ACTA DE LA CONSTITUCIÓ DE LA MESA TRANSVERSAL
23 de setembre de 2020

Joan Talarn, president de la Diputació de Lleida

Moltes gràcies paer, moltes gràcies també per convidar a aquesta Taula Transversal a
la Diputació de Lleida. Benvolguts i benvolgudes, tots aquí presents. Si la Paeria en el
seu conjunt, com diu molt bé el govern i tots els grups, l’heu encertat en formar aquesta
la Taula Transversal per definir les línies estratègiques del futur de la ciutat de Lleida en
aquesta era que vivim del coronavirus, no és menys cert també que l’encerteu totes les
entitats, organitzacions i persones que també hi participeu. Només des del debat
transversal, aquest que avui iniciem, serem capaços de trobar línies d’acció que
impliquin al màxim possible la societat lleidatana i aquí hi és activament i present sempre
la Diputació de Lleida. Ens hi juguem, ens hi juguem molt encertant en aquest principal
objectiu que ha marcat fa no res l’alcalde, Miquel Pueyo. Pensar com recuperar l’activitat
de la ciutat de Lleida i ens hi juguem molt, no tan sols a la ciutat, sinó perquè la resta
del territori també li afectarà positivament quan ens hem sortim, no només pel fet de ser
capital sinó per concentrar a la ciutat una bona part del talent del territori que totes les
viles i ciutats de Ponent, de la Plana al Pirineu, estaran amatents a quines solucions i
propostes prenem en aquesta taula. Lleida és capital i Lleida és líder del territori i d’això
en som molt conscients i la Diputació, que es preocupa pel territori, ho sap i per això és
present en aquesta taula. A l’Àgora del mes de juny, que abans també havia recordat el
paer en cap, ja vaig animar a la ciutat a exercir una capitalitat còmplice amb els municipis
que la vinculen a la seva realitat econòmica i social i al seu imaginari cultural, una
complicitat que trobarem en l’equilibri solidari i empàtic de la capital amb el territori per
fer-lo referent real de la demarcació que representa. Procurem, doncs, no perdre de
vista aquest factor de projecte que la capital exerceix sobre la resta de la població del
territori. Davant crisis globals que patim existeix el risc, sempre hi és aquest risc, de
respondre amb un cert egoisme hiperlocalista, quan el problema el tenim a la porta,
davant de la porta de casa, és fa complicat a vegades demanar visions àmplies que
englobin respostes ambicioses per la por que sigui l’altre que doni respostes que sigui
el que és beneficiï més que nosaltres mateixos, sempre és un error aquesta mirada de
curta volada. En l’actual situació seria un error i una irresponsabilitat . Davant del nivell
d’implicació per a la recuperació de la ciutat de Lleida que aquesta taula representa, no
tinc cap dubte que treballarem, treballareu també amb aquesta mirada empàtica i
còmplice amb tot el territori. Desitjo fermament que cada solució que trobem al problema
detectat s’analitzi en clau de millora de la ciutat i de les viles de les nostres contrades
perquè si els problemes i ho hem vist al llarg d’aquests intents mesos de pandèmia, els
problemes són similars i compartits, les solucions han de poder ser replicades, si més
no aprofitades per la major part d’alcaldies de la demarcació de Lleida. Torno a felicitar
a la Paeria com a promotora, a totes les entitats participants i us expresso, evidentment,
la màxima col·laboració de la Diputació de Lleida en aquesta aposta transversal pel futur
de la ciutat de Lleida, pel futur de la capital de les terres de Lleida. Moltes gràcies.
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Ramon Farré, delegat del govern de la Generalitat de Catalunya a Lleida president
de la Diputació de Lleida

Gràcies Paer en Cap, per convidar a la Generalitat de Catalunya a ser present en
aquesta Taula, com també una salutació al President de la Diputació, les autoritats i a
tots els que som aquí. A Lleida en aquesta taula hi ha molt talent, i el que escau es que
el Govern de la Generalitat, faci cas d’allò què en pugui sortir d’aquesta taula per mirar
de contribuir per mirar de què es puguin posar en marxa totes aquelles mesures que
puguin ser adoptades en benefici de Lleida i per extensió del territori de les nostres terres
del conjunt lleidatà i català. En aquest sentit, només un brevíssim apunt, tot allò que
pugui articular-se en qualsevol dels quatre àmbits, al voltant de potenciar el talent,
potenciar el coneixement, potenciar aquesta economia que ens ha de dur a millors
condicions que de ben segur que recollirà i serà recollit pel Govern de la Generalitat,
amb caràcter general, la nostra riquesa més important d’ara en allò que ha de venir no
pot ser altra que el coneixement, i dit això, i amb la necessitat que les intervencions
siguin ben breus, us demano disculpes, que quan faltaran dos minuts per les dotze, com
aquella sabateta que no sé que va passar amb algun príncep, hauré de sortir perquè
tinc altres obligacions que no puc defugir, i per tant disculpeu, no es pas un menys
teniment a ningú, crec que a les dotze tothom s’haurà pogut expressar, i disculpeu per
la meva fugida discreta. Que vagi molt bé la Taula. Tot allò que pugui sortir serà recollit
i estem al costat de Lleida, i al costat de la seva gent.

José Crespín, subdelegat del govern espanyol a Lleida

Bon dia a totes i tots. Gràcies Alcalde per fer-nos partícips d’aquesta Mesa Transversal,
que avui es constitueix per la recuperació i al reactivació de la nostra ciutat i que compta
amb l’impuls i l’adhesió de totes les formacions polítiques amb representació a la Paeria
de Lleida. Una Taula que ens ha de permetre treballar sumant a les variables que has
apuntat, com bé dèieu per recuperar la prosperitat i el futur d’aquesta ciutat, per donar
resposta a les necessitats de diferents sectors i entitats que avui estan representats en
aquesta Taula. També per reconstruir la marca de Lleida, i no oblidem que també ens
ha de servir per refer la nostra estima com a ciutat, com a capital de l’interior de
Catalunya. Aquesta taula compta amb el nostre suport i la nostra col·laboració. Un
suport que no és nou, ni tampoc és exclusiu pel dia d’avui. Des del primer dia, i així ho
pot confirmar l’Alcalde, hi ha hagut un oferiment constant del Govern d’Espanya a
aquesta col·laboració. Perquè continuem immersos en aquesta realitat desconeguda
per a tots. Una crisi sanitària que s’ha escampat arreu i que no entén de fronteres. Una
pandèmia que encara es viva, i present, i que en conseqüència requereix que ens
mantinguem totes i tots en una alerta constant. És necessària l’acció contínua per
minimitzar al màxim els efectes sanitaris i les derivades econòmiques, socials i
estructurals que ha comportat aquesta frenada en sec a la que ens abocat el
Coronavirus. No hi ha solucions màgiques, si no que aquestes les trobarem en la
necessària acció conjunta i coordinada de totes les institucions i de tots els agents. És
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de fet la base de la recuperació. Perquè amb la col·laboració ens estalviarem la corba i
desdibuixarem tots els efectes que ha tingut la Covid pels nostres pobles i per les nostres
ciutats. Des del Govern d’Espanya ho hem treballat des del primer dia per donar les
eines i les respostes que havíem de permetre superar aquesta situació, respostes per
als treballadors, per reactivar l’economia i el mercat laboral, com han estat les
prestacions extraordinàries per ERTE que han rebut més de 35.000 lleidatanes i
lleidatans, i que han representat una inversió que gairebé 50 milions d’euros mensuals,
o el coixí en forma de prestació que han rebut 13.000 autònoms de la província de Lleida.
Calen eines pel teixit productiu, i de fet s’han transferit més de 1000 milions en crèdits a
més de 7.000 empreses de tota la província. I calen mitjans econòmics per fer front als
desperfectes del Coronavirus, finançament que reclamava l’Alcalde. Al Juliol el Govern
d’Espanya oferia a la Generalitat de Catalunya 1.237 milions d’euros per lluitar contra la
pandèmia, per compensar la pèrdua d’ingressos de les institucions, i per mantenir els
serveis públics. I a principis de setembre es van transferir 332 milions d’euros per una
cosa importantíssima, per consolidar el pilar essencial de l’educació. Estem parlant per
tant de 1.600 milions d’euros, que ja hi són a Catalunya, i Lleida ha de poder veure una
part d’aquesta injecció econòmica, per consolidar els serveis que prestem a la
ciutadania, per pagar les despeses per adaptar-nos a aquesta nova realitat, per reactivar
una economia malmesa per la pandèmia i aprimada encara més per un confinament
durant l’estiu i per atendre aquella demanda social creixent de la que ens parlava
l’Alcalde. Per tant som aquí per contribuir, per sumar, per a ajudar, conscients que hem
d’anar tots a la una perquè ens estimem aquesta ciutat i la seva gent, i perquè la gravetat
de les conseqüències derivades de la pandèmia exigeixen un esforç i una resposta
unitària per part de totes i tots, voluntat per ajudar, però també per rebre l’ajuda. Cal per
tant complicitat de totes les institucions i de totes les entitats que avui participen. La
nostra voluntat continua sent la mateixa que el primer dia; avançar i sumar. Moltes
gràcies i bona feina.

David Masot, president del Consell Comarcal del Segrià

Amics i amigues, benvolguts tots i totes, Alcalde Pueyo, gràcies per la invitació,
autoritats vàries, senyores i senyors. Tenim sempre en el record aquelles persones i
famílies que han hagut de patir alguna pèrdua familiar com a conseqüència de la Covid
i posant en valor tots els professionals sanitaris que han fet possible mitigar-ne
l’afectació, confesso que tinc el convenciment que el Segrià i Lleida al capdavant ha
estat la comarca i la capital com no, econòmicament i emocionalment que més ha patit
aquesta pandèmia almenys fins ara. Si bé és cert que l’afectació global de la Covid que
va tenir en el seu punt culminant en la paralització del nostre país amb la declaració de
l’Estat l’Alarma del passat 14 de març del 2020, en la nostra comarca s’ha anat
intensificant i aguditzant a mesura que avançàvem aquest estiu. Primer ho vam patir
amb la restricció de moviments i el control perimetral a tot el Segrià, dictaminada el
passat 4 de juliol, i finalment va empitjorar el 15 de juliol quan es va adoptar mesures
especials i molt restrictives a la capital nostra a Lleida i als altres sis municipis del Baix
Segre. Tot just fa una setmana que se’ns ha alliberat d’aquestes condicions, de
confinament i de restriccions socials super estrictes i encara avui són les més severes i
exigents que hi ha hagut d’acordar fins ara el Govern de la Generalitat. Aquest doble
confinament ha suposat una gran pèrdua d’ingressos per a les empreses, sobretot per
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les més petites i els professionals autònoms que tenen menys recursos que d’altres per
fer-hi font. Cal tenir present, que els set municipis esmentats hi ha aproximadament
3.500 establiments comercials, bars i restaurants i de serveis a les persones. Aquestes
pèrdues s’accentuen molt en l’entorn d’un confinament més restrictiu particularment pel
moment en que s’esdevé. Durant les rebaixes com recordeu, del mes de juliol, i després
de les ja ocasionades pel període de l’estat d’alarma i els comerços de la ciutat de Lleida
ho han patit en escreix. Davant d’aquest situació dràstica era molt important mantenir
viu el teixit empresarial i el teixit comercial per la seva funció no només econòmica i
d’ocupació, si no per la seva funció social que fan la majoria de municipis de la nostra
comarca i capitalitzada per Lleida. El Govern de la Generalitat va ser sensible a aquell
crit d’alerta i es va traduir en un conveni que vàrem signar a principis del mes d’agost
amb la Consellera d’Empresa i Coneixement llavors Àngels Chacón, per la qual se’ns
transferia la quantitat de 4 milions d’euros al Consell Comarcal del Segrià per tal que
acordéssim unes bases d’ajuts per destinar-los a reactivació del comerç d’aquest set
municipis. Per tal d’optimar al màximes aquestes ajudes ens hem reunit i escoltat a
tothom, com ja sabeu molts d’aquí que esteu presents; amb les patronals del comerç,
de la restauració, dels set Ajuntaments implicats, amb Lleida al capdavant, i Lleida cal
dir que d’aquest pessic s’ha endut gairebé el 90%. Gràcies també al treball i dedicació
dels nostres tècnics, finalment a dia d’avui ja podem dir, que salvaguardant uns petits
detalls, podem dir que tenim redactades aquestes bases que responen a la petició
consensuada de tots els actors anomenats, i com no ja us ho vam prometre el primer
dia i us ho dic avui, seran fàcils de sol·licitar i àgils de tramitar, perquè els diners estiguin
el més aviat possible als calaixos eixuts dels nostres comerciants i restauradors. Davant
d’aquest temps de pandèmia el Consell Comarcal ha continuat donant servei als veïns i
veïnes dels 38 municipis del Segrià. Hem repartit i gestionat les targetes moneder pels
alumnes becats pels alumnes menjador. A meitat d’estiu ja havíem tramitat i esgotat tota
la partida dels serveis d’urgència per a persones i col·lectius vulnerables. Hem gestionat
espai de confinament, també com a fet Lleida per a persones amb Covid i que calia
confinar. Hem continuat fen assistència social en aquell municipis que ho requerien i
hem mantingut i reforçat els serveis de recollida de residus i la canera comarcal, i
sobretot vull destacar que durant tot aquest temps m’he posicionat amb fermesa al
costat dels nostres alcaldes i alcaldesses. Ells i elles, millors que ningú, saben la
dificultat que ha estat fer complir els protocols canviants que anava dictaminant el
Departament de Salut. No s’han cansat de reivindicar major nombre de mossos per
gestionar les problemàtiques que han tingut a Lleida i a la resta de la comarca amb
seguretat ciutadana. Hem tingut d’intercedir en ocupacions d’habitatges i hem fet de
mediadors amb les persones sense papers que no podien ser contractats. Cal reivindicar
aquesta política de proximitat com a política en majúscules que es la política que intentat
aplicar a tothom. I finalitzo la meva intervenció compartint amb vostès l’enorme
preocupació que m’ha generat escoltar i llegir aquest estiu interpretacions simplistes i
esbiaixades de la realitat social de la ciutat de Lleida i la nostra comarca i que també
han generat malestar i indignació de gran part de la nostra població, i això ha afavorit
que alguns mitjans de comunicació hagin donat una imatge distorsionada de la ciutat de
Lleida i de la nostra comarca. Des de la presidència del Consell Comarcal del Segrià, i
coneixedors de la nostra capitalitat que és Lleida, cal que treballem plegats com es farà
a partir d’ara en aquesta Taula, per trencar aquests estereotips i discursos esbiaixats
que no es corresponen a la realitat. Cal promoure a Lleida tant el comerç, la restauració,
com també la zona fruitera del voltant de Lleida i de la nostra comarca del Segrià, i no
només com el territori que elaborem la millor fruita i molts dels millors aliments del món,
si no com a model de gestió i integració envers les persones que venen a treballar a
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casa nostra. Perquè el Segrià i la ciutat de Lleida en particular, ha estat i serà sempre
terra d’acollida. Es feina nostra, de tots els que estem aquí, però sobretot, sobretot
també animem a la resta de gent que no està aquí que ens ajudin. Defensem,
preservem, potenciem aquesta riquesa social i diversitat cultural que som tots plegats
com a societat. Moltes gràcies.

