci nocturn propers es queixen 

de sorolls que els dificulten poder dormir, acumulació de brutícia 

al carrer, orins als portals, bloqueig de zones de pas o inclús ús 

d’espais com pàrquings, portals, zona de quadres de llums, etc.
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Qualitat de la 

convivència desigual 

en funció del barri

Passivitat i prejudicis de les 

comunitats per integrar a 

persones en d’exclusió social o 

amb patologies mentals.

Escassa integració de 

les persones en règim 

de lloguer, d’origen 

estranger i/o joves

Poca empatia i 

dificultat de 

gestionar els 

conflictes

Augment d’animals 

de companyia als 

domicilis 

Focus de brutícia 

i insalubritat

Ocupacions il·legals 

d'habitatges i 

inseguretat

Molèsties per 

locals d’oci nocturn

Dificultats de 

convivència a 

les comunitats 

de veïns
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Propostes per 

millorar la 

convivència a les 

comunitats de veïns

Durant la diagnosi s’han recollit les següents 

propostes per millorar la convivència a les comunitats 

de veïns: 

Divulgació a les comunitats de veïns de: 

• Les normes de civisme que apliquen a les 

comunitats. 

• Consells per al bon veïnatge (empatia, 

comunicació, acollida...).

• Tinença responsable d’animals de companyia.

Dinamització de comunitats i carrers amb 

activitats que generin relació: ex. Decoració de 

balcons o espais comuns, celebracions, etc. 

Suport, assessorament i formació a les 

comunitats per a una millor organització i 

manteniment (com fer reunions d’escala 

efectives, rotació de càrrecs, ajuts per a 

rehabilitacions, etc.).

Servei de mediació per a facilitar la resolució de 

conflictes de comunitats de veïns. 

Projectes per fomentar l'ajuda mútua dins de 

les comunitats i la detecció de situacions de 

vulnerabilitat i soledat no volguda.

Comissió interdisciplinar per actuar davant 

casos d’insalubritat o síndromes d’acumulació 

(ex. de Noé).
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Funcions 

Civisme

S
u

p
o
rt

 s
o
ci

a
l

Organització

M
a
n

te
n

im
e

n
t

Funcionament 

democràtic i efectiu

Foment xarxes de 

suport veïnal (Radars...)

Vincle amb entitats i 

grups de voluntariat.

Manteniment i 

millores (façanes, 

ascensors, rampes), 

accés a subvencions

Detecció de situacions 

de vulnerabilitat 

(soledat, salut 

mental...)

Prevenció 

ocupacions i 

habitatges buits

Constitució i 

rotació de 

càrrecs

Difusió de les 

normes de civisme a 

les comunitats

Atenció i  mediació en 

conflictes per sorolls, 

animals...

Empoderament 

per a l’autogestió

Suport per evitar la 

pèrdua d’habitatges

Suport en cas 

d’execucions 

urbanístiques

Neteja i salubritat

Foment ITE

Eficiència 

energètica

Foment gestió 

correcta dels 

residus

Foment de la cultura 

del respecte, la 

mediació, l‘acollida

Sensibilitzaci

ó als API

Equip de suport a comunitats de veïns

Les propostes per a la millora de les comunitats de veïns poden articular-se a través d’un Servei o equip 

especialitzat, amb les funcions següents: 



2.2 Convivència als espais 

públics
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Els espais públics tenen una especial importància per ser 

la part més visible de la convivència i de la qualitat urbana 

d’una ciutat. 

En els espais públics es manifesten moltes de les 

problemàtiques que tenen origen en altres àmbits, com pot 

l’àmbit domèstic o familiar, les comunitats de veïns, el 

treball, els centres educatius, les xarxes socials... 

Per aquesta raó, l’estat dels espais públics i el civisme en 

ells són per a la ciutadana un dels aspectes més sensibles 

i prioritaris i aquell sobre el que trasllada una major 

responsabilitat a l’administració local, tal com demostra el 

fet que la majoria de queixes que es fan arribar a 

l’Ajuntament tenen a veure amb els espais públics.

Exposem a continuació les principals problemàtiques de 

convivència detectades a Lleida en relació als espais 

públics: ens referirem sobretot a espais públics a l’aire 

lliure (carrers, places, parcs), però també a serveis i 

equipaments (transport, centres educatius) i activitats 

econòmiques que tenen una afectació en l’espai públic 

(mercats, terrasses).    

26



No destaca 
cap problema

42%

Destaca 
algún 

problema
58%

Quin és el problema de convivència o civisme que 
més t’afecta o molesta personalment?

20%

10%

7%

7%

6%

6%

5%

5%

4%

3%

3%

2%

2%

2%

6%

Brutícia i manca de manteniment (estat del
carrer, bancs,  parcs infantils, vegetació,…

Gossos (caques, orins, sense lligar...)

Actes incívics o vandàlics de la gent

Soroll i bullici

Immigració, població gitana, joves

Inseguretat, delinqüència, manca de
vigilància

Dificultats de convivència vial (patinets,
bicis, cotxes, aparcaments...)

Gestió de residus (incivisme amb
contenidors, servei de recollida…

Manca de respecte i relació entre la gent

Tràfic i consum de drogues i alcohol,
botellades

Discriminació

Bars, terrasses i discoteques

Baralles i conflictes

Rates, coloms, gats de carrer...

Altres

Quin és el problema de convivència o civisme que més 
t’afecta o molesta personalment? (respostes espontànies 

més freqüents)

27

La brutícia com a problemàtica més 

destacada

Davant la pregunta “Quin és el problema de convivència o 

civisme que més t’afecta o molesta personalment”, un 42% de la 

població de Lleida afirma que no l’afecta cap problema, mentre 

que un 58% afirma que sí li afecta algun problema, sent el fet 

més destacat la brutícia i manteniment insuficient dels carrers, 

places i parcs. La segona queixa més destacada té a veure amb 

els gossos (sobretot per excrements al carrer). Vist en 

perspectiva, és positiu que la brutícia sigui destacada molt per 

sobre de qüestions sobre relacions socials i conflictes socials i 

inseguretat, ja que els seus efectes sobre el benestar personal 

són molt més elevats.  

Es destaquen en tercer i quart lloc els actes incívics i vandàlics, 

el soroll i la delinqüència (tots ells atribuïts especialment a joves, 

immigrants i persones gitanes).  

Font: Enquesta de convivència i civisme. Lleida, febrer de 2022.
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71%

67%

67%

65%

63%

62%

59%

59%

53%

46%

44%

58%

Z9 Mariola-Turó Gardeny

Z1 Centre històric Z2 Noguerola-
Estació-Segre

Z14 Llívia Z4 Secà Z 13 Horta

Z7 Instituts-Escorxador

Z15 El Clot

Z3 Pardinyes

Z10 Cappont

Z8 Pius XII-Zona alta-Universitat

Z6 Camp Esports-Ciutat Jardí-
Montcada

Z5 Balàfia

Z11 La Bordeta Z12 Magraners

Total general

Sí, m'afecta algun problema de convivència o civisme

Brutícia i manca de manteniment; Soroll i bullici; Immigració, població gitana, 

joves

Brutícia i manca de manteniment; Soroll i bullici; Actes incívics o vandàlics

Manca de transport i serveis; Immigració, població gitana, joves

Brutícia i manca de manteniment; Manca de respecte i relació entre la gent

Brutícia i manca de manteniment; Soroll i bullici

Brutícia i manca de manteniment; Gestió de residus (incivisme amb contenidors; 

Servei de recollida d'escombraries, mal ús del porta a porta ...)

Brutícia i manca de manteniment; Gossos (caques, orins, sense lligar...)

Brutícia i manca de manteniment; Soroll i bullici

Brutícia i manca de manteniment; Actes incívics o vandàlics 

Brutícia i manca de manteniment; Gossos (caques, orins, sense lligar...)

Gossos (caques, orins, sense lligar...); Brutícia i manca de manteniment

Brutícia i manca de manteniment; Gossos (caques, orins, sense lligar...)

Respostes espontànies més habituals per zones

28

La brutícia és una queixa comuna a quasi tots els barris, si bé hi ha algunes diferències per barris en la resta de problemàtiques més 

mencionades. 

