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* El presente documento es parte del desarrollo empírico de la tesis 
doctoral de la autora “El género del espacio: calidad de vida urbana 
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Introducció 

Aquest treball forma part de la tesi doctoral de l'autora “El gènere de l'espai: 

qualitat de vida urbana des de la perspectiva de gènere”. Dins d'aquesta tesi 

s'estudien diversos casos d'estudi. Un dels casos d'estudi és el barri de la 

Mariola a Lleida. 

En aquest document es fa una breu descripció de les característiques 

sociodemogràfiques, primer del municipi i després del barri seleccionat, per 

poder aplicar més endavant (en la tesi en curs) els indicadors elaborats sobre 

qualitat de vida urbana des de la perspectiva de gènere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dades Lleida 

El municipi de Lleida té una població total de 129.796, amb una superfície de 

212,3 km2, la densitat de població és de 611 (hab/km2). 

 

Taula 1 Dades Lleida 

Dades Lleida 

Població 2011 129796 

Població estrangera 22,26 

Població extracomunitària 15,34 

Principals nacionalitats:  

Romania 5,06 

Marroc 3,75 

Colòmbia 1 

Tasa de masculinitat 98,35 

Indice de dependencia  44,54 

Indice de 

sobreenvelliment 

53,6 

 

Elaboració pròpia a partir de dades del IDESCAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il·lustració 13 Piràmide de població Lleida 2011 

 

Elaboració pròpia a partir de dades del IDESCAT 

 

Il·lustració 14 Distribució de població per sexe 2011 

 

Elaboració pròpia a partir de dades del IDESCAT 
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Dades La Mariola 

Es va triar la Mariola per fer el treball de camp per ser un dels barris amb major 

diversitat social del municipi, tenir diferents tipologies d'habitatges i comptar 

amb varietat d'espais públics i equipaments. 

A continuació es realitzarà una breu descripció del barri: 

El barri es localitza a la zona oest del municipi. Es troba en un de les vores de 

la zona urbanitzada de la ciutat. El major desenvolupament urbanístic del barri 

es produeix entre els anys 40 i 60 quan es construeix un gran nombre 

d'habitatge protegit. “Les actuacions en matèria d'habitatge defineixen no 

només el mateix origen del barri sinó que expliquen també les característiques 

físiques, la composició socioeconòmica dels seus habitants i la seva articulació 

i relació amb el conjunt urbà” (Bellet, 2006, pp49). 

Està format per diferents tipologies residencials sent els polígons residencials 

de blocs de habitatges la tipologia més característica del barri. 

Al barri es concentra un alguna cosa percentatge de població d'ètnia gitana, 

caracteritzada per manques socials i laborals.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il·lustració 1 Ortofoto àmbit d’estudi 

 

Elaboració pròpia amb Google Earth 

 

 

 

 

 

 

 



Taula 1 Dades del àmbit 

Dades La Mariola 

Població 2011 11716 

Superfície 57 ha 

Població estrangera 26,58 

Població extracomunitària 20,63 

Principals nacionalitats:  

Marroc 5,99 

Romania 4,45 

Colòmbia 0,96 

Dones 5759 

Homes 5850 

Tasa de masculinitat 101,58 

Indice de dependencia  48,97 

Indice de sobreenvelliment 50,82 

 

Elaboración propia a partir de datos del IDESCAT 

 

 

Il·lustració 2 Area del La Mariola 

 

Elaboració pròpia amb Google Earth 



 

Aquesta zona ha estat tradicionalment un barri de localització de població 

immigrant, procedent d'altres zones de l'estat i l'última dècada, quan aquest 

fenomen s'ha intensificat en l'Estat Espanyol i Catalunya, la Mariola s'ha 

convertit en una de les principals zona de Lleida de recepció de població 

immigrant. 

Tradicionalment s'ha associat al barri amb una imatge de marginalitat.  

La zona d'estudi està conformada per un 26,58% de població estrangera, dels 

quals la població predominant és l'originària de el Marroc (5,99%),  seguida de 

la procedent de Romania (4,45%) i de Colòmbia (0,96%).  El percentatge de 

població estrangera al barri és superior a la del conjunt de Lleida que 

representa el 22,26% del total de la població. 

La localització d'aquesta població al barri ha contribuït a produir algunos 

cambios demográficos.  La taxa de masculinitat de l'àrea és de 101,58, és a dir 

que la població està lleugerament masculinitzada i hi ha 101,58 per cada 100 

dones, mentre que en el conjunt de la ciutat la població està lleugerament 

feminitzada, sent la taxa de masculinitat de 98,35. 

L'arribada població immigrada també ha contribuït a rejovenir l'estructura de la 

piràmide de població. La tasa de dependencia es más alta que en el conjunto 

del municipio (Mariola 48,97, frente al 44,54 de Lleida). Sin embargo, el 

porcentaje de población de hasta 14 anys es superior en el conjunto del 

municipio (Mariola 15,04, frente a un 15,57 del total de Lleida) 

La configuració física de la Mariola està constituïda per un teixit urbà de polígon 

residencial. La zona compta amb nombrosos espais públics, sobretot espais 

públics intermedis com els espais interiors dels blocs de cases. No obstant 

això, la majoria d'aquests espais són de poca qualitat i proposen poques 

activitats.  

El barri està suficientment dotat quant a equipaments, ja que compta amb 

centre cívic, biblioteca, Centri d'Atenció Primària, escoles i Escola de Bressol, 

encara que té manca d'equipaments esportius. 



La zona està poc dotada de comerç de proximitat i només algunes dels carrers 

del barri compten amb un ús comercial en la planta baixa. .A més el barri 

tampoc té cap mercat de productes frescos. Això fa que moltes de les compres 

diàries hagin de realitzar-les fos del barri. 

L'estereotip de zona marginal i conflictiva que té el barri, i la seva localització en 

un de les vores urbanes del municipi fa que no hi ha gairebé un flux de gent 

que va des d'altres zones de Lleida. 

Entre el 2004 i el 2010 el barri ha estat objecte de pla de renovació integral a 

través dels projectes de Llei de Barris. 

 

 

 