Antoni Postius, portaveu de JuntsxCat

Bon dia a tothom i de una forma molt breu, perquè avui els veritables protagonistes sou
totes i les cadascuna de les persones en representació de la societat civil que avui heu
tingut l’amabilitat de participar en aquesta Mesa. Una Mesa que justament va néixer fruit
de la voluntat i del consens polític, no tants sols a nivell de la Paeria si no amb la voluntat
de sumar esforços tots plegats; institucions, entitats, representants de la societat civil i
socials, per sumar esforços per tirar endavant aquests reptes que tenim importants fruit
d’aquesta crisi sanitària que continua estan molt present entre nosaltres i que també ha
comportat unes dificultats econòmiques molt importants i amb unes conseqüències que
segurament s’allargaran molt en el temps, i això evidentment requereix de l’ajuda, de
l’esforç de tots i cadascun de nosaltres no tant sols a nivell institucional si no per part de
tota la societat lleidatana. Mesures que s’hauran de decidir a mig i llarg termini, i es
evident que les coses no tornaran a ser com abans. Hi ha que s’ho podrà veure amb
nostàlgia però també hem d’esser capaços de veure el moment i aprofitar aquest
moment per fer un pas endavant en molts aspectes i mols àmbits no tant sols intern com
Ajuntament, si no alhora de capgirar dinàmiques històriques de la nostra ciutat i reptes
que tenim pendents de resoldre, que necessàriament ho haurem de fer junts. Reptes
com per exemple la capacitat d’atracció de riquesa de la nostra ciutat o per exemple
l’aposta de la nostra industrialització, això no tant sols ho tirarà endavant la Paeria si no
que ho haurem de tirar endavant tots plegats, amb col·laboració institucional i n’hem
tingut un exemple aquest mateix mes de juliol amb la tramitació del pla director de Torre
Blanca Quatre Pilans que posarà en marxa centenars d’hectàrees de sol industrial que
haurem de ser capaços entre tots, i els hi demano ajuda, d’atraure empreses del segle
XXI que ens permetin generar llocs de treballs qualificats per la nostra ciutat, i que ens
permetin retenir el talent lleidatà. De reptes en tenim molts i segurament se’n
comentaran i en aquesta Taula els podem comentar, però és evident que ens els
moments en el que estem necessitem que ens ajudeu i que ens ajudem tots plegats en
certa manera per tal d’abordar tot el que haurem de fer. I per acabar i d’una manera molt
breu, si que m’agradaria que ens quedéssim amb aquesta imatge, aquests estaments
generals que comentava l’Alcalde, en un lloc tant emblemàtic de la nostra ciutat, perquè
crec que demostra que la nostra ciutat malgrat les dificultats històriques que ha tingut
sempre, sempre es capaç d’aixecar-se de peus i mira el futur amb confiança. Moltes
gràcies.

Jordina Freixanet, portaveu ERC

Bon dia a tots i totes, també dir-vos que avui som aquí com a comentat el Paer en Cap,
per complir un acord institucional, un acord que vam signar tots els Grups Polítics que
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tenim representació a la Paeria de Lleida el passat mes de juliol, que m’atreveixo a dir
d’històric. Aquesta Taula Transversal hi són representats la majoria dels agents de la
societat lleidatana, que pretén posar les persones i la comunitat al centre. Els
Ajuntaments han de jugar un paper clau en la recuperació social i econòmica de les
societats, de les ciutats, però no poden fer-ho sols. Aquesta Taula pretén comptar doncs
amb totes les veus possibles, amb totes les Lleides possibles, amb totes les mirades i
amb totes les idees possibles. Des de l’Ajuntament de Lleida des del minut zero
d’aquesta pandèmia al servei de les persones, malgrat això estic segura que ara quan
ens passem les paraules sentirem que verbalitzeu que s’han pres decisions que no
compartiu, que segurament no enteneu, que no han estat prou clares, i que han situat
Lleida en una situació de mal tracte institucional. Per part meva, de l’Ajuntament de
Lleida assumim responsablement la part de millora que segurament haguéssim hagut
de fer, i avui i aquí, també és el lloc per poder-ho fer. Però no en traiem res de pensar
constantment que això hagués pogut ser d’una altra manera, n’hem après tots i totes,
ho deia ara l’Antoni Postius, som de Lleida, som persones treballadores, compromeses,
solidàries, que tenim molt clares les prioritats, que situem la vida com la principal d’elles.
Som un ciutat que ha patit, però que sempre se n’ha sortit, més reforçada i més forta, i
estem convençuts que avui aquí en aquesta Taula on moltes veus seran presents, tenim
tots els elements per fer possible, que més enllà d’anar a l’anàlisi de les causes, ens
comprometem en les propostes, en un pacte de ciutat que situï Lleida al capdavant,
perquè malgrat tot la ciutat té tots els elements perquè els obstacles de la pandèmia
siguin oportunitats. La Covid ha ficat de relleu que anem a una societat més propera a
la natura i a l’Horta. Una societat on l’alimentació i la salut són una prioritat per a moltes
persones, una societat de ciutats mitjanes, on les persones que viuen a les metròpolis
prefereixen marxar-hi, buscant llocs més sostenibles i més propers. Una ciutat
connectada en xarxa, innovadora i tecnològicament capdavantera. Des de l’Ajuntament
de Lleida hem de treballar conjuntament amb aquests eixos, tal com he hem fet durant
aquesta pandèmia per fer-ho possible. En aquest sentit, m’he passat bastant del temps,
no en vull fer un abús, només dir-vos que, en l’àmbit de la Governança, que és l’eix que
nosaltres treballem, Governança institucional, estem d’acord que necessitem més
coordinació, més agilitat, més eficàcia, més empatia i menys partidisme. Cal remar junts
per possible aquestes accions siguin més solides, més resilients, més fortes i al servei
de tots i totes. Moltes gràcies.

Elena Ferre, portaveu Comú.

Molt bon dia, a tots i totes, la irrupció del virus de la Covid i els efectes que ha tingut
terribles sobretots nosaltres aquests mesos ha produït evidentment un efecte de
desànim, de tristesa, i fins i tot d’una certa desesperació, sobretot en aquelles persones
que els hi ha afectat la malaltia o que han perdut algun esser estimat. Ens trobem en
una crisi sanitària global i afecta molt durament amb efectes molt propers, però no
només és un problema sanitari, també és una greu crisi econòmica, que
conseqüentment també provoca un greu crisi social, sobretot en les persones que ja
abans d’aquesta crisi eren les més vulnerables. Aquesta crisi també ha posat de
manifest i en evidència problemes que ja coneixíem i que una altra manera de viure
també és possible. Durant uns dies van tenir els índexs de contaminació atmosfèrica,
lumínica i acústica per sota del que era habitual, ens van demostrar que una altra ciutat
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també era possible. En aquesta situació hem de mirar el futur tenint present la duresa
de la situació però amb optimisme i sent positius. Els municipis som la primera línia de
la emergència, tenim reptes com el de donar forma a una nova mobilitat, que sigui
sostenible i que respecti la nostra salut, i la del nostre planeta. Una mobilitat que potenciï
altres mitjans de transport amb especial atenció a la mobilitat individual. La crisi de la
Covid ha posat sobre la taula la importància d’aconseguir societats que siguin més
resilients, i deixar de dependre de l’agricultura i la ramaderia intensiva i també de les
seves cadenes de subministrament globals. Les ciutats envoltades d’hortes periurbanes,
com és la nostra són elements importantíssims per construir aquesta resiliència. La
capacitat de tenir respostes ràpides a riscos globals, sanitaris i climàtics. L’horta és el
rebost més immediat i pròxim de la ciutat, font d’aliment saludable. Ara és el moment de
canviar la mentalitat, d’esser valentes, requerim de la col·laboració i la lleialtat de totes
les escales de l’Administració; Ajuntament, Diputació, Generalitat i Govern Central, i amb
això ja acabo. Les grans crisis, i aquesta ho és, també és temps per imaginar escenaris
millors dels que deixem enrere, que ens permetin reconstruir la ciutat per fer-la més
justa, més ecològica, més sostenible i més propera per a tots i totes. Aquesta Mesa ha
de defensar que ningú ha de quedar enrere. Gràcies.

Fèlix Larrosa, portaveu PSC

Alcalde, president de la Diputació, delegat del Govern, Sots delegat del Govern,
president del Consell Comarcal, lleidatans i lleidatanes que avui esteu aquí presents en
aquesta Mesa de reconstrucció. Al mes d’abril nosaltres ja ens van adreçar al Paer en
Cap plantejant-li la possibilitat de posar en marxa un Comitè de crisi per fer front a la
difícil situació en la que es podia arribar a trobar la ciutat de Lleida. Al mes de maig van
fer públic un document de cinc eixos i 51 propostes en els diferents àmbits de
l’economia, l’ocupació, en el àmbit de les emocions, la cultura, la transició energètica,
l’horta, l’organització de la ciutat i l’habitatge. Un document que està a la seva disposició
pel que el pugui avaluar, analitzar, i òbviament fer-nos les propostes que considerin més
adequades. Al mes de juliol vam ser promotors amb altres grups municipals per tirar
endavant aquesta Taula i la seva constitució. Però, si bé han passat tots aquests mesos,
la meva responsabilitat avui i aquí és escoltar les propostes, les iniciatives, les reflexions,
les angoixes que vostès avui puguin plantejar en el marc d’aquesta Mesa o en el marc
de les Comissions de treball que es constituiran. Nosaltres en aquests moments tenim
a sobre la taula una proposta de nova fiscalitat que planteja el Govern de la Paeria,
nosaltres no ens posicionarem sobre aquesta nova fiscalitat fins conèixer l’opinió que
vostès en tinguin, fins conèixer les propostes, suggeriments que insisteixo vostès en
hagin de fer que fixin bé, al primer eix del document que s’han ha facilitat ens proposen
parlar de fiscalitat, per tant nosaltres en parlarem, un cop tinguem les seves reflexions
al respecte. Però si que el vull apuntar que nosaltres treballarem amb mesures per
combatre la pobresa, facilitar la inclusió, nosaltres volem combatre la fam i sobretot la
problemàtica al voltant dels infants i de la gent gran. Nosaltres volem treballar per una
ocupació de qualitat, volem una ciutat més igualitària, volem una ciutat més ambiciosa,
prospera i sostenible. Lleida existeix. Lleida ha d’esser una causa comuna, global i això
és feina de tots i totes. Gràcies per la seva atenció i la seva presència avui i aquí.
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Àngeles Ribes, portaveu Ciutadans
Más de 300 fallecidos a causa del coronavirus y esto no ha acabado. Más de 400
comercios cerrados y esto no ha acabado. 35.000 trabajadores afectados por un ERTE
y esto no ha acabado. 23.500 personas en situación de desempleo y esto no ha
acabado. Millones de euros en pérdidas económicas y esto no ha acabado. Esta
enfermedad nos ha cambiado la vida y es momento de empezar a afrontarlo. Por ello
propusimos que plantear esta mesa de reconstrucción de la ciudad que englobará a
todos los sectores de nuestro municipio, a todos. Todos debemos tener cabida porque
entre todos tenemos que encontrar la soluciones que hagan de Lleida una ciudad
preparada para el futuro. Celebramos que esta mesa sea una realidad. Celebramos
poder escucharos a todos y deseamos encontrar soluciones entre todos. Hoy aquí
debemos de aparcar nuestras diferencias y ponernos a trabajar para recuperar Lleida.
Se lo debemos a las familias de los fallecidos, se lo debemos a los empleados, a los
que han perdido sus negocios y a todos los que han perdido sus esperanzas. Hoy les
pido a todos, a los que están aquí y a los que nos escuchan, a todos, que seamos
audaces, que seamos imaginativas, que seamos valientes y que seamos solidarios. Hoy
les pido a todos que comencemos a construir una ciudad mejor, una sociedad más justa
y que no deja atrás a quiénes peor lo pasan y una Lleida pionera en dar soluciones a
nuestras dificultades económicas. Hoy les pido a todos que unamos esfuerzos para que
en el futuro nuestros hijos y nuestros nietos puedan decir con orgullo que fuimos
capaces de sacar lo mejor de nosotros mismos en una de las peores situaciones de las
que se pueden vivir y que luchemos y que peleamos codo con codo para recuperar
nuestra sociedad, nuestra economía y nuestros empleos. Para recuperar la mejor ciudad
en la que una querría vivir, para recuperar Lleida. Hoy les pido a todos que lo hagamos
posible. Gracias.