Font: Enquesta de convivència i civisme. Lleida, febrer de 2022.
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Molt nets
11%

Bastant nets
28%

Regular
31%

Bastant bruts
16%

Molt bruts
14%

A nivell de neteja, com diries que estan els espais 
públics del teu barri (carrers, places, parcs...).

Totalment
11%

Bastant
28%

En part
30%

Poc
21%

Gens
10%

Creus que la Paeria fa un bon manteniment dels 
espais públics del teu barri o zona on vius?

29

Crítiques al servei de neteja d’una part 

de la població

La majoria de la població enquestada fa una valoració entre 

bona i regular de la neteja dels espais públics i del 

manteniment que en fa la Paeria. Hi ha en canvi un sector 

crític en la població: aproximadament un 30% consideren 

que els espais públics de la zona on viu estan bastant o molt 

bruts. De manera similar, un 31% opinen que la Paeria fa un 

manteniment deficient.

Les crítiques a la neteja es concentren en barris com 

Pardinyes, Instituts-Escorxador i el Centre Històric-

Noguerola –Estació Segre. Les opinions crítiques són també 

més habituals entre persones autòctones, dones, amb nivell 

d’estudis superior i en edats mitjanes. 

En canvi, les persones més positives amb la neteja les 

trobem en els barris de Balàfia, Camp d’Esports, Ciutat 

Jardí, Montcada. A la resta de barris predominen opinions 

moderades (entre regular i bastant nets).

Cal dir que els informants clau consultats són més crítics 

amb la neteja de la ciutat. Es comenta que Lleida és una 

ciutat bruta, que bona part del mobiliari està fet malbé, que 

és necessària una major neteja o bé un tipus de servei més 

efectiu a l’actual. 
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A nivell de neteja, 

com diries que estan 

els espais públics del 

teu barri (carrers, 

places, parcs...)? 

(Promig, 1=Molt bruts; 

5=Molt nets)

Creus que la Paeria fa 

un bon manteniment 

dels espais públics del 

teu barri o zona on 

vius? 

(Promig, 1=Gens; 

5=Totalment)

3,07 3,10

Z3 Pardinyes 2,89 2,98

Z7 Instituts-Escorxador 2,92 2,92

Z1 Centre Històric Z2 Noguerola - Estació - Segre 2,93 3,17

Z15 El Clot 3,06 2,88

Z11 La Bordeta+Z12 Magraners 3,08 3,18

Z10 Cappont 3,11 3,09

Z14 Llívia Z4 Secà Z 13 Horta 3,11 3,06

Z8 Pius XII-Zona alta-Universitat 3,12 3,15

Z9 Mariola - Turó Gardeny 3,13 3,17

Z6 Camp Esport- Ciutat Jardí - Montcada 3,20 3,03

Z5 Balàfia 3,26 3,24

16 a 24 anys 3,21 3,21

25 a 39 anys 3,03 3,22

40 a 54 anys 3,05 3,10

55 a 69 anys 2,99 2,87

70 i més anys 3,14 3,02

Home 3,28 3,24

Dona 2,89 2,97

A l'estranger 3,63 3,76

Lleida o resta d'Espanya 2,90 2,90

Educació obligatòria o inferior 3,32 3,35

Educació secundària postobligatòria 2,99 3,07

Educació superior 2,88 2,86

Total general

Variables

Zona

Edat

Gènere

Lloc de 

naixemen

Nivell 

d'estudis

Les crítiques a la neteja es 

concentren en barris com 

Pardinyes, Instituts-

Escorxador i el Centre 

Històric- Noguerola –Estació 

Segre. Les opinions crítiques 

són també més habituals 

entre persones autòctones, 

dones, amb nivell d’estudis 

superior i en edats mitjanes. 

En canvi, les persones més 

positives amb la neteja les 

trobem en els barris de 

Balàfia, Camp d’Esports, 

Ciutat Jardí, Montcada. A la 

resta de barris predominen 

opinions moderades (entre 

regular i bastant nets).

La població estrangera, amb 

estudis inferiors i els homes 

són més tolerants amb la 

neteja. 

Pel que fa a la valoració que 

es fa del manteniment de la 

Paeria, les tendències són 

similars, si bé en aquest cas 

es sumen opinions crítiques al 

Clot i entre la població de 55 a 

69 anys. 

Font: Enquesta de convivència i civisme. Lleida, febrer de 2022.
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18%

17%

16%

16%

14%

11%

4%

3%

3%

15%

15%

Conductes incíviques (falta més
vigilància, conscienciació, etc.)

Servei de neteja (més màquines i
operaris, més freqüència, neteja de

carrers secundaris...)

Neteja en general i manteniment del
carrer (panot, etc.)

Sistema recollida escobraries
(insuficiència o mal ús de contenidors i

papereres, dificultats del porta a…

Caques i orins de gos (que es recullin)

Mantenir millor les zones ajardinades,
parcs infantils, riu, vegetació dels

carrers

Animals de carrer (control de rates,
coloms, gats...)

Mobiliari urbà (millora de bancs, parcs,
etc.)

Enllumenat (posar més llum o arreglar
fanals)

Res en particular, està bé així

Altres

En relació amb la neteja i manteniment dels espais 
públics, què és el que creus que més s'hauria de 

millorar?

31

En relació a la neteja i manteniment, el que més es demana 

millorar és el civisme de la gent, senyalat com a principal causant 

de les problemàtiques de brutícia. 

De manera especial se cita el consum d’alcohol a la via pública, 

els botellots de joves en parcs o zones verdes i les restes de 

vidres, menjar ràpid, llaunes i embolcalls que deixen a les zones 

on es reuneixen, malgrat tenir papereres properes. 

Les afores de la ciutat (polígons, l’Horta) també són espais on hi 

ha abocaments de residus habituals. Així mateix, els mercats i els 

comerços causen un excés de residus no reciclats i restes 

orgàniques en la via pública, indicant que és un agent al qual cal 

també dirigir les polítiques de civisme.

Es demana en aquest sentit més vigilància – i sancions- i 

conscienciació a la població.

Al mateix temps, hi ha un sector de la població que demana 

millorar el servei de neteja: consideren que la neteja que es fa no 

és eficaç (no queda net quan netejen), o prou freqüent o bé hi ha 

zones que es netegen més que d’altres. 

També es considera en alguns casos que cal renovar el paviment 

o panot, o que cal millorar el model de gestió de residus per evitar 

les concentracions d’escombraries o mals usos de contenidors (o 

del porta a porta). 

Els residus orgànics són focus de preocupació també perquè 

creen focus d’insalubritat i fan proliferar plagues de paneroles i 

rosegadors, que són vectors de malalties. 

També relacionats amb la neteja, es demana treballar la molt més 

conscienciació dels propietaris de mascotes per tal que recullin els 

excrements del carrer.  

Font: Enquesta de convivència i civisme. Lleida, febrer de 2022.
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Incivisme relacionat amb els residus i la neteja.
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Valoració alta dels espais públics però 

demanda de més verd i elements lúdics

La majoria de la població es mostra conforme amb les places, 

parcs i zones de passeig de Lleida. 

Amb tot, els informants clau consultats, amb un discurs sempre 

més crític, apunten que cal avançar cap a models d’espais públic 

més verds i menys grisos i durs; tendir a espais més amables i 

amb més possibilitats d’usos, que convidin a l’estada i no només 

a transitar: predominarien zones pensades per ser de pas o de 

passeig i d’instal·lació de terrasses, però en canvi hi ha poca 

previsió d’espais, per exemple, per fer pràctica esportiva a l’aire 

lliure, reunir-se, fer celebracions, el joc lliure per a diferents edats, 

etc. Es demanen més arbres, més vegetació, més aigua (ex. fonts 

lúdiques) i un mobiliari urbà ben cuidat i més pensat per 

interactuar i ser usat. En aquest sentit, es menciona la Mitjana 

con un bon espai de referència.  

Totalment
47%

Bastant
25%

En part
19%

Poc
6%

Gens
3%

M’agrada passar estones en les places, parcs i 
zones de passeig de la zona o barri on visc.