Xavi Palau, portaveu PP
Hola, bon dia a tots i a totes. Nosaltres apostem per implicar-nos en Lleida. En els
darrers mesos hem vist com el teixit associatiu, econòmic i empresarial, veïnal i cultural
de la nostra ciutat s’ha vist doblement afectat. Per una banda, per la crisi del coronavirus
que afecta a nivell mundial y que ha comportat pèrdua de vides de centenars de
lleidatans amb l’afecció a les seves famílies i el dol i, per altra banda, hem vist com a la
nostra ciutat la llosa de les diferents administracions que ens ha tractat amb menyspreu
i abandonament, la qual cosa ha provocat una desafecció certa dels lleidatans i
lleidatanes cap a la classe política i cap a les diferents administracions per la seva
incapacitat de resoldre els problemes del dia a dia i que ha conduit Lleida a ser una
ciutat tocada, el que tenim que evitar entre tots, que enfonsada. Dic que tenim que evitar
que sigui enfonsada perquè, com molt bé s’ha mencionat anteriorment, la manca de
diligència i d’eficàcia en la seva gestió ha provocat que Lleida s’hagi convertit durant
molts mesos en la capital del coronavirus amb totes les conseqüències negatives que
això comporta. Per sortir d’aquesta situació apostem per a que totes les persones,
autònoms, emprenedors, gent gran, gent jove, empresaris, persones afectades per
ERTO, aturats, pensionistes, famílies totes, contribuïm i treballem en conjunt pel bé i
futur de la nostra ciutat, perquè darrera de cada persona no podem oblidar que hi ha
una vida, hi ha un ànim, hi ha una il·lusió, hi ha un projecte de vida que actualment s’ha
vist frustrat. Per això des del nostre grup municipal, i així ho hem traslladat al conjunt del
govern de l’Ajuntament de Lleida, apostem pels fets i no paraules, apostem per defensar
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l’autoestima i la defensa de les nostres interessos com a ciutat, fomentar el nostre segell
identitari de Lleida com a defensa dels nostres interessos, apostem per ajudes
econòmiques directes i de forma immediata per part del conjunt de les administracions
perquè estem farts de promeses i perquè apostem per reforçar la iniciativa privada,
perquè amb la iniciativa pública no serà suficient i apostar per la iniciativa privada és
tant com dir que no apostem per la pujada d’impostos a la ciutat de Lleida. A més també
apostem per recuperar Lleida i crear sinergies amb el nostre entorn. És moment de
reivindicar les infraestructures sempre oblidades i liderar la capitalitat de la nostra ciutat.
Reforcem-nos del talent de casa, potencialitat de la Universitat de Lleida, de les cambres
de comerç, de les associacions empresarials, dels col·legis professionals i sobretot de
les sinergies del Parc Científic i Tecnològic així com tot el que afecta al sector
agroalimentari de la nostra ciutat. I per últim, tot això, a part de fer-ho plegats, és té que
fer amb dues coses que són claus, il·lusió i lideratge. Per tant i des del grup municipal
del Partit Popular apostem per comprometre’ns i implicar-nos ara i sempre amb la ciutat
de Lleida. Gràcies.

Jaume Puy, rector de la UdL

Saludo cordialment a les autoritats i a tots els assistents. En primer lloc valoro molt
positivament la voluntat i acord dels grups municipals per impulsar la constitució
d’aquesta mesa perquè certament necessitem rearmar-nos i pujar la moral col·lectiva
per sortir de l’ofec que ens ha portat la pandèmia sanitària. Encara que algunes
preocupacions que han emergit no siguin estrictament sanitàries, la pandèmia les ha fet
emergir amb més força. Puc destacar, per exemple, el repte demogràfic, l’estructura de
població que tenim, la immigració, el repte econòmic, la globalització ha canviat els
models de negoci, la digitalització i el seu impacte en la forma de relacionar-nos i de
viure, la sostenibilitat ambiental de les nostres activitats i de la nostra vida, la construcció
d’una societat justa, solidària, integradora. Podríem allargar, no es tracta, però sí que la
definició d’objectius, la co-pressió, el consens, el canvi, els canvis que proposem i les
mesures pràctiques que s’arribi i la seva gestió transparent ens ha d’ajudar per millorar
la nostra autoestima, generar compromís, sentit de pertinença i, a la vegada, definir un
àmbit de treball menys burocràtic i més enfocat a les persones. Potser m’avanço però
aprofito aquesta oportunitat per llançar un parell de propostes. La primera és valorar el
que som i el que tenim. Es tracta de reconstruir sobre els nostres fonaments i aquest
procés de reconstrucció, òbviament, ha de tenir especial sensibilitat per la sostenibilitat
ecològica, per la digitalització i per la justícia social. I una segona proposta, l’aposta per
Lleida com a ciutat del coneixement, com un objectiu compartit per institucions, forces
polítiques, sindicats, associacions i demés, coneixement perquè agrupa la universitat,
altres institucions de recerca del territori, centres educatius, però també empreses,
associacions culturals, empresarials, col·legis professionals i demés, tot un seguit de
teixit actiu que es pot veure identificat dins d’aquest lema de ciutat del coneixement. Des
del punt de vista de la universitat que jo puc parlar, proposo centrar els esforços en
impulsar la docència perquè necessitem, ara més que mai, els millors professionals per
recuperar la competitivitat de les empreses. Estarem atents als perfils formatius i a les
competències que han d’adquirir els nostres estudiants, el nostre jovent per formar els
millors professionals preparats pels reptes actuals. Necessitem professionals motivats i
aquí els professors també tenim un paper important a jugar. Necessitem obrir les aules
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de la universitat a la ciutat i al territori. Necessitem impulsar noves eines i mètodes
d’ensenyament. En segon lloc, tindrem especial atenció per impulsar la recerca. Bé,
acabo, doncs, demanant, doncs, acordem una estratègia entre institucions, universitat
i el territori doncs per fer front als reptes que tenim i visibilitzar aquesta cooperació que
ens farà anar més lluny. Gràcies.

José Luis Aguilá, secretari general de la UGT
Molt bé, bon dia a tots i totes, intentarem ser breus. Cal un enfocament de col·laboració
per sortir de la pandèmia més forts i més resistents per millorar les perspectives de la
nostra ciutat. Hem de sumar totes les sensibilitats i tenir la màxima representativitat. Les
solucions han de ser valentes i no poden ser les de sempre. L’assistencialisme no és
suficient. Cal donar eines d’autosuficiència a la ciutadania. L’Ajuntament de Lleida no
pot permetre que cap dels seus veïns i veïnes es quedi enrere en aquest procés de
recuperació. La seva finalitat, a més de la recuperació, es preparar-nos per possibles
situacions futures. Creiem necessari des de la UGT Terres de Lleida i apuntem aquestes
solucions posar les persones al centre de les polítiques, superant l’assistencialisme i
tendint a la promoció i a l’autosuficiència garantint els seus drets i llibertats, intensificar
el suport de les persones amb necessitats bàsiques i socials urgents, amb més personal
i recursos als Serveis Socials de l’Ajuntament. Donar suport i reforç al teixit social i del
voluntariat com a eina de col·laboració, que no de substitució, amb l’Ajuntament,
impulsar una economia saludable i circular i de proximitat, impulsar el comerç i la
restauració de la ciutat amb campanyes pel consum de proximitat posant-lo en valor,
activació del turisme i la cultura de proximitat, fomentar les línies d’ajudes per la
digitalització de l’activitat econòmica de la ciutat, no deixar de reclamar ajudes a les
altres administracions i com a elements necessaris i prioritaris per aconseguir això
creiem que és necessari posar en marxa el Consell Econòmic i Social de la ciutat i la
necessària creació d’un observatori econòmic, social i laboral com a una eina d’estudi,
diagnosi de les realitats passades, presents, futures tan a curt com a llarg termini.
Gràcies.

Cristina Rodríguez, secretària general de CCOO

Hola, bon dia a tothom. Bé, primer de tot, des de CCOO volem manifestar la necessitat
de la constitució d’aquesta Taula Transversal per a la recuperació de la ciutat,
constitució ,que al nostre entendre, arriba molt tard i, per tant, hem perdut un temps molt
valuós per treballar en aquesta reconstrucció que Lleida necessita. Un cop dit això,
comptin amb CCOO per treballar i traslladar en mesures concretes el compromís que
avui, aquí, tots i totes les presents ens hi comprometem. Avui no ha de ser el dia de la
foto que sortirà als mitjans de comunicació sinó que ha de ser el dia que ens constituïm
en espais de conservació per traduir en mesures concretes els compromisos assolits o
almenys crec que ha de ser l’estratègia de treball. CCOO ja hem fet arribar diferents
documents amb propostes concretes però cal un ampli consens polític, institucional i
social per definir i concretar polítiques, accions i mesures que responguin a les
necessitats de les persones, a la millora de la cohesió social, a la creació d’ocupació i
de qualitat i que equilibri el teixit productiu industrial de Lleida. La constitució d’aquesta
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mesa ha de posar en valor el consens, ha de posar en valor els missatges compartits,
el sentit comú i torno a repetir el compromís dels agents socials i econòmics amb la
ciutat de Lleida i la seva ciutadania. Tenim el deure de treballar per canviar els marcs
estructurals i institucionals que són la base de l’empobriment d’una part important de la
ciutadania i on s’han eixamplat les desigualtats socials. Hem de dibuixar una
reconstrucció que reforci el paper dels serveis públics per garantir el benestar social, el
treball digne per construir una ciutat justa i igualitària que vagi de la mà del feminisme i
que impulsi un model productiu equilibrat, innovador al servei d’una ciutat que faci de la
sostenibilitat i el respecte al medi ambient, la nova forma de viure. Esperem que tothom
estigui a l’alçada de les circumstàncies i donem respostes reals, útils i que responguin
a les necessitats de les persones. Gràcies.

Modesto Berciano, president CSIF
Hola, molt bon dia. Represento a un sindicat humil que s’apropa als 1.500 afiliats, dels
quals la majoria viuen a la ciutat de Lleida. Tenim una bona representació en algunes
administracions i molt més petita a l’empresa privada. Com molt bé podeu imaginar, les
nostres propostes se centraran de forma especial en allò que afecta a les
administracions. Ara i després les nostres propostes se centraran justament en això. Us
volíem fer, només serà 5 propostes que tenen relació, sobretot, en l’àmbit de les
administracions públiques.
La primera proposta, col·laboració entre administracions perquè entenem, que des de
l’aparició de la pandèmia, cap administració per si mateixa és capaç de fer front a
aquesta crisi sanitària. Proposem l’ocupació de qualitat a les administracions i
l’enfortiment del personal d’atenció als més desprotegits. En el cas de l’ocupació de
qualitat, us recordem que hi ha un compromís i un acord que obliga a totes les
administracions a reduir la temporalitat al 8%. En el cas de l’enfortiment del personal
d’atenció als més desprotegits, demanem aquest enfortiment sigui l’administració que
sigui però ,en aquest cas, m’he de referir necessàriament a l’Administració General de
l’Estat que ha patit una reducció salvatge però que té un paper essencial als aturats o
en situació d’ERTE, el SEPE, als sol·licitants d’ingrés mínim vital, INSS, als sol·licitants
de vida laboral i altres gestions de caire laboral com, per exemple, la tresoreria, i als
estrangers, en el cas d’Estrangeria.
Demanem en tercer lloc, el màxim rigor en el compliment de totes aquelles mesures
encaminades a combatre la pandèmia.
En quart lloc, demanem un turisme segur i lliure de COVID. En aquest sentit creiem que
el paper de totes les administracions és fonamental per realitzar campanyes per tal de
promoure aquest tipus de turisme. Potser ara és el moment de fer servir l’aeroport
d’Alguaire.
En cinquè i últim lloc, us demanem campanyes de solidaritat per tal de que totes les
l’assistència local sigui explicada en campanyes constants per oferir solucions per
aquells col·lectius més desprotegits i per tal de combatre la crisi sanitària.
Com ja us hem dit, som un sindicat humil però nosaltres tenim i, us invitem a fer el
mateix, un compromís irrenunciable amb la llei de transparència que és del 2013. En
aquest sentit, nosaltres som auditats cada any. Us he de dir que a l’exercici del 2019
vam rebre una subvenció de la Generalitat. El seu import serà dedicat íntegrament als
més desprotegits. Moltes gràcies.
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Jaume Añé, portaveu Lleida USTEC-IAC

Bon dia, moltes gràcies en nom de la IAC per convidar-nos a aquest espai, aquesta
Mesa Transversal per a la recuperació de la ciutat. Una consideració general i un parell
d’apunts més breus sobre temes educatius més pròpiament. Quan a la consideració
general, per nosaltres els serveis públics són al nostre costat des que naixem i ens
acompanyen en tota la nostra vida, garanteixen drets fonamentals com ara l’educació,
la salut o la protecció social. Per això, quan es retallen serveis públics es retallen les
nostres vides, la nostra dignitat. Com deia la pancarta que portava una manifestant un
dia d’aquests, quan tot sigui privat llavors serem privats de tot. Quan es privatitzen
serveis públics estan venen part de les nostres vides i de la nostra dignitat perquè algú
faci negoci a costa de tothom. Per això, quan hi ha gent que queda exclosa dels serveis
públics, la nostra societat és més injusta. Per desgràcia la crisi de la COVID ha mostrat
que no es pot atendre una emergència amb condicions perquè els serveis públics, que
ja estaven desbordats, no estan prou dotats. La infradotació d’hospitals i de residències
de persones grans, l’escàs personal sanitari, la manca de llits, les poques ajudes a la
dependència o la precarietat dels serveis socials han dificultat l’actuació davant una
emergència, que no és solament sanitària sinó social i, fins i tot, alimentària. Cal la
reversió de les privatitzacions i l’augment de la inversió perquè els serveis públics siguin
universals i de qualitat i garanteixin condicions laborals dignes. D’aquesta crisi només
en podrem sortir així, reforçant els serveis públics. I els dos apunts, el primer més referits
al tema educatiu. el primer seria aquest: durant el període més dur del confinament vam
veure com l’exèrcit intervenia per dur tasques de desinfecció en diferents centres o
residències de la ciutat. Creiem que en aquells dies es va portar a terme una tasca ingent
d’emblanquiment de l’exèrcit que de cap manera no compartim. Aquestes feines del tot
necessàries les podien haver fet empreses especialitzades, per exemple. La
reconstrucció també passa per desmuntar aquest relat que l’exèrcit és necessari i que
ens salva en moments de crisi, de desastres naturals, etc. No l’exèrcit és una sangonera
que xucla recursos que s’haurien de destinar a l’educació, la sanitat, els serveis socials
i als etc i és absolutament immoral, insolidari i inútil, però, en plena pandèmia encara
més que es destinin 2.100 milions d’euros a l’adquisició de carros blindats o 210 al cap
d’uns dies per la compra de míssils nord-americans. Les diferents mocions aprovades
per la Paeria aquests darrers anys, en el sentit de declarar Lleida ciutat de pau. I en
segon lloc i per acabar Lleida és malauradament una de les ciutats catalanes on la
segregació escolar és més evident i la pandèmia ha posat de manifest les profundes
desigualtats entre l’alumnat que s’han fet evidents, sobretot, en la impossibilitat d’un terç
d’aquest alumnat de seguir l’educació telemàtica. Cal revertir aquesta situació i deixar
d’estar en els llocs alts del rànquing de ciutats segregadores. Moltes gràcies.

Agustí Liñán, secretari d’organització CGT

Hola bones. Res molt breu, bàsicament desconeixem el protocol, per lo tant ens
comprometrem a fer-vos arribar una proposta des de la CGT, la farem per escrit, i
bàsicament res mig minutet, dos idees bàsiques; aquesta pandèmia el que ha posat
sobre la taula com diu el company, aquesta necessitat de reforçar els serveis públics,
els que ens estan dient és que gràcies a aquests serveis públics ens en podem sortir i
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bàsicament el que proposem a l’Ajuntament i a la ciutat és que tendim cap a aquest
reforçament de serveis públics. I per altra banda el que ha posat sobre la taula, aquesta
pandèmia per molt el que diguem és que les classes més vulnerables, les classes que
han sortit pitjor com sempre és la classe treballadora, les classes més empobrides, per
molt que vulguem dir que això afecta a tots i a totes. I finalment doncs també, una gran
abraçada per totes les dones treballadores, totes les dones treballadores invisibilitzades
durant aquesta pandèmia són les que han tret les castanyes del foc, igualment que les
dones treballadores de la llar. Res més ens comprometem a fer arribar la proposta de la
CGT. Gràcies.