No tinc temps

Són insegurs

Hi ha mal ambient

Hi ha massa gent

No m'agrada relacionar-me

No hi ha places on visc

No m'agraden o estan bruts

No hi ha res per a fer

Hi masses gossos

Parc de la 

Mitjana Font: Enquesta de convivència i civisme. Lleida, febrer de 2022.
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Plaça 

Ricard 

Vinyes

Plaça 

Sant 

Joan

Plaça Blas

Infante

Rambla 

Ferran

Camps 

Elisis
Plaça de 

l’Escorxador

Altres espais públics de referència de Lleida, si bé en alguns casos es critica que siguin massa rígids, grisos, poc acollidors, amb 

manca de natura o bé amb mobiliari en mal estat o inadequat.
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Queixes per l’incivisme vial, sobretot de patinets

La població fa majoritàriament una valoració entre regular i bona de la 

convivència vial entre cotxes, patinets, bicicletes i vianants. Tot i així, un 35% 

de les persones enquestades manifesta que la convivència vial no és bona. 

De manera quasi unànime, es queixen en aquests casos dels patinets, pel fet 

que van per les voreres, a massa velocitat, contra direcció i amb poc respecte 

pels vianants. Es demana una major exigència i control als patinets per tal 

que acompleixin la normativa vial que els aplica. També hi ha algunes 

queixes relatives a la manca de carrils bici, les voreres estretes, la manca 

d’aparcament i l’incivisme dels cotxes. 

Per part dels agents clau, hi ha una opinió unànime envers la necessitat 

d’avançar cap a un model de mobilitat que prioritzi el vianant i la bicicleta i 

afavoreixi els desplaçaments a peu. Es demanen en aquest sentit voreres 

més amples, plataformes úniques, zones d’aparcament dissuassori (model 

“aparca i camina”), l’habilitació de camins escolars, carrils bici i vies verdes.

Totalment
13%

Bastant
25%

En part
27%

Poc
28%

Gens
7%

Al meu barri, hi ha una bona convivència entre 
cotxes, patinets, bicicletes i vianants.

Patinets per tot arreu, a les voreres, sense 

respectar als vianants, a massa velocitat., 

contradirecció, etc. 

Manca de carril bici i per patinets per tal que 

no vagin per les voreres o zones peatonals

Voreres estretes o insuficients

Cotxes en doble fila o aparcats en guals.

Cotxes circulant amb excés de velocitat. 

Manca d'aparcaments o parada per a 

persones amb mobilitat reduïda. 

Manca d'aparcament gratuït

Manca de vigilància amb càmeres i sancions.Campanya informativa 

“Nova Mobilitat” per a 

promoure el bon ús 

dels Vehicles de 

Mobilitat Personal a 

Lleida Font: Enquesta de convivència i civisme. Lleida, febrer de 2022.
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Incivisme i conflictes dins dels busos

En alguns casos, se senyalen manques de respecte i conflictes 

dins dels busos, sense que els conductors/res de bus els 

sàpiguen gestionar de manera eficaç. A més, es destaca també 

una baixa amabilitat per part del personal dels busos a l’hora de 

tractar als usuaris.

Entorn descuidat de les escoles

Els directors/res i representants d’AMPA d’algunes escoles 

reclamen una millor conservació dels patis i edificis escolars 

(caldria pintar-los, netejar-los, eliminar grafits, etc.). Al mateix 

temps, demanen vetllar per l’entorn urbà d’aquests equipaments, 

de manera que s’asseguri la seguretat vial, la vigilància, espais 

d’estada adequats i la neteja. 

Alimentació d’animals de carrer

Hi ha persones que donen menjar als gats i coloms de carrer 

contribuint a la seva proliferació sense control i a crear focus de 

brutícia. Es tracta d’una forma d’incivisme que sovint no és 

percebuda com a tal per la manca de consciència sobre els 

problemes de salut pública que provoca.  

Preocupació per la pèrdua del petit 

comerç i la manca d’alternatives per 

dinamitzar la ciutat

Es recull preocupació per la pèrdua del petit comerç especialment 

al centre històric. El deteriorament del comerç en el nucli de la 

ciutat es correlaciona amb la sensació de deteriorament general 

d’aquesta zona de la ciutat. 

En paral·lel, nombroses persones reclamen un centre comercial 

que eviti la fuga de compra fora de Lleida, que atragui compradors 

dels veïns propers i ubiqui opcions d’oci ara inexistents a Lleida 

(ex. Cinema). 

Sembla per tant que el model comercial, de restauració i d’oci de 

Lleida està per determinar i és un factor a tenir en compte en el 

model de ciutat i de convivència, doncs els tres elements -comerç, 

restauració i oci, on necessàriament lligats- dinamitzen la vida als 

espais públics. 
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M’agrada passar 

estones en les places, 

parcs i zones de 

passeig de la zona o 

barri on visc.

Al meu barri, hi ha una 

bona convivència 

entre cotxes, patinets, 

bicicletes i vianants.

4,1 3,1

Z6 Camp Esport- Ciutat Jardí - Montcada 4,43 3,28

Z5 Balàfia 4,22 3,20

Z8 Pius XII-Zona alta-Universitat 4,21 3,06

Z10 Cappont 4,33 3,15

Z11 La Bordeta+Z12 Magraners 4,19 3,08

Z15 El Clot 3,69 3,50

Z7 Instituts-Escorxador 3,81 3,23

Z3 Pardinyes 4,18 3,07

Z14 Llívia Z4 Secà Z 13 Horta 3,61 3,11

Z1 Centre Històric Z2 Noguerola - Estació - Segre 3,75 2,92

Z9 Mariola - Turó Gardeny 3,30 2,63

16 a 24 anys 3,95 3,37

25 a 39 anys 4,08 3,22

40 a 54 anys 4,04 3,02

55 a 69 anys 3,87 2,96

70 i més anys 4,42 2,95

Home 4,11 3,19

Dona 4,03 3,03

A l'estranger 4,16 3,48

Lleida o resta d'Espanya 4,03 2,99

Educació obligatòria o inferior 4,15 3,08

Educació secundària postobligatòria 3,97 3,11

Educació superior 4,10 3,11

Edat

Gènere

Lloc de 

naixement

Nivell d'estudis

Total general

Variables

Zona

Valor promig de 1 a 5 (1=Gens; 5=Totalment)

Per zones, el descontent amb 

els espais públics i la 

convivència vial es concentren 

a la zona de la Mariola i del 

Centre Històric-Noguerola-

Estació Segre. 

El Clot i Instituts-Escorxador 

són zones on les persones 

enquestades manifesten poca 

predisposició a passar temps 

en els espais públics del barri. 

En sentit contrari, les zones de 

Camp de l’Esport, Balàfia, Pius 

XII i Cappont tenen una millor 

consideració dels seus espais 

públics.

Les persones joves i les de 55-

69 anys declaren en major 

mesura que no els agrada 

passar estones en les places, 

parcs i zones de passeig del 

seu barri. En canvi, les majors 

de 70 anys són les que diuen 

gaudir molt dels espais 

públics.  

Les persones més crítiques 

amb el civisme vial 

(especialment amb relació als 

patinets) són les majors de 55 

anys. 
Font: Enquesta de convivència i civisme. Lleida, febrer de 2022.
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No sé que 
són
13%

Em sona però 
no sé ben bé 

què són
13%

Sí, però no he 
parlat mai 
amb cap 

d'elles/ells
55%

Sí, he parlat 
amb algunes 

d'elles/ells
19%

Saps el que són els agents cívics?

Totalment
7%

Bastant
33%

En part
28%

Poc
15%

Gens
17%

Coneixes les normes o ordenances de civisme de 
Lleida?

AGENT CÍVIC

38

L’ordenança de civisme i els agents cívics són per ara 

dos dels principals instruments per promoure el civisme 

a Lleida. 

Observem que un els agents cívics són ja una figura 

coneguda per la major part de la població (tres de cada 

quatre persones saben què són els agents cívics). En 

canvi, una de cada quatre no ho sap. 

La pregunta sobre si es coneixen les ordenances o 

normes de civisme ha sigut de difícil comprensió per a la 

població enquestada. En molts casos s’ha contestat que 

es coneixen per sentit comú, no per conèixer el text com 

a tal. Tenint en compte la pluralitat d’interpretacions de 

la pregunta, trobem que aproximadament dos de cada 

tres persones considera que coneix en certa mesura les 

normes de civisme que apliquen a Lleida, mentre que 

una de cada tres no ho sabria gens o gaire.

Font: Enquesta de convivència i civisme. Lleida, febrer de 2022.
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21%

10%

9%

8%

5%

5%

5%

3%

2%

9%

20%

Seguretat i vigilància

Neteja i recollida de residus

Més activitats que dinamitzin la
convivència (comerç, oci, esport, etc.)

Més espais públic de trobada (parc,
piscina...) i zones verdes, de

passeig...

Civisme i ordenació vial

Civisme amb els residus i la neteja

Excrements i orins de gossos, més
zones de corre-can

Il·luminació

Civisme a l'oci nocturn

Altres

Està tot bé

Què és el que més t’agradaria que millorés del teu barri 
o zona on vius, a nivell de convivència i civisme?

39

Quan preguntem a la població què és el que més els 

agradaria que millorés del seu barri o zona on viuen, 

destaquen en rimer lloc la seguretat i vigilància. 

Aquesta prioritat no es correspon amb pensar que hi ha 

una especial manca de seguretat a Lleida, però sí amb 

el reconeixement que és un aspecte essencial de la 

convivència, un sine qua non que cal garantir en primera 

instància. 

A continuació de la seguretat, les persones destaquen 

que voldrien que millorés la neteja i recollida de residus, 

les activitats que dinamitzen l’espai públic i la 

convivència (comerç, oci, esport, etc.) i la 

disponibilitat/qualitat dels espais públics (zones verdes, 

de passeig, parcs, més piscines, etc.). 

És també considerable la demanda de més civisme: 

concretament vial, amb els residus, amb els gossos i en 

l’oci nocturn (els quatre elements de civisme on es 

demana incidir més). 

Finalment, la il·luminació també ha estat destacada en 

alguns casos, sol·licitant que n’hi hagi més. 

Font: Enquesta de convivència i civisme. Lleida, febrer de 2022.
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1

Queixes per l’incivisme 

vial, sobretot de patinets

Incivisme i conflictes 

dins dels busos

Proliferació d’animals 

de carrer

La brutícia com a 

problemàtica més 

destacada

Crítiques al servei de neteja 

d’una part de la població

6
Valoració alta dels 

espais públics però 

demanda de més verd i 

elements lúdics

40

Dificultats de convivència 

als espais públics

7Preocupació per la 

pèrdua del petit comerç 

i la manca d’alternatives 

per dinamitzar la ciutat
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S’han recollit algunes propostes per millorar la convivència als 

espais públics: 

1. Foment continuat del civisme amb sensibilització, sanció i 

facilitació:

El foment del civisme requereix una acció continuada i perseverant 

de sensibilització, correcció i facilitació. Les accions puntuals no 

són suficients per canviar actituds. Es proposa un treball continuat 

en cinc sentits: 

a. Sensibilització amb missatges i activitats empàtiques

Conductes incíviques recurrents com llençar embolcalls, xiclets o 

burilles a terra; deixar andròmines al voltant dels contenidors; no 

recollir els excrements de gos, etc. requereixen una sensibilització 

continuada. 

Les campanyes que simplement adverteixen d’una prohibició són 

insuficients. Calp captar l’atenció de manera recurrent amb: 

• Missatges gamificats, emocionals, explicatius de les 

conseqüències i costos dels actes incívics, etc.

• Activitats experiencials (ex. Let’s clean up Europe, concursos i 

reptes, etc.)

• Diversificació de canals (a més de les escoles, també en 

contextos com festes, esdeveniments esportius, cursos 

ocupacionals, sessions d’acollida de població nouvinguda, 

reunions de comunitats de veïns, la xarxa associativa i de 

consells, etc.). 

b. Equip estable d’agents cívics

Part de la població que no és sensible a les campanyes de civisme 

i és necessari interpel·lar-la directament amb missatges 

personalitzats i contextualitzats en el lloc i el moment. La figura 

dels agents cívics sorgeix precisament amb aquesta missió. 

Aquesta figura ha funcionat fins ara a través de plans ocupacionals 

intermitents. Es requereix un equip estable i amb membres 

professionalitzats, que treballin als diferents barris i de manera 

continuada, combinant una acció pedagògica i d’advertiment amb 

un altre d’escolta que permeti detectar oportunitats de millora dels 

espais públics que facin més fàcil el civisme.

c. Aplicació de l’ordenança de civisme amb més sancions i 

mesures alternatives

La sensibilització i els advertiments no funcionen amb tota la 

població, sent també necessària l’opció de sancionar en cas 

d’incompliment greu o reiterat de les ordenances de civisme. 

Es reclama més vigilància amb càmeres en espais amb incidents 

recurrents, més presència policial, més sancions i l’aplicació d’un 

programa de mesures alternatives a la sanció econòmica (previst 

al Capítol V de l’ordenança de civisme).

d. Implicació del comerç: el civisme també s’ha de fomentar 

entre els comerciants i els paradistes dels mercats, assolint una 

millor gestió dels seus residus. També es proposa implicar -amb 

incentius o constrenyiments- als establiments entorn als quals es 

generen més residus (comerços de menjar ràpid, de begudes, de 

llaminadures i snacks, per exemple) Com en el cas de la 

ciutadania, cal una acció pedagògica, facilitadora i també de 

control i sancionadora. 

e. Foment de l’alimentació i dels hàbits saludables: bona part 

de l’incivisme té en comú mals hàbits d’alimentació i salut (consum 

d’snacks, fast food, begudes ensucrades i energètiques, xiclets, 

fumar, beure alcohol...són font dels residus recurrents. El foment 

dels berenars saludables a les escoles, la prevenció dels consums 

de risc i les addiccions, l’educació en dietes saludables i la 

conscienciació en la reducció del consum de plàstics, entre 

d’altres, són aliats del civisme. 

f. Adaptació dels espais públics: part de l’incivisme es pot evitar 

adaptant en major mesura els espais públics als usos de la 

població. Per exemple, habilitant espais de corre-can, lavabos 

públics, espais als barris per al joc de pilota, parcs per a la trobada 

de gent jove, zones de pícnic, etc.
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2. Reocupació de l’espai públic 

Els efectes de la pandèmia i el progressiu declivi del model de 

petit comerç local tendeixi a deixar orfe de funcions l’espai públic 

– especialment el nucli històric. L’única alternativa actual 

semblen ser les terrasses. D’alta banda, dels establiments 

comercials que reemplacen els que tanquen s’orienten sovint a la 

venda snacks, menjar ràpid o locutoris.

Cal per això reocupar els espais amb potencial neuràlgic amb 

activitats capaces de dinamitzar la convivència. Aquesta 

dinamització por repetir models tradicionals (mercats, festes) 

però pot introduir noves opcions: propostes d’activitat esportiva a 

l’aire lliure, promocionar la sortida i visibilització a l’exterior de 

l'activitat d'equipaments com biblioteques, ludoteques, escoles i 

instituts, extraescolars, centres cívics, gimnasos, comerços, 

grups culturals i artístics, associacions, teatre, fires i celebració 

de dies mundials.  

3. Espais més verds, lúdics i significatius 

En línia amb l’anterior, i vinculat als objectius de sostenibilitat i 

salut, una altre línia d’acció és resignificar els espais públics per 

a la població: per una banda, apostant per l’augment de 

vegetació, arbres, flors, aigua i biodiversitat, tendir a paviments 

més drenants, tous, amb colors més acollidors i que limitin els 

efectes del canvi climàtic. 

Es proposa incloure elements més lúdics, intergeneracionals (ex. 

fonts de terra, elements per fer activitat física, més bancs, 

taules..), elements simbòlics i explicatius sobre la ciutat, pintures 

murals amb la participació de persones del o artistes del barri, 

etc.

El comerç, les comunitats i associacions de veïns poden implicar-

se en aquesta millora de l’espai públic cuidant l’estètica de rètols, 

aparadors, façanes, balcons... I introduint també més verd i flors 

en els espais que els corresponen. 

Es demana específicament cuidar els entorns escolars pacificant 

l’entorn, ampliant les zones de vianants i espai verd al seu voltant 

i cuidant especialment la neteja i civisme en aquests entorns. 