Carlos Pifarré. Unió de pagesos.

Bon dia a tots i a totes. Volem presentar l’Horta de Lleida com un actiu. L’Horta de Lleida
creiem que és una oportunitat. Volem serveis de qualitat. Som la zona verda la ciutat. I
creiem que amb una millora de serveis, el servei de seguretat és deficitari i proposem
que hi hagués una o dos patrulles de la urbana o rurals exclusives per l’Horta. També
accelerar la col·locació de càmeres de vigilància per controlar abocaments de tot tipus i
robatoris. Millorar els camins amb un increment de pressupost de manteniment anual de
ferms i de desbrossaments. Tot això són propostes de millora. Xarxa de camins i
comunicació s’ha de millorar amb un manteniment més periòdic tant del ferm com alhora
de desbrossar laterals. La connectivitat, assegurar i controlar que Telefònica i les seves
subcontractes despleguin fibra òptica atenen comandes i proporcionades dels
propietaris, afavorint el soterrament en alguns casos i també assegurar que arribi a
tothom, no sols als nuclis més poblats on fan negoci. La connectivitat a internet és un
servei indispensable pels negocis familiars a l’Horta. Urbanisme/horta pel garantir
habitatge als fills de pagesos. Afavorir i assegurar que els fills de pagesos vinculats a
l’activitat agrària puguin ampliar la vivenda familiar per no marxar de l’Horta. Ajudar a
les empreses familiars amb subvencions directes per un autoconsum amb plaques
solars a les granges i fomentar la sostenibilitat de l’Horta. Fomentar el dinamisme
econòmic. Cal potenciar la diversificació productiva i econòmica de les empreses
familiars de l’Horta. Fomentar la construcció d’obradors a les explotacions. Facilitar
l’accés a obradors com el del Parc Científic amb la tutela de tècnics. Com bé ha dit la
portaveu del Comú, l’Horta és el rebost de la ciutat, i per això proposo tres propostes
concretes per fer avui i ara. Potenciar la diversificació de les empreses familiars. Afavorir
la transformació dels productes. Iniciatives d’agroturisme o rutes saludables,
degustacions de l’Horta per conèixer els productes. Integrar millor l’Horta amb la ciutat
amb els camins i accessos adequats i segurs i senyalitzats. I potenciar els productes de
proximitat a l’Horta a les llars, però també a les escoles i als hospitals de la ciutat. Si
aconseguim fer una Horta segura, i atractiva, obrirem models de negoci. Gràcies a tots
i a totes per recuperar Lleida i l’Horta de Lleida.

13

Jaume Saltó, Cambra de Comerç

Bon dia a tothom. És molt important la constitució d’aquesta Mesa de recuperació. Tenim
de treballar tots plegats per la recuperació econòmica, per la recuperació de la imatge
de Lleida i el seu territori. Per la recuperació de la imatge de certs sectors que han sigut
malvistos en aquesta crisi sanitària. Hem d’atraure inversions, hem de treballar per la
recuperació del talent perdut i per l’atracció de nou talent. Hem de treure el màxim de
fons europeus per la creació de la nova economia amb projectes finalistes per una
economia més sostenible, més inclusiva, connectada, més digital, per un treball de més
valor afegit i per economia del coneixement. Com que a les noves generacions els
deixarem el deute, en termes empresarials actius, perdó passius, perquè tot això ho
solucionarem en base d’endeutar-nos tots plegats, tenim la obligació de deixar-los
actius, aquest actiu és una Lleida sostenible, segura, saludable, on tothom vulgui i pugui
viure. Com a president de la Cambra de Comerç posa a disposició de la Taula l’equip
tècnic que tenim a la Cambra. Moltes gràcies.

Manel Llaràs, PIMEC

Bon dia. Primer de tot gràcies per poder estar aquí present en aquesta Mesa Transversal
per la recuperació de la ciutat. Pimec representa a les petites i mitjanes empreses, amb
aquestes micro-empreses, als autònoms, a les empreses de comerç i altres entitats que
tenen veu pròpia també en aquesta Mesa. Volem estar i fer aportacions en els diversos
eixos de treball que es volen constituir i tal com ha dit el Joan Talarn, president de la
Diputació, aquí ens hi juguem molt, per tant oferim aquest coneixement que tenim dels
sectors afectats, aquest coneixement que tenim dels problemes que pateixen les
empreses i els autònoms i a través en concret de Pimec comerç, aquest coneixement
que tenim del sector comercial de la ciutat de Lleida a través de totes les Associacions
de comercials de la ciutat de Lleida que són socis de Pimec-comerç. El sector del comerç
ha patit, com el sector de la restauració una crisi important que ha comportat el
tancament de molts establiments comercials que ja no tornaran a obrir i comportarà
també que molts d’aquests establiments que encara estan en activitat comercial, molts
d’aquests també en els propers mesos es vegin obligats a tancar. Aquesta crisi ha durat
molts mesos i té previsió de seguir duran, però Pimec està per sumar, volem sumar amb
tots aquests milers d’autònoms i petites empreses que és lo que comporta Pimec i volem
treballar amb totes les entitats i amb tots el que estan en aquesta Mesa per crear noves
oportunitats en els diversos àmbits de la industria, de les noves tecnologies, dels serveis,
de la sostenibilitat i el medi ambient, hem de mirar al futur també, i per acabar Alcalde
t’agafo una frase del document; “la viabilitat de les propostes d’acord amb el pressupost
municipal”, poques coses podrem fer amb el pressupost municipal, aquí tens al teu cantó
representants de la Diputació, del Govern de la Generalitat, del Govern de l’Estat, gent,
persones que són de les terres de Lleida. Jo demanaria que fessin l’esforç de buscar
aquestes inversions, aquests diners per fer possible totes aquestes propostes que els
que integrem aquesta Mesa puguem plasmar amb el document que es farà. És la suma
de tots. L’Ajuntament de Lleida per si sol no ho podrà fer, i aquí si que reclamem aquests
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diners, aquests milers de milions que diuen que venen aquí a Catalunya, pues s’ha de
defensar, s’ha de defensar a mort el tema de que un és d’on és, perquè és el que volem
la gent que estem aquí, que els polítics que ens representeu, lluiteu. Per tant ja només
per acabar, que estem aquí per sumar esforços amb tots vosaltres. Gràcies.

M. Rosa Eritja. FECOM

Gràcies Alcalde i benvinguts tots. Des de la patronal del comerç, la Federació del
Comerç volem contribuir a sortir d’aquest atzucac que ha sigut el Covid, treballant junts
també amb l’agenda 2030, i tirar endavant les nostres empreses comercials. Una de les
coses importants, i que hem vist que ha sigut de dificultat dins el comerç ha sigut la
mobilitat. La mobilitat és un tema que hem de treballar junts, hem de fer un pla, o
l’Ajuntament ha de fer una pla de mobilitat. La Universitat de Lleida, té un pla de mobilitat
per Lleida e Igualada, que allí proposen totes les condicions que haurien de ser, les
mesures que haurien d’acompanyar amb aquestes condicions i llavors es quan les coses
funcionen. No es pot muntar una mobilitat d’esquena a les empreses comercials. Lleida
tenim tot el Centre Històric que és difícil la seva mobilitat i us demanaria en aquest cas
col·laborar i molt. Una altra cosa que necessitaríem de treballar seria la reforma horària.
La reforma horària no deixa d’esser, una millora per la salut de tots nosaltres perquè tots
tindrem més temps lliure i també per la conciliació. La Federació hi treballa, i hi treballa
fort, i ens agradaria que estiguéssiu al nostre costat. Una altra cosa que en aquests
moments encara està al Parlament, però que se suposa que s’aprovarà aviat els apeus.
Els apeus és una Llei que a mi la veritat és que no m’agradava gaire però crec que amb
aquest Covid la necessitarem. Aquesta és una altra part que ens agradaria col·laborar i
estar junts. Una altra cosa que necessitem al comerç, fins ara aquí ha sigut les coses
amb que treballem, i que ens agradaria que hi fosseu, i una altra cosa que necessitarem
és més ocupació a Lleida, més ocupació en pla indústria, que això ho necessitem, i
també necessitem més consumidors, si tenim més indústria tindrem més consumidors,
i altra manera que podríem tenir més consumidors que ens ocupéssim que Lleida
tinguéssim una cultura una mica alta, que poguéssim ser un eix de tot el territori. Aquí
també tindríem que quan vindrien també per cultura, vindrien també per comerç. El
tercer eix seria donar suport al coneixement de la ciutat del “rectorcap” (no s’enten).
Moltes gràcies.

Josep Maria Gardeñes – COELL

Bon dia a totes i a tots. Paer en cap, voldríem agrair en nom de la Coell l’oportunitat que
se’ns dona de participar en aquesta Mesa. Una salutació cordial i respectuosa a totes
les autoritats que ens acompanyen. El fet de que avui i aquí estiguin representats tots
els grups polítics de la Paeria és molt significatiu del que ens ha portat en aquesta reunió
en aquesta Mesa. Estem passant un problema greu, sanitari, de salut, social, econòmic
i per tant la implicació del tots els grups ho celebrem de la Coell amb molta alegria. Jo
represento dins de la Coell, de les organitzacions que la composen, els gremis, un teixit
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empresarial i productiu que una de principals responsabilitats seves es crear ocupació,
crear riquesa i generar aquest treball per tothom. Nosaltres la majoria dels nostres
associats sempre hem pensat que la millor política social es donar feina a la gent, crear
ocupació, crear riquesa, i una cosa no menys important, i jo diria que més important es
com som capaços de redistribuir aquest riquesa a nivell social, perquè si no som capaós
de redistribuir aquesta riquesa no retindrem el talent que tenim, no crearem una societat
més justa, i per tant tenim aquesta obligació. Però també m’agradaria recordar a les
autoritats que ens acompanyen que la responsabilitat dels empresaris és aquesta però
que la responsabilitat de les autoritats és crear l’habitat adequat perquè nosaltres
puguem crear aquesta riquesa i aquesta ocupació. I aquí si que demano l’esforç de tots
vostès perquè ens ajudin. Nosaltres des de Coell ens posem a disposició com no de la
Mesa, ara no faré cap aportació tècnica perquè crec que això es pot aportar en altres
reunions futures que celebrarem i vull dir per acabar que no és moment de retrets, de
tirar-nos en cara les coses, és moment de sumar, és moment de col·laborar, i en això
està la meva organització la Coell per treballar conjuntament per recuperar la ciutat, el
teixit productiu, el teixit social de les nostres terres. Moltes gràcies.

Laia Rogel, presidenta Ap Lleida
Hola, bon dia. En primer lloc agrair l’oportunitat que ens heu donat a l’associació Ap
Lleida, empresàries de Lleida, per participar en aquesta Taula Transversal. Després de
parlar amb dones empresàries de la nostra ciutat i alineades amb algunes aportacions
que avui ja s’han fet aquí, des d’Ap Lleida, nosaltres sí que volem fer algunes propostes
que directament m’han fet les nostres sòcies. Volem apostar per una ciutat oberta,
segura i amb un comerç potent. Que es fomenti el transport públic dels municipis de
rodalies per a què els ciutadans de fora puguin venir a la nostra ciutat, augmentant tan
horaris com les freqüències. Demanem una ciutat turística a nivell de les nostres
homologues, com són Girona i Tarragona. Una ciutat que se senti orgullosa del seu
Centre Històric i del seu patrimoni. Una ciutat verda amb parcs i jardins i, com a
empresàries, volem que Lleida aposti per una ciutat on l’emprenedoria femenina sigui
capdavantera potenciant projectes de mentoria, ajuts específics per a dones
emprenedores i polítiques de digitalització. Apostem per un transport de mitja i llarga
distància, AVE i Avant, molt més recurrent i amb facilitats econòmiques. Poder aproparnos als nostres clients és important per nosaltres. Evitem la fuita d’empreses degut a la
no captació de talent i la falta d’infraestructures. I finalment, volem convertir-nos en una
ciutat de primera línia amb tot el talent que tenim al nostre territori. A Lleida necessitem
100.000 persones més, gent que busqui una ciutat verda, saludable, innovadora,
emprenedora, segura i propera. En definitiva, volem una Lleida amb qualitat de vida.
Moltes gràcies.

Ramon Solsona, Federació d’Hostaleria de Lleida

Molt bon dia. Excuso al Josep perquè avui també ens han citat d’urgència a la
Generalitat i s’ha tingut de desplaçar-se allà. Bé, nosaltres des del Gremi d’Hostaleria
celebrem la constitució d’aquesta Taula, compartim bona part, jo diria tots els desitjos,
aquests bons desitjos de futur de la ciutat. El què veiem és que potser hauríem de
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contemplar 2 escenaris, l’escenari de post-Covid, seria bona part dels desitjos, i
l’escenari actual de continuar convisquent amb el Covid i hem de continuar tirant
endavant la ciutat i no sabem durant quant temps, serà el temps que serà però no serà
curt termini. El nostre ha sigut un dels sectors segurament més castigats, se’ns ha
considerat l’epicentre, per la pròpia activitat, un epicentre del centre de contagi i tant des
del govern espanyol, al principi, com des del govern de la Generalitat s’ha considerat,
hem estar perseguits i s’ha restringit moltíssim la nostra activitat. Tret del primer
confinament, la segona part, no hem tingut cap tipo d’ajut, no ha arribat encara cap ajut
excepte el que ha dit el Miquel amb unes quanties que ha fet l’Ajuntament de Lleida però
amb unes quanties, que encara no han arribat, molt petites, estem parlant de 100 € o
150 € i de les que ha dit el president del Consell Comarcal del Segrià que a través de la
Generalitat ha arribat 4 M € però que seran unes quantitats molt poc, estem parlant
d’una mitja d’uns 1.000 € per establiment, amb el qual es pot considerar que no n’hi ha
per res. Certament la nostra gent està molt tocada, tenim molta gent que està, des del
punt de vista econòmic i anímic, i nosaltres estem centrant en intentar buscar ajuts
dirigides a totes les administracions que estan assentades aquí. Hi ha hagut molt bones
paraules tots però no han pogut concretar cap ajut per part de ningú més enllà dels que
hi ha. Aquesta bola continua aquí i no tothom serà capaç de digerir-la. Alguns tenen
estalvis, els altres han fet crèdits que s’hauran de tornar. Augurem un futur molt dur per
al nostre sector. Tal com s’ha dit, encara no hem acabat. Ara estem amb unes xifres
boníssimes. A Lleida estem baixant, estem de les més baixes de Catalunya i estem
baixant. Coincideix amb la nostra activitat a Lleida, és a dir, nosaltres ja fa un mes que
tenim una certa activitat pues aquí es demostra que tampoc ben bé coincideixen amb la
realitat abans de la crisi sanitària, amb el qual, tots aquests contrasentits no ens ajuden.
S’ha de prendre mesures, doncs, reduïm l’activitat a l’hostaleria i així ha funcionat tot.
Quan aquí està sent al revés, vaja. No entenem això. Hem demanat explicacions,
tampoc no n’hem trobat. En general el què veiem és que no hem tingut estratègia, cap
estratègia per afrontar aquesta situació, reaccionem tard, solem reaccionar amb tot tard,
i pensem que hem de fer valer el nostre territori a Catalunya i a Espanya de manera
diferent com ho hem fet fins ara. Gràcies.