4. Mobilitat a mida dels vianants

Aposta pel model de ciutat “dels 15 minuts” afavorint els 

desplaçaments a peu i en bici, pacificant al màxim el trànsit a 

motor (especialment al voltant d’escoles), creant aparcaments 

dissuassoris, eliminat barreres arquitectònics i interconnectant en 

major mesura barris allunyats com Magraners o el Secà de Sant 

Pere. 

5. Refugis d’animals

Crear a cada barri espais condicionats per tenir cura de gats no 

socialitzats i que les persones que els volen cuidar pugui fer-ho 

sense causar insalubritat a l’espai públic. 

6. Neteja i manteniment exhaustius

Es demana intensificar la neteja especialment fora del centre de 

la ciutat i en els barris més segregats. És possible que calguin 

una neteja intensiva o especial d’alguns paviments, actualment 

molt enfosquits. Així mateix, promoure l'ús d’APPUNTA, la qual 

es valora com una eina eficaç per tal que la població traslladi les 

faltes de manteniment o neteja que detecta. 
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1

2

3
4

5

6

Foment 

continuat del 

civisme 

Espais més verds, lúdics i 

significatius Mobilitat a mida dels 

vianants

Refugis 

d’animals

Reocupació de 

l’espai públic 

Neteja i 

manteniment 

exhaustius

• Sensibilització empàtica

• Equip estable d’agents cívics

• Sancions i mesures alternatives

• Implicació del comerç

• Foment de l’alimentació i dels hàbits 

saludables 

• Adaptació dels espais públics

Propostes per millorar la 

convivència als espais 

públics
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2.3 Dinàmiques de relació 

social i participació 
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El present apartat busca captar el grau 

d’arrelament i el sentiment de pertinença dels 

habitants de Lleida. 

Per aquesta raó, s’hi aborda el sentiment de 

seguretat a la ciutat, la valoració de les 

dinàmiques de convivència, la xarxa social i 

associativa de les persones i la participació en 

actes i festivitats realitzades al municipi. 

Juntament amb l’experiència veïnal i als espais 

públics, aquests elements de relació social i 

participació complementen l’experiència 

col·lectiva de barri i ciutat. 

47
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Totalment
32%

Bastant
35%

En part
23%

Poc
9%Gens

1%

Al meu barri (o zona on visc), la gent comparteix 
els espais públics com places, parcs o carrers de 

forma pacífica.

Baralles a l'espai públic

Hi ha gent delinqüent o que causa inseguretat

Manca de respecte

Gent que embruta els parcs amb papers i llaunes

Gent que fuma als parcs infantils

Vandalisme, trenquen mobiliari urbà, fan grafits

Caques de gos i gossos sense lligar

48

Totalment
5%

Bastant
14%

En part
16%

Poc
19%

Gens
46%

Evites alguns llocs, places o carrers del teu barri 
perquè et semblen insegurs?

Quin tipus de llocs evites?

• Carrers i carrerons foscos.

• Carrers a la nit o quan el comerç ha tancat.

• Zones de bars musicals. 

• Carrers bruts (amb restes de vidres, caques de gos, etc).

• Si vaig sol/a

• Zones amb persones que causen inseguretat (gitanes, 

magrebines, grups de joves).

• Zones amb gent que consumeix alcohol o marihuana.

Clima general de seguretat i poca 

conflictivitat

Per a la majoria de la població, Lleida és una ciutat on es conviu 

de forma pacífica (dos de cada tres persones consultades opinen 

així). Un 23% creu que la convivència és pacífica només en part i 

un 10% creu que no ho és, destacant mantes de respecte, 

baralles i gent incívic als espais públics. 

En termes similars, un 65% de la població es mou amb seguretat 

per la zona de Lleida on viu, sense necessitat d’evitar zones per 

considerar-les insegures. En canvi, un 16% evita alguns espais i 

un 19% n’evita bastants, corresponents quasi sempre a carrerons 

foscos, bruts (la brutícia és causa d’inseguretat), amb oci nocturn 

(també causa d’inseguretat) i presència de joves, persones 

gitanes i magrebines (perfils socials percebuts com a perillosos, 

especialment quan són homes).

Font: Enquesta de convivència i civisme. Lleida, febrer de 2022.

Diagnosi de convivència i civisme de Lleida



Evites alguns llocs, 

places o carrers del 

teu barri perquè et 

semblen insegurs?

2,12

Z15 El Clot 2,87

Z9 Mariola - Turó Gardeny 2,63

Z1 Centre Històric Z2 Noguerola - Estació - Segre 2,58

Z10 Cappont 2,39

Z8 Pius XII-Zona alta-Universitat 2,18

Z6 Camp Esport- Ciutat Jardí - Montcada 2,13

Z7 Instituts-Escorxador 2,12

Z3 Pardinyes 1,89

Z5 Balàfia 1,82

Z11 La Bordeta+Z12 Magraners 1,55

Z14 Llívia Z4 Secà Z 13 Horta 1,50

16 a 24 anys 2,49

25 a 39 anys 2,13

40 a 54 anys 2,01

55 a 69 anys 2,21

70 i més anys 1,79

Home 1,97

Dona 2,26

A l'estranger 2,12

Lleida o resta d'Espanya 2,12

Educació obligatòria o inferior 2,03

Educació secundària postobligatòria 2,15

Educació superior 2,14

Gènere

Lloc de 

naixement

Nivell 

d'estudis

Total general

Variables

Zona

Edat

49

Focus d’inseguretat i 

delinqüència en algunes zones 

Si analitzem més en detall on es concentra el 

sentiment d’inseguretat, veiem que les dones i 

les persones joves són les que més espais 

diuen evitar. 

Les zones del Clot, Mariola, Centre Històric-

Estació Segre, seguides de Cappont, serien les 

zones on més persones manifesten evitar 

espais per sentir-los insegurs. 

En canvi, no s’evitarien pràcticament espais en 

zones del Secà de Sant Pere, La Bordeta i 

Magraners, Balàfia i Pardinyes. 

Els homes i les persones majors de 40 anys se 

senten més segurs i eviten menys espais. La 

població major de 70 anys també mostra un 

sentiment elevat de seguretat.  

El mapa a continuació mostra els punts que més 

evita la població per sentir-los insegurs. 

Hi destaquen diversos punts del Centre Històric 

(Castell, Cavallers, La Palma, Tallada, Panera, 

Carme...), la Mariola i el Clot.

Font: Enquesta de convivència i civisme. Lleida, febrer de 2022.
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22

23

1
3

17
16

12

10
11

9

8

2
194

7

13

14

20

18

15

5

21

6

1. Carrer Cavallers

2. Carrer La Palma

3 Carrer Major

4. Carrer Tallada

5. Carrer Panera

6. Carrer Boters

7. Mercat del Pla

8. El Castell

9. Carrer Sant Martí

10. Carrer Bonaire (zona pubs)

11. Carrer Llitera

12. Carrer d'Alfred Perenya

13. La Mariola

14. Hospital de Santa Maria

15. Plaça del Clot

16. Carrer del Nord

17. Carrer del Carme

18. Estació

19. Camps Elisis

20. Avinguda Segre

21. Parc de les Magnòlies

22. Avinguda Navarra

23. Carrer Joan Baget

Evites alguns llocs, places o 

carrers del teu barri perquè et 

semblen insegurs? 

Quins?

50
Font: Enquesta de convivència i civisme. Lleida, febrer de 2022.



Molta
8%

Bastant
10%

En part
24%

Poca
33%

Gens
25%

Diries que hi ha delinqüència en el barri o zona on 
vius?

Mai
74%

Sí, un cop
20%

Sí, més d'un 
cop
6%

Personalment, has sigut alguna vegada víctima 
d’algun atracament, robatori o agressió a Lleida, 

en els últims cinc anys?

51

Més enllà de si s’eviten determinades zones de la ciutat, s’ha 

preguntat també a les persones enquestades si creuen que hi ha 

delinqüència en la zona o barri on viuen. 

Un 58% creuen que gens o poca; un 24% en part i un 18% 

consideren que bastant o molta. 

Passant a l’àmbit dels fets, s’ha preguntat si algun cop en els 

últims cinc anys s’ha estat víctima d’algun atracament, robatori o 

agressió a Lleida (no necessàriament a l’espai públic, pot haver 

estat també dins de la llar, en equipaments, etc.). Tres de cada 

quatre persones diuen que mai, mentre que una de cada quatre 

contesten que sí han patit alguna agressió a Lleida en els últims 

cinc anys (en la majoria de casos només un cop). El tipus

d’agressions als quals es poden referir les persones és 

possiblement molt dispar.