Manel Simon – Afrucat

Molt bon dia. Primer de tot moltes gràcies per la invitació. Com tots sabeu ha estat una
campanya dura, en lo personal i en lo sectorial, entomada amb por però amb
responsabilitat. Estàvem preparats, vam fer els deures des del mes de març, per si algú
no ho sabia. I podem dir avui en dia, ens hem n’hem sortit. Segurament hem estat un
dels sectors privilegiats per estar designats com a essencials, i hem pogut treballar. Tot
i que també hem estat perjudicats, com deia el president del Consell Comarcal, “m’alinio”
amb ell, la poca informació, els esbiaixos, i la demagògia greu, han afectat a la marca
Lleida. De fet el lligam del Covid amb la marca Lleida, per posar-los un petit exemple,
que no hem volgut parlar d’això en ple estiu, va implicat que hi havia mercats de tot el
país, que ens demanaven no etiquetar com a Lleida. Pels que no ho sabeu, és facultatiu
utilitzar la província o solament el país. I va haver molta gent que ens deia “pon España,
y quita la marca de Lleida”. L’afectació a la marca de Lleida, líder en producció fructícola
a nivell europeu en alguna de les espècies que governem, va directament lligat al sector
de la fruita. Lleida va estar confinada en base a paràmetres, des del punt de vista
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estadístic, que avui en altres ciutats superen i no estan confinades, i això va ser injust i
és injust. Això va afectar a la nostra imatge, la imatge de Lleida, per lo tant això va lligat
al sector fructícola, per lo quan quant se’m plantejava que podem aportar, que podem
demanar, tot lo que vagi en línia a promocionar i a netejar la imatge de Lleida, ens
beneficiarà a tots i també al sector de la fruita. Promocionar i potenciar Lleida des de la
modernitat, la sostenibilitat, la culturalitat, l’esport, i el turisme, serà egoistament sinèrgic
per la fruita, valors que amb les polítiques actives amb les que estem portant a terme,
ens volem lligar. Cal solucionar també definitivament que no tinguem persones al carrer,
sabeu que molt abans de començar la pandèmia, ja ho vam reivindicar. A l’agost és molt
perillós, perquè la falta d’informació, la falta de notícies, promou aquestes situacions
lamentables i que no volem. Per últim cal liderar aquest posicionament com he comentat
d’aquestes característiques com a ciutat. I per últim, em permetràs Alcalde, en línia des
del punt de vista personal, com a ciutadà, com a persona nascuda a Lleida, fa uns anys
enrere un ex-president nostre li va dir a un ex-alcalde, “està molt bé l’estratègia, al ferla per ordenar les idees, però també cal fer el zoom i mirar el detall”. Avui cal donar-se
una volta per la Seu Vella, i no ens podem permetre segurament des del punt de vista
botànic que hi hagi més de cinc espècies de males herbes al peu de la façana, pot ser
interessant, però des del punt de vista dels que vindran a visitar Lleida aquest cap de
setmana això no ens podem permetre, així com tenim varis carrers de la ciutat amb
llambordes aixecades per les arrels dels arbres i això s’ha de solucionar. Així que no
entenem com a pare de nens que el portem als camps d’esports doncs que no es pugui
entrar i en canvi ens confinem als bars o a les entrades dels centres esportius. Hi ha
temes de detall que fora de l’estratègia cal actuar. Miquel gràcies.

Rafa Gimena, Col·legi de Periodistes

Moltes gràcies autoritats. Representats d’institucions i representants de lleidatans i
lleidatanes. El passat mes de març l’Estat espanyol anunciava l’Estat d’Alarma. El decret
aprovat amb posterioritat pel Congrés dels Diputats deixava clar quines eren les
activitats essencials que no podien aturar-se; sanitat, alimentació, seguretat, neteja. Els
mitjans de comunicació com no podia ser d’una altra manera, també van ser declarats
servei essencial. I és que amb una situació de pandèmia com la que estem vivim, l’accés
al dret a la informació s’ha fet més necessari que mai. Pels darrers anys, estem veien
que per les diferents crisis econòmiques i una transformació tecnològica que encara no
ha mostrat un clar model de negoci per la viabilitat dels mitjans, posa en risc aquest dret
a l’accés de la informació. La reducció de plantilles, el tancament de mitjans i la
precarització dels llocs professionals, són evidències d’aquesta lamentable situació. I no
podem oblidar que sense periodistes, no pot haver periodisme. I sense periodisme no hi
ha dret a la informació. La resta entreteniment i propaganda política comercial i
institucional en cap cap pot substituir el periodisme com a via d’accés a aquest dret
fonamental. D’altra banda, arribant al nostre àmbit més proper, qui ha donat veu i
dibuixat de manera més complerta, precisa de la realitat local de Lleida i comarques, de
la plana al Pirineu, han estat els mitjans locals. Mentre que la premsa catalana, i de la
resta de l’Estat, sense periodistes al territori, veia la notícia amb l’excepcionalitat del dur
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confinament del Segrià amb l’objectiu amb macro, donant una visió general i poc precisa
però que podia arribar a satisfer al lector o televident d’Andalusia, Galícia o el Garraf,
era el periodisme local el que enfocava amb el “zoom” per donar la informació concreta
i precisa, que necessitava el veí de Pardinyes, Ciutat Jardí, Almatret el Pont de Suert, i
tot això amb pèrdues, i el mitjans no han pogut acollir-se als ajuts d’altres sectors que
abaixant la persiana, podien evitar els contagis, i altres conseqüències econòmiques.
Els periodistes han seguir treballant a pèrdues, per aquesta raó des del Col·legi de
Periodistes de Catalunya, considerem imprescindible prendre mesures pel sector per
garantir al dret de la informació de l’àmbit local. El Col·legi de Periodistes mantenien
acords estables amb institucions i entitats per participar en lo possible en la cohesió i el
progrés de ciutadans i ciutadanes de Lleida, tant a la ciutat com a les comarques. Amb
aquest Ajuntament que avui ens convoca i al qual volem agrair que ha comptat amb els
periodistes per aquesta Mesa, col·laborem amb nombrosos projectes com són el premis
Pernau, el premi Milà de periodisme en perspectiva de gènere entre altres moltes
accions, així com des de l’Ajuntament i la Diputació de Lleida, es col·labora amb el
Col·legi amb diferents activitats, amb l’Organització a Lleida del dia mundial de la Ràdio,
o el simposi de llibertat de premsa que sempre organitzem a la Universitat de Lleida.
També convocàvem amb l’Ajuntament la tradicional conferència amb l’Alcalde de Lleida
havent set la darrera edició al novembre del 2018, i després de passar tot el 2019 sense
trobar una data, esperem que no tanquem aquest 2020 i puguem reprendre aquesta
trobada amb el professionals dels mitjans locals. En definitiva els periodistes de Lleida
volem estar al servei de la ciutadania i participar de la recuperació i reactivació de la
nostra economia, i demanem que institucions, empreses i entitats ens ajudin apostant
pel periodisme local. En aquesta línia volem anunciar a la demarcació de Lleida des del
Col·legi de Periodistes de Catalunya la creació d’un grup de reflexió i d’opinió per millorar
i donar protagonisme als periodistes locals i ajudar a explicar la realitat de Lleida a fons,
al servei de la nostra societat, i garantint el dret a la informació. El periodisme és
essencial i el periodisme local imprescindible.

Xavier Ticó – Col.legi de Professionals Associats de Lleida

Bon dia a tothom, en nom dels vint col·legis que estem a l’Associació de col·legis
professionals. Vull traslladar algunes consultes, algunes preguntes, si hi haurà algun
equip tècnic de treball d’aquesta Taula, perquè probablement en alguns casos seria bo
també poder treballar a nivell tècnic previ a les reunions de la Mesa. En segon lloc,
nosaltres hem fet una mica de tasca de recull de bens marking, de documents, de plans
d’altres llocs, i de treballs previs de recomanacions per fer plans, que posarem a
disposició de la Mesa a la web que ja se’ns ha donat i no els exposaré aquí. Estem
totalment d’acord que necessitem dades objectives, per poder fer anàlisi i prospectiva.
Si qualsevol mitjà que tinguem de tenir dades, jo per exemple quan sento han tancat
400 establiments, ens agradaria saber d’on surten aquestes dada, i que realment
aquesta dada sigui bona i que tinguem “zoom” com s’ha dit per poder parlar de quins
tipus d’establiments estem parlant, si són establiments que d’alguna manera darrera
l’empresa no ha tancat, si no que ha tancat aquell establiment, com podien ser les
oficines bancàries, que estan tancant molts locals, però l’entitat continua, etc.
Jo crec que cal tenir dades objectives que ens ajudi a prendre les decisions. Tots són
noves, i això també crec que és un tema que hem de treballar. En molts casos, cadascun
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de nosaltres, està amb algun col·lectiu, en col·legis professionals, en col·legis
professionals d’altres demarcacions i això també és una font que hem de saber treballar,
i hem d’aprofitar. Per altra banda, necessitem generar projectes, hem de captar
recursos, però per poder captar recursos, hem de tenir moltes vegades ja projectes. Per
poder tenir projectes el que cal es poder estar molt atents a les directives que estan
sortint d’Europa, estan parlant del “Greendeal”, estan parlant del camp a la taula, estan
parlant de sostenibilitat, bioconservació, economia circular, vol dir que cap aquí hem
d’anar els nostres projectes. Jo crec que Lleida, estem molt ben posicionats, perquè
estem en aquest món, i hem de generar projectes, i els projectes han d’esser col·lectius.
Projectes col·lectius vol dir cooperació, projectes col·laboratius, i per lo tant ens hem de
basar amb el que ja tenim, i estic totalment d’acord que hem de buscar els nostres punts
forts amb el que ja tenim experiència, i amb quina base tenim, i seguir treballant amb
això. Hi ha un concepte que és la “reestres”, que ha generat aquí a Lleida diversos
projectes col·laboratius empresa-administracions, com pot ser el pla estratègic
empresarial d’info4agro i la Comunitat de Tecnologies de la societat Agroalimentària, i
altres que em deixo. Aquests nuclis, això, ens ha de donar pautes perquè quan s’acabin
generin nous projectes en el futur perquè ja hi ha aquesta col·laboració públic-privada.
I ja no m’estendré més, ja que això són part dels treballs. I l’altra consulta que voldria
plantejar és, som vint col·legis professionals, i tots són d’àmbits molt diferents. Hem de
buscar alguna manera de com podran col·laborar en aquesta Taula. Amb els pocs
interlocutors que som a veure de quina manera ells poden fer aportacions. M’agradaria
poder parlar-ho a nivell tècnic, amb la persona que hem digueu, i això ho traslladaria a
altres col·legis perquè també puguin dir la seva. I moltes gràcies per convidar-nos a la
Taula.

Ramon Llobera – Col.legi d’Arquitectes

Bon dia. Gràcies per la invitació al col·legi d’Arquitectes que també formem part dels
col·legis professionals com també parlava el Xavier Ticó. A nosaltres ens agradaria fer
una sèrie de propostes, amb un document ja ho hem fet arribar a la Paeria, però és un
petit resum de lo que nosaltres pensem que haurien d’anar dins el nostre sector. Els
habitatges, els edificis i els barris de la ciutat, són els espais on transcorre la major part
de la vida de les persones. I el dret a la ciutat, a l’habitatge, la millora de la qualitat de
vida de les persones, el benestar, la salut, i l’emergència climàtica són algun dels reptes
que com a societat hem d’afrontar. La concentració de població a les àrees urbanes i la
mancança dels atributs generadors d’equitat i oportunitats que les haurien de
protagonitzar, posa de manifest la necessitat d’impulsar un canvi de paradigma basat
en la integració de múltiples mirades, sobre les quals dissenyar i construir la ciutat del
demà. D’acord amb aquest propòsit, la renovació urbana és una estratègia que nosaltres
proposem i que ens permetrà transformar i actualitzar la nostra ciutat proposant les
accions següents; planificar les actuacions públiques dirigides cap a aconseguir un
entorn més sostenible, vinculat a la qualitat així com a la salut, el benestar de les
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persones i projectant una ciutat més amable des de la sensibilitat en del disseny de
l’espai públic. Impulsar, potenciar i incentivar les polítiques públiques per la reforma i
rehabilitació energètica del parc edificat en forma d’incentius econòmics imaginatius
com ajudes, subvencions, excepcions de les bones pràctiques, basades en la cura de
la salut i de medi ambient, i perquè la iniciativa privada en surti incentivada però ha
d’anar de la ma de les polítiques públiques amb la creació d’una oficina de rehabilitació
per donar suport a aquest objectiu. La renovació urbana ha d’incidir en la correcció de
les desigualtats, la consolidació de la economia circular i de les noves tecnologies, el
dret de l’habitatge i a la ciutat, i el foment de la competitivitat i la plena ocupació, i
reconvertir un sector tradicionalment centrar en l’obra nova. Pensem que cada milió
d’euros invertit en rehabilitació genera estre 18 a 25 llocs de treball. Això és molt
important perquè és una manera de reactivar tot aquest tema econòmic. Potenciar el
model de ciutat compacta, aprofitant l’oportunitat que representa la remodelació urbana
per assolir un model de ciutat inclusiva, segura i accessible. Les variables essencials
per dissenyar la ciutat post-Covid seran aquestes: millora de la xarxa d’espais verds i
dels grans itineraris i recorreguts urbans i territorials per tal que estiguin cuidats, equipats
i informats com a llocs de passeig, de lleure, de relació social i de salut. I finalment,
promoure aliances entre els àmbits públics i privats i la societat civil per la transformació,
reconversió i pràctica de l’arquitectura en l’àmbit del patrimoni arquitectònic i cultural.
Recordem que l’arquitectura és cultura. Recordem que el paisatge urbà és un bé
d’interès general i la ciutadania se l’ha fet seu en aquesta pandèmia. I l’arquitectura és
un reflex de la societat i la seva història. Gràcies.