Font: Enquesta de convivència i civisme. Lleida, febrer de 2022.
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Diries que hi ha 

delinqüència en el 

barri o zona on vius?

Valor promig 

(1=Gens; 

5=Totalment)

% Ha estat víctima 

d’algun atracament, 

robatori o agressió a 

Lleida, en els últims 

cinc anys

2,44 26%

Z1 Centre Històric Z2 Noguerola - Estació - Segre 2,96 38%

Z7 Instituts-Escorxador 2,04 38%

Z9 Mariola - Turó Gardeny 3,58 33%

Z10 Cappont 2,49 32%

Z8 Pius XII-Zona alta-Universitat 2,42 30%

Z6 Camp Esport- Ciutat Jardí - Montcada 1,88 28%

Z15 El Clot 2,60 20%

Z11 La Bordeta+Z12 Magraners 2,07 19%

Z14 Llívia Z4 Secà Z 13 Horta 3,00 17%

Z3 Pardinyes 2,51 13%

Z5 Balàfia 2,02 12%

16 a 24 anys 2,73 28%

25 a 39 anys 2,36 29%

40 a 54 anys 2,42 23%

55 a 69 anys 2,47 28%

70 i més anys 2,24 22%

Home 2,39 24%

Dona 2,49 27%

A l'estranger 2,27 19%

Lleida o resta d'Espanya 2,49 28%

Educació obligatòria o inferior 2,51 28%

Educació secundària postobligatòria 2,46 24%

Educació superior 2,28 26%

Variables

Zona

Edat

Gènere

Lloc de 

naixement

Nivell 

d'estudis

Total general

52

Pel que fa als fets (haver estat víctima d’alguna 

agressió), no destaca cap perfil social (edat, 

gènere, nivell d’estudis...) com a principal 

víctima de les agressions. Sí destaquen, en 

canvi, algunes zones, com Centre Històric, 

Estació-Segre, Instituts-Escorxador, Mariola i 

Cappont com aquelles on viu gent que hauria 

tingut més agressions. 

La sensació de delinqüència no es correspon 

del tot amb les zones on hi ha més persones 

que han patit agressius: Al Centre Històric –

Estació Segre i Mariola sí hi ha aquesta 

coincidència però, en canvi, observem que el 

Clot i el Secà de Sant Pere tenen una percepció 

de delinqüència elevada combinada amb una 

baixa experiència d’agressions reals. 

Zones com Balàfia, Pardinyes, La Bordeta, 

Camp d’Esport, Ciutat Jardí, Montcada, 

combinen una baixa percepció de delinqüència i 

un nombre baix també d’experiències 

d’agressió. 

Les persones més joves (16 a 24 anys) són 

també les que perceben més delinqüència, 

mentre que les persones majors de 60 anys i 

també les d’origen estranger i les d’alt nivell 

d’estudis tenen menor percepció de 

delinqüència al seu voltant. 

És destacable que les persones estrangeres no 

senten que hi hagi una alta delinqüència i també 

reporten una proporció baixa d'agressions a 

Lleida.

Font: Enquesta de convivència i civisme. Lleida, febrer de 2022.
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Cap
23%

Entre 1 i 3 
persones

27%

4 o més 
persones

50%

Tens amistat amb persones nascudes a països 
diferents al teu?

53

Totalment
37%

Bastant
31%

En part
22%

Poc
6%

Gens
4%

Al meu barri convivim persones de diferents cultures, 
llengües i orígens de forma positiva.

No s'integren, fan grups apart (ghettos)

Hi ha rivalitat entre grups i bandes

Són conflictius (gitanos)

No accepten les normes

Criden molt, no respecten els horaris

Alguns s'integren però d'altres no

Convivència positiva en termes generals 

entre la població estrangera i autòctona 

però limitada per la segregació escolar i 

urbana

En termes genèrics, la població considera que la convivència entre 

persones de diferents cultures i orígens als barris és prou positiva. 

Només un 10% opina que aquesta convivència és problemàtica o 

conflictiva, atribuint aquest fet a la formació de ghettos i bandes, 

l’incivisme o no adaptació a les normes d’algunes persones de 

cultura estrangera o gitana. Val a dir que una part de la població 

enquestada considera que la convivència és bona (o no és dolenta) 

perquè de fet no hi ha pràcticament persones estrangeres en el seu 

barri. 

Quan es pregunta si es té amistat amb persones nascudes a països 

diferents al propi, la meitat de les persones (entre ells totes les 

d’origen estranger) diuen que en tenen 4 o més (tot i que el grau 

d’amistat pugui ser en alguns casos superflu). La resta de la població 

en té menys de 4 o cap (23% de la població enquestada). Per tant, 

podríem parlar d’una interculturalitat com a mínim incipient a Lleida.

Tot i l’anterior, les persones clau consultades en aquesta diagnosi 

apunten que hi ha una elevada segregació escolar de l’alumnat 

d’origen estranger (índex de dissimilitud del 0,49 a primària a Lleida, 

superior al 0,44 de Catalunya en el curs 2018/19) i que aquest seria 

un element a treballar per millorar la convivència. 

La segregació escolar es correlaciona amb la segregació urbana, 

sobretot en zones com el Centre Històric, Estació Segre, Mariola i el 

Clot. Aquesta segregació limita la diversificació de les xarxes socials 

i la interculturalitat a la ciutat.

Font: Enquesta de convivència i civisme. Lleida, febrer de 2022.
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Cap
34%

Entre 1 i 3 
persones

13%

4 o més 
persones

53%

Sense comptar les persones amb les que convius, 
tens a Lleida persones amb qui practiques alguna 

afició (sigui esportiva, cultural, associativa, 
lúdica...)?

Poca vida social fora del nucli familiar en la meitat 

de la població

Un indicador de vida social generadora de cohesió social a la ciutat és la 

disponibilitat d’amistats a la ciutat amb les que es pot compartir alguna afició, 

sigui esportiva, cultural, lúdica...). 

Aquest indicador presenta un valor baix, o si més no amb molt marge de millora, 

doncs trobem que una de cada tres persones no practica cap afició a la ciutat 

amb persones fora del seu nucli domèstic. Un 13% addicional té una petita 

xarxa d’entre 1 i 3 persones. L’altra meitat de la població sí té un grup de 4 o 

més persones amb qui practica alguna afició, denotant una vida social a Lleida 

més activa. 

Les persones amb menys vida social a Lleida fora del nucli domèstic– a jutjar 

pel nombre d’amistats amb qui es practiquen aficions- es corresponen amb baix 

nivell d’estudis i majors de 55 anys. Les persones nascudes a l’estranger també 

denoten una xarxa social per practicar aficions més reduïda. 

Per zones, Balàfia i Mariola destaquen també per una xarxa social més pobre. 

En sentit contrari, la gent amb estudis secundaris o superiors, la gent jove i 

residents en zones com El Clot, Pis XII, Zona Alta, Universitat, Secà de Sant 

Pere, Centre Històric, Estació Segre... tindrien una vida social més rica (és 

evident, però, que ens estem recolzant en un únic indicador o indici, clarament 

insuficient per fer afirmacions categòriques).

Els informants clau consultats destaquen la importància per treballar la xarxa 

social de les persones grans, lluitant amb la proliferació de situacions de soledat 

que acompanyen l’envelliment. 

També destaquen la importància de facilitar a la població estrangera l’accés a 

activitats i espais on puguin ampliar la seva xarxa social. Cal treballar en aquest 

sentit una acollida sense prejudicis, especialment des dels serveis que atenen i 

orienten a la població estrangera. 

Font: Enquesta de convivència i civisme. Lleida, febrer 

de 2022.

Diagnosi de convivència i civisme de Lleida



55

No
74%

Sí
26%

Formes part d’alguna associació o agrupació de 
Lleida?

Associacions de veïns

Associacions de gent gran

Associació senegalesa, llatinoamericana, camerunesa...

Clubs esportius (bàsquet, petanca, escacs, futbol, patinatge...)