Ramon Mur, Col·legi de Metges
Hola, bon dia. Il·lustríssim senyor paer en cap, gràcies per la invitació a aquesta Mesa
Transversal de la recuperació. El sector sanitario, sin duda, es un eje fundamental para
la recuperación de la ciudad y lo es, no porque la salud sea un derecho fundamental,
sino porque ocupa a más de 5.000 personas, más de la mitad de ellas titulados
superiores, y que una gran permeabilidad, tanto en la ciudad como en los pueblos
circundantes. Más de 200 consultores locales, presencia en todos los Barrios y qué
hacer. Pues está claro que habría que enfatizar los sólidos de investigación y
equipamientos y de infraestructuras. Solamente así se puede atraer más capital,
solamente así se puede atraer más talento. Recordemos que Lleida es la ciudad que
más médicos pierde cada año. Vemos como espectadores como en Girona se construye
el nuevo hospital Trueta, en Tarragona el nuevo Joan XXIII, en Barcelona el nuevo Vall
d’Hebron y en Lleida, un prefabricado que seguramente condicionará posteriores
actuaciones. Si hablamos el qué hacer, como hacerlo, pues como participando en la
gobernanza. El Ayuntamiento de Lleida, por ejemplo, participa en los órganos de gestión
de GSS. Ahí se decía qué presupuestos y qué directrices se toman. Las decisiones no
pueden estar solamente en el CatSalut o en el centro corporativo de l’ICS, se tienen que
tomar aquí en Lleida. Y por último decir que falta es evidente un liderazgo médicocientífico. Repasen las instituciones, en el departament no lo está, en los grandes
hospitales no lo está, y son instituciones puramente sanitarias, en el resto tampoco. Una
crisis del origen sanitario requiere también de un liderazgo médico-científico para su
solución y seguramente ese liderazgo así como coordinación entre diferentes niveles de
la administración y departamentos sobre todo en los últimos rebrotes. Gracias por su
atención.
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Mercè Porté, Col·legi d’Infermeres i d’Infermers
Bé, bon dia. En nom de les més de 2.000 infermeres i infermers de Lleida que integrem
el col·legi vull agrair la participació en aquesta Mesa per a la recuperació de la ciutat de
Lleida. Possiblement molts de vostès ens coneixen com les infermeres de Lleida que és
la marca social que utilitzem i que va néixer amb la voluntat que la nostra professionalitat
en salut, més enllà de l’atenció sanitària a persones malaltes, fos un valor territorial i
comunitari per al progrés i el benestar de la nostra gent i és en aquesta clau que les
infermeres de Lleida volem explicar o exposar 3 línies de treball que, al nostre parer,
són bàsiques perquè la nostra societat progressi. La primera és la necessitat que tots el
agents puguem treballar de manera col·laborativa. És molt important poder exprèmer
cada idea, iniciativa, que sorgeixi des d’un sector concret perquè la puguem replicar, en
altres àmbits per tal d’augmentar els beneficis per a la nostra població. La segona , i que
se’ns dubte ens demostra aquesta pandèmia, és que cal atendre la urgència, és veritat,
però això no ens pot fer aturar les estratègies a mitjà i llarg termini per solucionar els
problemes estructurals. O incrementem els reforços en gestió i els recursos econòmics
i materials per tal de treballar simultàniament en les dues dimensions o el dia a dia no
ens permetrà avançar. I per últim, hem de capturar talent en tots els sectors perquè, a
banda d’exigir la correcció de les ràtios tan minses personal sanitari que patim a Lleida
i que estem veient superades pels determinants socials de la salut derivats de la crisi,
hem d’elevar els nivells en tots els sectors i crear un estàndard de qualitat que ens
permeti col·laborar en un mateix plànol d’actuació. Això només està a l’abast de
societats que aposten per l’educació, la formació, els incentius i tenen una visió de futur
clara compartida però sobretot de consens. Moltes gràcies.

Jaume Celma, Col·legi Oficial de Psicologia
Gràcies, molt bon dia. Respectable senyor alcalde, personalitats, institucions,
organismes i ciutadania afectada, felicitats per la iniciativa. En primer lloc m’agradaria
agrair la invitació rebuda, doncs, durant tot aquest temps hem estat treballant de valent
des de tots els col·legis professionals per tal de donar la millor resposta possible a les
sensibilitat d’aquesta ciutadania. Ja sé que ha estat difícil potser col·laborar amb els
organismes i les institucions però veritablement podríem haver esperat una mica més.
Igualment ens sentim orgullosos de que compteu amb nosaltres amb els i les
professionals, sentim que tenim molt a aportar en aquest temps d’incertesa. De sobres
és sabut que la pandèmia ens ha sobrepassat però cal establir sinergies i començar a
treballar tots conjuntament. La pandèmia ha deixat víctimes i afectades, els que han
perdut la vida, els seus familiars i totes aquelles persones vulnerables, infants i població
en general. Des del col·legi oficial de Psicologia, com abans he esmentat, s’ha donat
resposta amb tota la celeritat que s’ha pogut amb les mínimes condicions. S’han elaborat
múltiples i diverses guies, guies de gestió psicològica per quarantenes per malalties
infeccioses, guies d’atenció a la infància, guies d’afrontament al dol. S’han fet múltiples
i diverses intervencions als mitjans de comunicació donant respostes i pautes a les
preguntes que hi havia a la població, que tenia la població i durant tot aquest temps s’ha
posat a disposició de la ciutadania línies telefòniques que han estat una èxit, rebent més
de 4.000 trucades. També línies per atendre a sanitaris que ho han necessitat. Gràcies
a la Fundació Galatea amb 729 persones ateses i més de 2.690 intervencions
realitzades de març fins a agost. És una mica un esborrany de lo que més o menys així,
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a grosso modo, hem pogut fer. Vaig acabant. El col·legi oficial de Psicologia de
Catalunya també vol proposar i està per proposar mesures per tal de recuperar la salut,
en quant a salut mental es tracta, i les exposo. En primer lloc ens agradaria que hi
hagués un recolzament absolut i total a la salut pública. És el seu moment. Falten
sanitaris, psicòlegs i personal d’atenció directa i en línies més específiques, nosaltres
proposem una activació i potenciació del programa de la psicoxarxa que nosaltres tenim.
Pels qui no la coneixeu, es tracta d’un conjunts de psicòlogues i psicòlegs col·legiats
que de forma solidària a través del COP es posen a disposició de la ciutadania amb
pocs o escassos recursos econòmics. En segon punt desenvolupament de programes
d’atenció al dol a familiars. Penseu totes les persones, centenars, milers de persones
que han perdut a mares, pares, avis, àvies, i que s’han sentit molt soles quan. En tercer
lloc programes dirigits a la dona i a la conciliació familiar, protegir i facilitar tot el possible
les condicions laborals i suports emocionals a la dona i als infants. Moltes gràcies.

Antoni Baró, FAVLL
Hola, bon dia a totes. En primer lloc ens felicitem i agraïm la invitació, creiem que pot
ser un instrument útil. També ens felicitem perquè, ho he estat contant, tenim un 30%
de dones, per tant, una de les coses que ha de treballar aquesta comissió és amb unes
ulleres violeta perquè, si som un 30, hauríem de ser més perquè està demostrat que
l’aportació de les dones ,encara que jo no ho soc, millora la gestió. Més enllà d’això,
representem a més de 12.000 veïns, 41 associacions veïnals dels diferents barris i
també, entre elles, 13 de l’Horta de Lleida. Des de la perspectiva veïnal, hem fet un llistat
de qüestions prioritàries que les hem anat veient a través de la gestió que hem fet
aquest estiu de diverses reunions entre nosaltres i les volem aportar a aquesta Taula i
creiem que posteriorment hi ha d’haver un treball, com diversos ponents han dit, un
treball que ens permeti identificar i centrar-nos en aquelles mesures que s’han de
prendre, més enllà d’una taula com aquesta, que és de presentació. Quant al Covid-19,
ja que parlàvem d’ulleres, creiem que s’ha de fer una gestió, sobretot des de les
administracions, que sigui posant-se aquestes ulleres Covid o anti-Covid. Tota la gestió
ha d’estar orientada pensant que encara estem a dins d’aquesta pandèmia com alguns
han dit i que, encara que els índexs han millorat, ara tornen a empitjorar, per tant,
qualsevol gestió s’ha de fer i també hem de tindre, tots els que tenim una imatge, hem
d’afavorir les mesures sanitàries donant exemple. Quant a d’altres mesures, quant a
neteja, alguns ho han dit, Lleida és una ciutat que actualment té un dèficit de neteja i de
petits detalls que hi ha com, per exemple, lo de les plantes que ha comentat el company,
llavors creiem que s’ha començat però s’ha de fer un esforç, ja no solament per tenir
una ciutat neta que ens permeti ser optimistes sinó que també de cara a la imatge de la
ciutat. S’ha de fer una especial atenció i cura al Centre Històric, no cal i aquí ho deixo
perquè anirem endavant. Un altre punt, persones sense sostre i treball temporal,
necessitem una solució definitiva. No podem tornar a passar un estiu com aquest. Ja
són massa estius i aquest any ja ha sigut ‘el acabose’. Posem-nos les piles a partir d’avui
i aquesta comissió, que serà un dels temes capdalts, anirà cap a aquí. També volem
demanar una unitat política i social. Aquesta taula podria ser representativa. Deixemnos estar anar a partidismes, no, sinó que anem a veure entre tots a veure que podem
fer. S’hauria d’arribar a una mena de ...Doncs, acabo. Hi ha diversos aspectes com el
voluntariat, que consumim Lleida, hem de consumir els productes que fem aquí Lleida i
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hi ha tota una sèrie de qüestions que ens comprometem a fer arribar a la Paeria amb
aquesta comissió i esperem atentament poder participar, ens hem apuntat a totes les
comissions. Moltes gràcies.

Marc Minguell, representant de les associacions de mares i pares
Hola, bon dia. Primer de tot, bon dia a tots i totes i agraïments per deixar-nos participar
a la mesa. Nosaltres, les associacions de famílies, som molt variades, molt diverses,
però sempre molt properes al que seria la comunitat educativa, pares, mestres,
voluntaris, i la situació de Covid ens ha permès veure els efectes directes en diferents
aspectes. Com a AFAS hem treballat des del voluntariat i amb aquest voluntariat hem
pogut ajudar a tirar endavant, a millorar la situació creada. Amb aquesta mesa tenim
gent de varis departaments, per tant, hi ha una intercompetencialitat, hi ha gent que
teniu molt a dir, molt a fer per millorar certs reptes que ens agradaria identificar durant
l’escenari Covid i post-Covid. La gestió de menjadors, de beques menjadors, important
durant els confinaments, microconfinaments, conciliació familiar, què fer en un cas de
confinament, què fem quan tenim una situació greu en una casa, els empresaris, els
comercials, els polítics. Dret a l’educació i al lleure. El confinament ha deixat a veure
que hi ha una bretxa digital, que depèn de quins pares, mares, conciliar la vida familiar
amb una educació a casa és complicada. Lleure educatiu, lleure pel lleure. Hem tancat
els parcs infantils, hem fet que els nens no surtin, les mancances de relació social dels
infants. Això em porta al dret a la salut física i emocional. Parlava el col·legi de Psicòlegs,
la gestió del dol, la gestió emocional, no la perdem. Parlàvem tot el rato de distanciament
social, no, és un distanciament físic. No hem de caure amb el distanciament social sinó
estem perduts i més enllà, després també, no oblidem-nos de la diversitat funcional. La
diversitat funcional amb situació Covid està patint molt, l’hem d’acompanyar, l’hem
d’ajudar, i amb aquesta mesa tenim persones que podem ajudar molt a atacar aquests
diferents reptes que molt segur ajudarien a millorar i a sortir de la situació generada.
Gràcies.

Pere Enciso, Lleida Social
Bon dia. Des de Lleida Social considerem que és clau que la política es centri en les
persones. He vist que en això hi ha coincidència amb altres ponents que m’han precedit,
cosa que realment em congratulo. En aquest sentit les polítiques s’han de focalitzar en
aquelles persones que l’actual model productiu va expulsant. S’ha de generar ocupació
digna i a més que permeti a la gent poder desenvolupar un projecte de vida digne. S’ha
de potenciar l’economia fonamental que és la gran generadora d’ocupació en les
activitats necessàries per millorar la vida de les persones. Els eixos, que des del nostre
punt de vista, s’hauria de treballar, que seria necessari treballar, seria en primer lloc la
reversió del deteriorament del respecte envers les persones migrants que hi ha hagut
en la crisi sanitària arran de la recollida de fruita d’aquest estiu. En aquest sentit cal
posar-se a treballar ja, des d’ara mateix, en la preparació de la propera campanya, tal
com ha comentat el company que m’ha precedit, Toni Baró, en aquest sentit. Un segon
punt seria, iniciada ja la tardor, cal treballar en el tema de la pobresa energètica de
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manera efectiva. En aquest sentit cal reactivar efectivament la Comissió local de pobres
energètica. Tercer punt: s’ha d’actuar, en la mesura possible, en les residències de la
gent gran perquè les condicions dels residents siguin òptimes i fer atenció a les persones
grans que viuen soles. Quart punt: difondre i assessorar perquè, qui hi tingui dret, es
pugui acollir a la renda de ciutadania garantida i a la de l’ingrés mínim vital. Tots veiem
que no acaba d’arribar a les persones que realment ho necessiten, hi ha massa
excloses. I un cinquè punt: la necessitat d’un alberg per a les persones sense sostre. No
potser, ja ho han comentat abans, que hi hagi gent dormint al carrer i qüestions d’aquests
tipus. Bé, en principi aquestes serien les nostres propostes. Moltes gràcies.

Mercè Ciutat, representant del Consell de les Dones

Bon dia a totes i a tots. Donat que se’m va avisar el dissabte a la tarda, se’m va convidar
a assistir a aquesta trobada, parlaré des del feminisme radical i a títol personal tot i que
és pública i notòria la meva militància feminista al grup de dones de Lleida des de fa
més de 40 anys, i actualment al Consell de la Dona, i es per al Consell de la Dona que
se m’ha convidat. Se’n ha convidat a participar en la Lleida post-covid, una Lleida on un
nombre elevat de famílies han vist truncades les seves il·lusions, i m’agradaria que
aquest acte de acabés sent un acte de bones intencions i una foto pels mitjans, com
algú altre ha apuntat abans. Si és així no compteu amb nosaltres. Si l’objectiu primordial
es treballar, per la construcció d’una Lleida diferent, amb la participació de tots els
col·lectius. Si es tracta de crear espais de reflexió i treball, que permetin avançar
plegades cap un futur on la vida i el planeta siguin el centre d’atenció, aleshores en
parlem. De totes les persones afectades hi ha una part molt important que són dones.
La seva situació s’ha vist fortament agreujada per diferents motius. Pel fet de ser dones,
pobres, responsables de les cures, amb treballs precaris, famílies monoparentals i en
moltes ocasions dones migrades. A tot això hem d’afegir circumstàncies més dures i
greus quan es tracta de situacions on la violència masclista hi és present, la qual cosa
pot agreujar les condicions de vida d’aquestes dones, dels seus fills i de les seves filles.
Cal sense més dilació posa en funcionament el centre públic d’urgència d’atenció a
aquestes dones, no es pot deixar en mans d’entitats privades, atès que les institucions
tenen l’obligació de donar aquest servei, i quan es tracta de col·lectius en situació de
vulnerabilitat com les dones víctimes de violència de gènere, cal que la resposta es doni
des d’un servei públic, amb gestió pública, amb personal qualificat, on les dones tinguin
garantits els seus drets. A tot això cal afegir propostes per les dones per la incorporació
de les dones a la vida de la ciutat, fomentant la creació de llocs de treball, que permetin
una vida digna, i que garanteixin les necessitats vitals bàsiques i recordem per acabar
que sense les dones no hi ha revolució, i sense les dones no ha transformació. Gràcies.

Sònia Fernàndez, LGTBIQ
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Bon dia. Bé jo vinc en representació de Colors de Ponent. Seré molt breu. Nosaltres
hem volgut centrar la nostra intervenció en el que ens sembla més important que seria
la formació en la diversitat. Actualment amb la Lleida 11/2014, s’obliga però també es
dona l’oportunitat de formar totes les persones professionals de la xarxa pública.
Nosaltres ja hem fet formació a personal tècnic de l’Ajuntament, o per exemple ara
estem fent formacions amb Mossos d’Esquadra, però pensem que seria important que
aquestes formacions fossin accessibles no sols a la xarxa pública, si no al màxim de
professionals d’entitats més petites o amb menys recursos. En aquestes formacions a
part de treballar les particularitats del col·lectiu. També es dona les eines per prevenir i
lluitar contra les violències que malauradament continua patint el col·lectiu. La
disponibilitat hi és, només mancant els recursos per poder fer-ho. Moltes gràcies.

Enric Figueres – Coordinadora ONGD
Bé, bon dia a tothom. Des de la Coordinadora ONGD i altres moviments socials de les
terres de Lleida, en primer lloc, agrair la nostra presència en aquest espai i d’altra banda
dir que Lleida ha de ser capaç de superar aquesta crisi que estem vivint i, sobretot,
capaç de guardar en la memòria a totes i tots els que l’han patit directament i, alhora,
donar-li la volta i de tot plegat saber treure’n les oportunitats per fer de Lleida una ciutat
acollidora, que per les nostres circumstàncies i la nostra realitat agroalimentària, cultural
i social. No tinguem que veure com es vulneren els drets humans de qualsevol persona,
treballant per a la no violència, el racisme o la xenofòbia, per exemple. Ser capaços
d’assumir una Lleida acollidora, de refugiats, migrants o temporers d’una forma digna,
personal i estructural però tot això no serà possible sense creure’ns nosaltres mateixos
i fer creure a la resta d’administracions públiques que és una realitat de país i, per tant,
cal un compromís real i efectiu per erradicar aquestes problemàtiques de la ciutat i
saber-les assumir. Ja fem tard. Demanem la creació d’una taula efectiva per cercar
solucions reals i resoldre definitivament les mancances per a les persones més
vulnerables de la nostra ciutat. Moltes gràcies.

Ikram Bouhouche, àrea de Joventut
Bon dia i moltes gràcies per la creació d’aquesta Mesa Transversal en representació del
col·lectiu jove. Sempre s’ha dit que el col·lectiu jove és el motor de la societat, ja que,
som el col·lectiu que treballa i es forma per tenir un futur millor i, tan directa com
indirectament, col·laborem per millorar la societat però sobretot col·laborem i cooperem
per fer de Lleida casa nostra, per treballar, per créixer, per formar-nos i, fins i tot, per
envellir. No obstant la crisi del coronavirus ha agreujat de forma important la precarietat,
que ja existia, del nostre col·lectiu. Per exemple, amb la paralització de les activitats
econòmiques no essencials són moltes les persones joves que hem vist perillar la nostra
font principal d’ingressos, que també ens hem vist afectades per habituar-nos a un
format d’educació totalment nou i per d’altres aspectes que ha dificultat encara més
l’emancipació, l’accés a l’habitatge durant els darrers mesos. També val a dir que la taxa
d’atur de les persones joves d’entre 16 i 29 anys és la més alta i supera el 20%, segons
les dades de gener de 2020. Ha incrementat durant la pandèmia fins a arribar al 25%.
També el 15,6% de la població entre 16 i 29 anys que treballa és pobre i, en el cas de
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les dones, el percentatge creix fins al 20,7%. Hem de tenir en compte que la bretxa de
gènere en el nostre col·lectiu, que afecta tan en l’emancipació com en l’aspecte laboral,
afecta sobretot a les dones on som i sofrim una major vulnerabilitat social. Des de la
ciutat de Lleida és important que treballem amb el col·lectiu jove, escoltant les nostres
propostes i recolzant-nos mútuament. No es pot prescindir de cap col·lectiu si volem
recuperar la nostra ciutat i que aquesta sigui un espai just, inclusiu, segur i obert a tothom
i a totes. Són moltes les plataformes i entitats que treballen tan a nivell lleidatà,
autonòmic i estatal en l’estudi de la precarietat del nostre col·lectiu durant i posteriorment
de la pandèmia i de l’Estat d’Alarma, doncs, creiem que és sumament important crear
lligams en aquests espais, treballar conjuntament per aconseguir l’objectiu d’aquesta
Mesa Transversal però també per aconseguir una societat millor. Moltes gràcies.

Xavier Sabaté, representant del Plenari d’Infants i Adolescents
Molt bon dia. Soc el Xavier, representant del Plenari dels Infants i Adolescents de Lleida.
Estic molt content d’estar aquí, ja que, com a Consell de Participació, ens agrada
treballar per millorar la ciutat aportant propostes i expressant la nostra mirada que moltes
vegades és diferent a la dels adults. Som una part de la ciutat que també ens hem vist
afectats per aquesta greu pandèmia i és per això que nosaltres creiem que també hem
de formar part d’aquesta Mesa Transversal per a la recuperació de la ciutat i agraïm
l’oportunitat que se’ns ha donat. Des d’aquí volem demanar a qui correspongui que es
continuï tenint en compte l’opinió dels infants i els adolescents. Moltes gràcies.

Jordi Vidal, representant d’entitats d’inclusió social
Primer de tot, moltes gràcies per la invitació. Jo vinc en representació de diferents
entitats socials. El que sí que seré molt breu perquè entenc que tot el treball que després
es farà en els diferents eixos ja podrem especificar més les línies d’intervenció i les
estratègies. Per la nostra banda creiem que el Covid, la situació sanitària actual i la que
des del març venim patint ens posa davant d’una realitat social que des de les entitats
socials ja coneixíem però que s’ha d’intervenir des d’un altre punt de vista d’innovar tan
en el punt de vista de les diferents estratègies que portem a terme. Això vol dir que ens
hem d’adaptar i que hem de buscar nous mecanismes. Quines són les nostres propostes
de forma molt general.
Establir un nou pla d’atenció a les persones. En aquest nou pla d’atenció entenem de
què la persona, la família, ha de ser el centre i hem de generar noves línies de treball
amb els nous col·lectius que s’esdevenen de la situació sanitària. Estam parlant de
situacions de nova pobresa, de persones que han estat amb ERTE, persones en
situacions, sí que puntuals, però que necessiten del suport de les entitats i dels serveis
socials.
Continuar i incidir molt en la bretxa digital amb els infants, que hi estem plenament
d’acord, sinó amb les famílies d’aquests infants i amb les persones adultes, que existeix,
no només en els temes del coneixement sinó també d’accés als recursos informàtics.
Tot el tema de la sensibilització. Entenem que continua sent important i que no hem de
defallir en l’intent de continuar sensibilitzant de totes les mesures preventives i en tot el
que esdevé el tema de la sensibilització.
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I poca cosa més. Tot això des d’un punt de vista de millora en la coordinació de totes
les entitats, en serveis socials i en tots els col·lectius que se’n poden beneficiar.
Carme Monsó – FESALUT
Hola, bon dia a tothom. Bé, com a presidenta de FESALUT, per si algú no ho coneix,
nosaltres som una coordinadora que el què fem és tenir associacions, coordinem
associacions de salut. Doncs nosaltres com a coordinadora arribem a unes 9.600
persones, persones que el seu perfil són persones amb malalties, malalties de tot tipus
i maneres. Tenim malalties físiques, psíquiques. Persones d’edats diverses, tenim
moltes persones grans però també tenim persones joves i també tenim nens. Persones
que necessiten una ciutat adaptada, una ciutat que no tingui barreres però també una
ciutat cuidada. Una ciutat on, al caminar, no hi hagi rajoles alçades i que les voreres
estiguin totes bé, cosa que no ens passa en aquest moment. Necessitem transport
públic adaptat i adaptat vol dir que, quan l’autobús atura, la vorera estigui allí mateix.
Vull dir adaptat vol dir que no sol ho estigui l’autobús sinó que ho estigui tot el procés de
pujar i baixar d’aquest autobús. Nosaltres també necessitem que hi hagi places de
pàrquing adaptades però moltes places de pàrquing, no lo què tenim en aquest moment
en aquesta ciutat i que també les puguem identificar. Quan una persona ve a Lleida i va
amb cadira de rodes sap la zona on va però no sap si hi haurà places i això és tan fàcil
com tindre una plataforma digital, com tenen moltíssimes ciutats. Volem una bona oferta
laboral per a tota aquesta gent jove, que tot i tenir una minusvàlua, tenir una malaltia,
poden sentir-se útils, per lo tant, és molt important la inclusió social. I per últim, volem
una ciutat neta, la neteja és una molt bona promoció de la salut. Al moment del Covid
els més important és rentar-nos les mans, per lo tant, la neteja seria molt important. Per
últim, felicitar per la idea, la idea és bona, s’ha de treballar i penso que som una bona
plataforma per poder treballar i, per suposat, donar les gràcies per comptar amb
nosaltres avui.

Assumpta Fortuny – Federació ALLEM, entitat dedicada a l’atenció de persones
amb diversitat funcional
Bon dia. Moltes gràcies per convidar-nos a formar part d’aquesta Mesa. Portem la veu
de les persones amb diversitat funcional o discapacitat i les persones amb problemàtica
de salut mental i també de tots aquells professionals que, en l’àmbit del treball socials,
treballen amb aquest col·lectiu. Entenem que és un treball que mereix reconeixement i
pensem que la veu de les persones amb discapacitat intel·lectual i amb trastorn mental
a vegades no està a primera línia de l’acció pública, per tant, la participació en aquesta
taula és clau i nosaltres proposem dos àmbits de col·laboració, en els que participarem
activament.
Un seria la transformació dels serveis socials. Cada vegada han de ser més pròxims al
ciutadà. El treball social de base de l’Ajuntament de l’àmbit de salut i de les entitats
socials que conformen la federació ALLEM pues és un treball essencial, fonamental,
bàsic i estratègic, per tant, demanem aquest reconeixement, demanem enfortir el treball
social perquè és la trinxera. És aquí on el ciutadà que es troba en una situació de
vulnerabilitat té davant una persona amb la que pot comptar., per tant, nosaltres aquí
demanem aquesta, bueno intensificació del treball social i ens posem a disposició per
col·laborar i crear iniciatives de suport, especialment, porta a porta, a domicili, perquè
hem vist que la situació de Covid, a part dels serveis residencials que és una
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problemàtica que s’ha conegut més, pues, també ens ha portat a treballar en concret
persona a persona, porta a porta.
I després l’altre àmbit, en el què volem col·laborar i serem actius en aquesta taula i ens
posem a disposició, és tot el tema de la responsabilitat social corporativa i la contractació
pública perquè aquí entenem i ja sabeu que des d’ALLEM som actius en aquest àmbit
que hi ha moltes oportunitats de treball per les persones amb major vulnerabilitat social,
per tant, aquelles persones amb discapacitat que treballen en centres especials de
treball o aquelles persones que treballen en empreses d’inserció, ja sigui amb
col·laboració amb l’empresa ordinària o ja sigui amb àmbits de col·laboració pública,
privada i de contractació pública social, és on troben una garantia per continuar tenint
un treball digne.
Per tant, en aquests dos àmbits nosaltres estem a disposició i hem volgut ser concrets
aportant aquestes dues línies de treball. Moltes gràcies.

Maria Jesús Llavero - Plataforma d’Entitats Culturals
Hola, bon dia a totes. Evidentment agrair que ens haguéssiu convidat, tot i que, com diu
Mercè Porté, si hem d’estar aquí per fer la foto tots tenim altres feines i posem sobretot
la idea de què realment tot això tirarà endavant, no com altres vegades que s’ha quedat
en sentades i ja està. La Plataforma d’Entitats Culturals de Lleida també recull una
vintena d’entitats culturals, com el col·legi professional de Professionals Associats de
Lleida i també ens centrem precisament, com que som d’entitats culturals, ens centrem
sobretot en les persones. Ha estat molt bé que molts dels ponents anteriors i sobretot
dels polítics, alguns, hagin dit que les polítiques s’han de centrar en les persones. Jo
estic avui casi per donar l’única bona notícia i és que la cultura ha estat declarada sector
essencial, per lo tant, això la gent que som de cultura estem com a castanyoles. Per lo
tant, cal que es reflecteixi amb un suport decidit als professionals de la cultura i també
a aquelles entitats, que des de la voluntarietat, organitza i articula aquest àmbit
essencial. Demanem, no és la primera vegada, ja ho hem fet vàries vegades i hem
aportat diferents documents que s’han treballat des del sector de la cultura professional
i no professional, demanem un marc institucional estable que vagi més enllà de partits i
governs i legislatures perquè és molt cansat tenir que començar cada legislatura a tornar
a parlar de les mateixes coses amb diferent gent o amb les mateixes persones, on
puguem participar tots els operadors del món de la cultura en l’organització i gestió
d’espais amb programes i ajuts conjuntament amb els tècnics de la Paeria. Evidentment
també conjuntament amb tots aquests sectors que heu parlat abans perquè, moltes de
les coses que s’han dit aquí des de diferents sectors, les subscrivim i donem suport.
Nosaltres creiem des de la plataforma que es pot treballar des de la col·laboració per a
la inclusió social i això. Només dir que la cultura és segura i és essencial per a tots els
àmbits.