Associacions solidàries i de voluntariat (Arrels, Càritas, Creu Roja...)

Centre cívic

Penyes de festes

Associació contra el càncer

Casal de la Mariola

Associacions culturals (castellers, bastoners...)

Centre excursionista

Associació de comerciants

Baix associacionisme

Tres de cada quatre persones no pertanyen a cap associació o 

agrupació de Lleida, sent també un nivell d’associacionisme 

relativament baix. Les persones que sí estan associades ho 

estan sobretot a associacions de veïns, de gent gran, 

d’immigrants, esportives, solidàries i de voluntariat, etc.  

Les persones més joves (16 a 24 anys) són les menys 

associades, mentre que a mesura que augmenta l’edat 

augmenta també la vinculació amb associacions. 

Les persones estrangeres i les residents en zones com 

Cappont i Instituts – Escorxador són les menys associades.

En canvi, El Clot, Secà de Sant Pere, Pius XXI, Zona Alta, 

Universitat,  La Bordeta i Magraners, Camp de l’Esport, Ciutat 

Jardí, Montcada, són les que tenen més associacionisme. 

Fins a cert punt, es veu una correlació entre l’associacionisme 

dels barris i la vida i xarxa social de la seva població, mostrant 

la importància de les associacions per obrir les xarxes socials 

de les persones més enllà de l’àmbit familiar o domèstic, i 

construint una cohesió social més àmplia a la ciutat. 

Font: Enquesta de convivència i civisme. Lleida, febrer de 2022.
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No té cap persona 

amb qui practica 

alguna afició

No forma part de cap 

associació o agrupació 

del municipi

34% 73%

Z5 BALÀFIA 46% 76%

Z9 MARIOLA-TURÓ GARDENY 46% 71%

Z7 INSTITUTS-ESCORXADOR 38% 81%

Z11 LA BORDETA+Z12 MAGRANERS 37% 63%

Z3 PARDINYES 36% 76%

Z6 CAMP ESPORTS-CIUTAT JARDI-MONTCADA 33% 68%

Z10 CAPPONT 32% 86%

Z1 CENTRE HISTÒRIC Z2 NOGUEROLA-ESTACIÓ-SEGRE 28% 76%

Z14 LLÍVIA Z4 SECÀ Z 13 Horta 28% 67%

Z8 PIUS XII-ZONA ALTA-UNIVERSITAT 26% 62%

Z15 EL CLOT 19% 63%

16 a 24 anys 19% 87%

25 a 39 anys 29% 75%

40 a 54 anys 36% 73%

55 a 69 anys 46% 67%

70 i més anys 41% 61%

Home 29% 70%

Dona 38% 75%

A l'estranger 41% 79%

Lleida o resta d'Espanya 32% 71%

Educació obligatòria o inferior 48% 71%

Educació secundària postobligatòria 27% 76%

Educació superior 25% 71%

Variables

Zona

Edat

Gènere

Lloc de 

naixement

Nivell 

d'estudis

Total general

56

Font: Enquesta de convivència i civisme. Lleida, febrer de 2022.
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En general, diries que es pot confiar 

en la majoria de la gent o bé que 

totes les precaucions són poques a 

l’hora de tractar amb la gent? 

Valor promig (0= totes les 

precaucions són poques; 10= Es pot 

confiar en la majoria de la gent)

6,0

Z9 MARIOLA-TURÓ GARDENY 4,7

Z15 EL CLOT 4,9

Z14 LLÍVIA Z4 SECÀ Z 13 Horta 4,9

Z5 BALÀFIA 5,7

Z1 CENTRE HISTÒRIC Z2 NOGUEROLA-ESTACIÓ-SEGRE 5,7

Z3 PARDINYES 6,0

Z10 CAPPONT 6,1

Z8 PIUS XII-ZONA ALTA-UNIVERSITAT 6,4

Z7 INSTITUTS-ESCORXADOR 6,5

Z6 CAMP ESPORTS-CIUTAT JARDI-MONTCADA 6,6

Z11 LA BORDETA+Z12 MAGRANERS 6,8

16 a 24 anys 5,9

25 a 39 anys 6,1

40 a 54 anys 6,0

55 a 69 anys 5,8

70 i més anys 6,4

Home 6,1

Dona 5,9

A l'estranger 5,8

Lleida o resta d'Espanya 6,1

Educació obligatòria o inferior 5,6

Educació secundària postobligatòria 5,8

Educació superior 6,7

Lloc de 

naixement

Nivell 

d'estudis

Total general

Variables

Zona

Edat

Gènere

57

Confiança moderada 

entre la població

Un indicador que sintetitza la qualitat i 

experiència de convivència acumulada 

per les persones és el sentiment de 

confiança que ha desenvolupat envers 

la gent. 

Aquest indicador s’utilitza a nivell 

internacional com a síntesi del grau de 

desenvolupament social. 

En una escala de 0 a 10, el nivell de 

confiança desenvolupat per la població 

de Lleida és de 6 (per tant, bastant 

moderat). 

Els nivells més baixos es corresponen 

amb les zones on hi ha una pitjor 

valoració de la convivència en les 

comunitats de veïns i un nivell més baix 

de confiança amb els veïns de l’escala. 

Es correspon també amb la percepció 

de delinqüència al barri. 

Observem així de nou la importància de 

treballar les relacions i la confiança des 

dels espais més micro, com poden ser 

les escales de veïns. 

Font: Enquesta de convivència i civisme. Lleida, febrer de 2022.
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Promig 

discriminac

ions 

sentides 

(nombre 

de motius)

Pel teu 

origen 

(nacionalit

at, lloc de 

naixement

)

Pel teu 

color de 

pell o ètnia

Per la teva 

edat

Per tenir 

alguna 

discapacitat 

o problema 

de salut físic 

o mental

Pel teu 

gènere o 

sexe

Per la teva 

orientació 

sexual

Per la teva 

ideologia

Per la teva 

religió

Per la teva 

imatge 

personal 

(aparença, 

forma de 

vestir, etc.)

Pel teu 

nivell 

econòmic 

(diners 

que tens)

Per la teva 

llengua

Pel teu 

nivell 

d'estudis

1,5 19% 11% 10% 4% 17% 6% 19% 9% 15% 9% 25% 5%

16 a 24 anys 2,5 36% 18% 21% 6% 28% 15% 24% 18% 33% 6% 34% 12%

25 a 39 anys 1,7 17% 11% 12% 4% 23% 12% 24% 7% 16% 10% 24% 6%

40 a 54 anys 1,6 26% 17% 4% 6% 13% 3% 19% 13% 16% 14% 24% 6%

55 a 69 anys 0,8 6% 1% 10% 4% 11% 0% 11% 3% 4% 3% 24% 1%

70 i més anys 0,6 5% 2% 8% 0% 7% 2% 12% 3% 2% 5% 17% 0%

Home 1,4 20% 14% 9% 5% 4% 5% 21% 11% 13% 9% 28% 5%

Dona 1,6 19% 9% 12% 3% 28% 7% 17% 8% 16% 8% 22% 6%

A l'estranger 2,7 53% 34% 13% 1% 14% 6% 25% 30% 24% 10% 47% 14%

Lleida o resta d'Espanya 1,1 9% 4% 9% 5% 17% 6% 17% 3% 12% 8% 18% 2%

Educació obligatòria o inferior 1,3 19% 12% 7% 4% 9% 1% 15% 12% 15% 8% 25% 6%

Educació secundària postobligatòria 1,8 24% 13% 13% 5% 19% 11% 20% 11% 18% 10% 24% 7%

Educació superior 1,2 13% 7% 9% 2% 21% 5% 20% 2% 11% 7% 23% 2%

Gènere

Lloc de 

naixemen

Nivell 

d'estudis

Total general

Variables

Edat
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Sentiment elevat de discriminació en la 

població jove i estrangera

L’enquesta ha preguntat a la població sobre si han tingut 

experiències de discriminació a Lleida per alguna raó. Es tracta 

de discriminació sentida, sense que l’enquesta pugui conèixer si 

ha estat o no una discriminació objectiva. 

La població d’origen estranger és la que manifesta haver-se sentit 

discriminada per més motius: pel seu origen, per la seva llengua, 

per la seva religió, ideologia i pel color de la seva pell i per la seva 

imatge o aparença. 

La població jove també manifesta un sentiment elevat de 

discriminació: per nacionalitat, llengua, aparença, gènere (les 

noies joves són les que més se senten discriminades per aquest 

motiu), per ideologia i edat. En sentit contrari, la població gran és 

la que se sent menys discriminada. 

Per motius de discriminació, sobresurt la llengua com un motiu 

bastant transversal pel qual la gent se sent discriminada, també la 

ideologia, la nacionalitat o lloc de naixement i el gènere. En el cas 

del gènere, el sentiment de discriminació es concentra en dones 

menors de 40 anys i amb estudis superiors. 

Segons aquestes dades, és important treballar la vinculació social 

dels joves i de la població d’origen estranger.

Més enllà d’aquesta lectura general, s’alerta de situacions que 

afecten a un volum reduït de persones però que suposen 

discriminacions i estimes greus, com seria el cas de persones 

sense llar i en situació extrema d’exclusió, i també persones amb 

trastorns mentals.

Font: Enquesta de convivència i civisme. Lleida, febrer de 2022.
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Ús de la ciutat i participació cultural baixa 

en quasi la meitat de la població

Un 55% de la població enquestada afirma que sovint fa coses en 

altres barris de Lleida diferent al de residència. Es tracta d’un 

indicador que apunta a un ús ampli de la ciutat, el qual facilita un 

concepte i una identificació amb Lleida. L’altre meitat, en canvi, 

revela un ús reduït de la ciutat, més concentrat en el propi barri. 

Aquesta segona situació es dona sobretot al barri de la Mariola, 

en la població de més edat (70 i més anys) i amb estudis inferiors. 

En menor mesura que a la Mariola però també fins a cert punt, 

aquest menor ús de la ciutat en el seu conjunt es dona també a 

Camp de l’Esport, Balàfia i la Bordeta-Magraners. 

Per altra banda, un 53% de la població afirma que participa molt o 

bastant de les festes i activitat del seu barri o de la ciutat. Es 

tracta d’un indicador que manifesta una propensió a participar en 

la vida pública i cultural de Lleida.

En canvi, un 47% manifesta més aviat poca predisposició a 

participar en la vida cultural pública. Aquesta menor predisposició 

es dona de forma acusada en la població de la Mariola i en menor 

del Centre Històric – Estació Segre i entre els joves i homes. 

Font: Enquesta de convivència i civisme. Lleida, febrer de 2022.
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Fas coses 

habitualment en 

altres zones de Lleida 

diferents a la teva? (% 

Quasi mai o mai)

Participes en festes i 

activitats públiques de 

la ciutat o del teu 

barri? (Poc o gens)

19% 30%

Z9 MARIOLA-TURÓ GARDENY 42% 54%

Z6 CAMP ESPORTS-CIUTAT JARDI-MONTCADA 28% 28%

Z11 LA BORDETA+Z12 MAGRANERS 27% 23%

Z5 BALÀFIA 26% 32%

Z10 CAPPONT 20% 27%

Z3 PARDINYES 13% 24%

Z1 CENTRE HISTÒRIC Z2 NOGUEROLA-ESTACIÓ-SEGRE 13% 37%

Z8 PIUS XII-ZONA ALTA-UNIVERSITAT 12% 26%

Z14 LLÍVIA Z4 SECÀ Z 13 Horta 11% 33%

Z15 EL CLOT 6% 31%

Z7 INSTITUTS-ESCORXADOR 0% 35%

16 a 24 anys 7% 37%

25 a 39 anys 22% 27%

40 a 54 anys 21% 30%

55 a 69 anys 13% 28%

70 i més anys 32% 34%

Home 21% 36%

Dona 18% 25%

A l'estranger 25% 32%

Lleida o resta d'Espanya 18% 30%

Educació obligatòria o inferior 28% 32%

Educació secundària postobligatòria 16% 36%

Educació superior 13% 22%

Nivell 

d'estudis

Zona

Variables

Total general

Edat

Gènere

Lloc de 

naixement
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Font: Enquesta de convivència i civisme. Lleida, febrer de 2022.
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Dificultats de les 

dinàmiques de relació 

social i participació 

Confiança moderada 

entre la població

Sentiment elevat de 

discriminació en la població 

jove i estrangera

Ús de la ciutat i participació 

cultural baixa en quasi la 

meitat de la població

Convivència entre la població 

estrangera i autòctona limitada per la 

segregació escolar i urbana

Example text

Poca vida social fora del 

nucli familiar en la meitat de 

la població

Example text

Baix 

associacionisme

Example text

Focus d’inseguretat i 

delinqüència en algunes 

zones 
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Propostes per millorar les 

dinàmiques de relació 

social i participació 
Example text Example text Example text
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Example text

Projectes comunitaris i de xarxa veïnal 

per evitar la solitud no volguda

Opcions d’habitatge per a les persones en situació 

d’exclusió social i solucions contra el sensellarisme.

Foment de l’associacionisme, la participació i les activitats que faciliten la 

coneixença i l’establiment de vincles socials

Formació transversal del personal de l’Ajuntament en igualtat de tracte.

Mesures contra la segregació escolar i la distribució 

equilibrada de l’alumnat nouvingut
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Interacció del 

Pla estratègic 

de Convivència 

i Civisme de 

Lleida amb 

altres plans de 

ciutat

Les línies d’acció que emergeixen de la 

diagnosi impliquen haver de treballar 

conjuntament amb altres planificacions de 

l’Ajuntament, com les que mostra el 

diagrama. 
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Aquesta diagnosi ha recopilat informació de tres fonts 

complementàries: 

• Fonts de dades secundàries: En aquest informe s’han recollit 

unes primeres dades estadístiques de tipus demogràfic, social i 

econòmica, a mode de contextualització extretes de fonts 

oficials. Aquestes dades seran complementades amb 

indicadors addicionals aportats pels diferents departaments de 

l’Ajuntament.  

• Consulta a informants clau: s’ha fet una consulta per via 

telemàtica a un ventall divers de professionals de 

departaments, serveis i representants d’organitzacions de 

Lleida, per conèixer quines problemàtiques detecten i quines i 

accions i recursos veuen necessaris.  

• Els informants clau triats han estat proposats pel grup motor i 

han inclòs: 

• Directors de centres educatius (escoles i instituts públics 

i concertats de Lleida)

• Representants d’AMPAs d’escoles i instituts públics i 

concertats de Lleida. 

• Associacions de serveis a les persones

• Associacions de voluntariat social

• Associacions de comerciants

• Associacions de veïns

• Associacions de salut

• Associacions de gent gran

• Associacions d’immigrants

• Taula d’entitats juvenils

• Assemblea municipal de les religions

• Personal treballador de l’Ajuntament (vinculat a àrees de 

manteniment, salut publica, urbanisme, manteniment, 

mobilitat, joventut, drets civils, inserció laboral, cultural, 

Policia Local, etc.)

• Un total de 76 informants clau han participat en aquest 

procés consultiu. 

3. Nota 

metodològica

Diagnosi de convivència i civisme de Lleida



65

• Enquesta a la ciutadania: durant el mes de febrer de 2022 

es van enquestar 400 persones, seguint un mostreig aleatori 

estratificat per sexe, edat, origen i grans zones de Lleida 

(segons dades oficials de Padró publicades a Idescat). 

L’enquesta a peu de carrer va ser replicada en la plataforma 

de participació virtual Decidim. Un total de 68 persones van 

respondre via aquesta plataforma. 

La mostra valida final utilitzada en l’anàlisi estadístic ha estat 

de 418 casos, descartant aquells que desviaven en excés les 

quotes marcades pel Padró oficial. 
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Contrast entre mostra teòrica esperada i mostra real 
enquestada

Mostra teòrica Mostra assolida
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Fulletó informatiu de l’enquesta a la població i moments de l’enquesta a peu de carrer. 
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Les tres fonts han estat analitzades conjuntament, en un 

exercici de contrast que identifica els missatges coincidents o 

complementaris  entre les diferents fonts.
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Triangulació 

d’informació

Dades secundàries

Recopilació de dades i 

documentació existent

Consulta a informants clau

76 informants clau han contestat una consulta 

escrita

Consulta a la ciutadania

Mostra de 418 persones enquestades 
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