Ramon Molins – Teatre per a tots els públics

Hola bon dia. És un “lujazo” que el teatre familiar pugui formar part d’una Mesa com
aquesta. Moltes gràcies. Jo vinc a defensar una idea, la idea de que ser valents, i ser
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prudents no són actituds contradictòries, al revés crec que són necessàries en
l’estratègia de recuperació. Ser valents i ser prudents. La por paralitza, i dona aquesta
sensació al final com de ciutat morta, que no sabem el que pot passar, o que som
capaços de fer. Ahir a la nit, a Tv3 va tenir lloc la gala Catalunya aixeca el teló, on Lleida
va participar des de la Llotja, ja que la meva companyia Zum-Zum teatre, representant
el teatre per a tots els públics, va fer representar el “clip la Cultura del Ous d’Or. En
aquest clip s’anomenaven deu companyies. Les deu companyies que la temporada
passada van girar més arreu de Catalunya, d’Espanya, d’Europa, del món. Sis
d’aquestes companyies són companyies lleidatanes, homes i dones de Lleida que
generen l’epicentre de l’activitat teatral de Catalunya i Espanya. Un sector que no ve a
demanar a la ciutat que els mantingui, que és un malentès moltes vegades, des de la
política o des de les institucions. La cultura no demanem que la ciutat ens mantingui, el
que venir a demanar, és ser valents i ser prudents. Que s’activi la Lleida cultural. Les
coses fàcils fem-les ja. Les difícils busquem la manera de fer-les fàcils. Ser valents i ser
prudents, que s’activin els circuits, generar, generar possibilitats. Les nostres
companyies s’estan endeutant mantenint els sous, mantenint els contractes, continuant
fent produccions de la màxima qualitat. Les institucions s’hauran d’endeutar. Ho hauran
de fer perquè hauran de ser motor d’aquesta recuperació. Aquest és el nostre
compromís. Activar la Lleida cultural, no solament per les empreses culturals de Lleida,
si no les d’arreu, perquè el millor rescat per les empreses culturals no és les subvencions
directes, és que aquestes empreses culturals puguin treballar. Gràcies.

Francisco Salazar, Associació Futur

Bon dia a tothom. Gràcies per poder, Alcalde, per tindre aquesta missió de crear aquesta
Mesa de treball, que era molt necessària per poder-nos unir-nos tots i tractar les
necessitats que té la nostra ciutat. Jo pels que no hem coneixeu, em dic Paco Salazar,
soc el president de l’Associació Futur, represento la majoria de col·lectiu gitano de Lleida
i província, i bé treballo de mediador, servei comunitari, i el problema que tenim en el
nostre col·lectiu, és molt gran, perquè moltíssims aspectes; educació, habitatge, treball,
etc, etc. Llavors seré breu, sols volia fer una petita presentació, perquè ens conegueu i
dir-vos que dintre del nostre col·lectiu tenim dos grups que seria el vulnerable greu, i el
vulnerable lleu, que acaba de fer-se a la situació de la pandèmia. Jo també vull donarte les gràcies Alcalde, pel reconeixement que ets l’únic alcalde de la província que ha
tingut consideració al tema de les taxes de les famílies sense recursos. Gràcies en nom
dels marxants de Lleida. I bé, considero que el millor seria, perquè hem sentit coses
meravelloses, que puguem complir amb els compromisos que ens han fet els polítics,
perquè tothom té ganes de fer bé les coses, però que arribin a lloc, que si no se’ns
escapa de les mans. Llavors, jo diria que, si fem aquest equip, i continuem treballant
amb serietat podríem avançar molt perquè Lleida ho necessita. En aquests moments un
tema que ens preocupa molt, a la ciutat de Lleida es que tenim famílies vulnerables,
amb necessitats especials, que fan d’okupes i creen malestar a la ciutadania de Lleida,
i ens perjudica la imatge del col·lectiu, perquè repeteixo hi ha dos grups; el vulnerable
greu i el lleu. Llavors aquest vulnerable greu ens està preocupant molt, perquè està
creant un malestar a la ciutadania i el col·lectiu. Nosaltres som una gent, perquè jo m’he
criat aquí,.... abans ho he comentat amb el responsable del centre que quan érem petits
que teníem dotze anys, quan veníem els estrangers els hi feia pagar l’entrada, un tiquet,
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perquè nosaltres hem nascut aquí, i estem molt vinculats amb el Castell de Lleida.
Llavors, són casos a nosaltres molt particularment, ens agradaria recuperar la Lleida
“carrinclona”, i això es deuria aconseguir amb el suport de tothom. Gràcies per haver
creat aquest Mesa. Gràcies.

Xesca Agustí – Assemblea de les Religions

Gràcies per la invitació, i per participar. Jo venia aquí amb dos entitats, i veig que aquí
s’han oblidat d’una. Una és l’assemblea de les religions, i l’altra és l’Acadèmia Mariana.
Com és d’àmbit cultural i festiu, i les anem a començar ara les festes, només faré una
proposta des d’aquí, i és que voldríem que la Festa de la Verge Blanca de l’Acadèmia
tornar-la a posar al lloc que correspon. Sabeu que és la Patrona de Lleida, i des de fa
un temps se la va eliminant dels llocs, fins i tot a perdut el seu dia de festa. Tornar-la a
posar al seu lloc vol dir, tornar-li a donar el dia de festa, posar-la al programa de les
Festes de la Tardor, i que la gent sigui conscient i que ho sàpiga que és la copatrona de
Lleida, al mateix nivell que Sant Anastasi. Bé ho deixo aquí. També represento a
l’Assemblea de les religions, que el seu objectiu és assegurar-nos que hi hagi aquesta
convivència, aquesta cohesió, aquest benestar que volem a la ciutat i si tots els que
estem al voltant de la taula, a l’assemblea de les religions, ens podem mirar a la cara i
ens podem dir el que creiem que hem de dir, a fora també estarem millor. Nosaltres no
fem cap proposta, tenim dos o tres activitats en marxa, i l’únic que volem es que ens
recolzin l’Ajuntament ja ho fa, ho fa amb diners, però no és només això, es col·laboració
i aquest recolzament que estem tenint de les coses que estem fent, amb les altres
religions, que hi ha a Lleida. És important que la gent de Lleida sàpiga que s’està
treballant en aquest sentit, que estem tots, almenys dels que estem a la Taula veiem les
coses molt més clares, que ens estimem, hem arribat a ser amics, hem arribat a tenir
una convivència fantàstica, això també ho podem transportar a la resta de Lleida, però
Lleida ho ha de saber que hi és això. Les tres activitats que s’estan fent ara més
importants; és les portes obertes a les religions, és important que les coneguem. És
important que ho sapiguem, i després el concert que es fa de músiques religioses.
També es fa una pregària interreligiosa amb totes les religions que es fa aquests dies
ara el dia 4. Gràcies.

Sr. Ibrahima Bao – FOCCS

Muy Buenos días. En primer lugar dar las gracias al Sr. Alcalde por la invitación en
nombre del FOCCS, i aprovechar esta Mesa para presentaros nuestras condolencias
por los fallecidos del Covid. En primer lugar, tengo un gran interés en presentaros el foro
del FOCCS, ya que estoy seguro que de muchos de ustedes no la conocen. Llevamos
casi 10 años trabajando incansablemente para fortalecer como agrupación de entidad
interesada en trabajar desde la perspectiva intercultural abordando diferentes
problemáticas social, apoyando diferentes necesidades de la población inmigrante de la
ciudad, así como creando espacios de participación intercultural para el fomento de la
convivencia y de la cohesión social en nuestra querida Lleida. Somos unes 50 entidades
representativas de distintos países del mundo y de todos los continentes. Nos hemos
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sentido responsables en la consecución de acciones que han ayudado a minorar los
efectos de la pandemia Covid-19, y por eso hemos decidido actuar con responsabilidad
organizando diferentes iniciativas solidarias con la finalidad de cubrir aquellas
necesidades de las familias más vulnerables de la ciudad, que os presentaremos
próximamente en la memoria que estamos trabajando. Acciones de tomar
responsabilidad nos han ofrecido un campo enorme de posibilidad. Hemos podido
trabajar a los otros trabajadores sociales de otras entidades sociales de la ciudad, y
entablar vínculos importantes que nos ayudará en un futuro a organizar acciones
teniendo en cuenta mas gente implicada en la ciudad. Nos hemos hecho mas fuerte, y
nos hemos convencido que nuestra opinión también cuenta en la construcción de la
ciudad de todos y todas queridos. En primer lugar no queremos que se interprete que
nuestro trabajo ha sido un simple voluntariado frente al Covid-19, queremos que se
entienda que estamos convencidos que como ciudad y ciudadanía debemos trabajar en
el campo de la interculturalidad que es el camino necesario para conseguir la
participación en el sentimiento de pertenencia a la ciudad de Lleida, una ciudad que
todos y todas sentamos como nuestra. Por eso queremos un programa amplio de la
Administración en el campo de la interculturalidad, queremos estar presente en los
diferentes espacios de participación, por eso os solicitamos expresamente que nos
tengáis en cuenta en los diferentes órganos de participación sectorial del Ayuntamiento,
cultura, deportes, y servicio social. Pensamos que podemos aportar un elemento
cultural, para potenciar la convivencia y la cohesión social. Queremos y no podemos
obviar, que nos encontramos frente a una gran crisis, que requiere intervención social
intercultural. Nosotros nos ofrecemos para llevar a cabo un gran proyecto de
intermediación intercultural que se ponga al servicio de los profesionales, de las
entidades, de la ciudadanía, para fortalecer la comunidad a trabajar en torno a los
estereorotipos típicos y fomentar espacios de relación saludable. Muchas gracias.

Eva Ribalta – Associació Esport Femení
Hola, bon dia. A veure, després de sentir la resta d’intervencions, a mi només em queda
comentar que considerem que també mitjançant l’activitat física social també poden
ajudar a aquesta recuperació d’aquesta ciutat. Pels qui no ens coneixeu, l’Associació
Esport Femení Lleida va néixer amb l’objectiu de treballar per la igualtat, la visibilització
i la inclusió en l’esport femení. Creiem que aquesta inclusió ens fa créixer com a societat
i com a persones. Anem més enllà del que és purament l’esport., l’activitat física, la
competició i l’oci. Així doncs, formen part de la societat lleidatana. Per nosaltres és un
plaer i al mateix temps un compromís formar part d’aquest teixit associatiu que ajudarà
a aquesta recuperació. Gràcies per convidar-nos. No hi ha dubte que aquest temps que
portem de pandèmia ha provocat canvis en el nostre estil de vida i nosaltres mateixes,
canvis físics, mentals, emocionals i socials. Per nosaltres volem fer una aportació, la
nostra aportació, és una aportació global per poder col·laborar en la voluntat de tornar
a activar lo que és l’esport, salut social i, sobretot, també poder disminuir els greuges
dels grups vulnerables. Per això, creiem que toca consolidar aquests hàbits saludables
a llarg termini però tenim la responsabilitat que aquests siguin a l’abast de tothom, per
tant, fidels al punt número cinc del nostra decàleg que diu, fomentar i afavorir l’activitat
física i esportiva per a tots. Us proposem treballar per una Lleida en forma, una Lleida
activa i saludable, activitat a l’abast de tothom, accessible, inclusiva. Resumint, una
Lleida referent en esport salut, una ciutat saludable i una ciutat amb alta qualitat de vida.
Moltíssimes gràcies.
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INTERVENCIÓ FINAL ALCALDE
Moltes gràcies Cesc. Seguint una mica el teu exemple i agraïnt la cortesia i l’eficàcia
amb la que has ordenat aquest debat, la meva intervenció per cloure, per realitzar
aquesta cloenda, serà molt prudent, molt discreta i molt moderada. Com era de témer,
hem desbordat el temps previst però jo crec que ordenar, fer possible, la participació de
més d’una cinquantena de persones que representaven, primer, administracions, grups
polítics a la Paeria, però després una part, segurament, no tota però una gran part de la
diversitat econòmica, empresarial, sindical, cultural, social, educativa, esportiva a la
nostra ciutat era un repte i la meua impressió és que ens hem mirat i ens hem escoltat i
jo crec que això, d’entrada, és molt important. He parlat al principi d’una mena d’estats
generals de la ciutat. No és freqüent que ens trobem històricament amb un format similar
i crec que és important i és positiu que ho hàgim pogut fer. Des d’un punt de vista pràctic,
he parlat de la participació en un dels eixos de debat, del full que teniu en la carpeta, si
voleu utilitzar-lo. Us recordo, de tota manera, que les vies de connexió i de contacte amb
l’equip diguem-ne que ha organitzat i gestionat l’arrencada d’aquesta Mesa Transversal
i al qual agraeixo el treball que ha realitzat, doncs, passa també pels quatre tinents
d’alcalde, Toni Postius, Jordina Freixanet, Sandra Castro, Sergi Talamonte, per l’equip
de les regidories, per l’equip d’Alcaldia, és a dir, la Paeria està oberta pels múltiples
canals de connexió que tenim telefònic, digitals, personals, etc. per rebre aquestes
aportacions. Jo voldria agrair, de debò, ho he fet, la tasca magistral del Cesc a l’hora
d’endreçar-nos, d’endreçar les intervencions, i voldria agrair sincerament les
intervencions perquè han estat força breus, adaptades, orientadores, expressives,
respectuoses i jo crec que han estat caracteritzades per una voluntat de transversalitat
i de transformació molt positiva. Jo he pres moltíssimes notes però evidentment, ara no
les repassaré. No és una foto hem dit, no és una foto, però també és una foto. Al llarg
d’aquestes hores, no sé si us hi heu fixat en aquest espai tan singular, ha anat entrat el
sol i s’ha anat desplaçant, però sí que és un símbol però no és una foto ni un símbol de
l’alcalde ni del govern municipal. És una foto i és un símbol de la ciutat i dels cossos
actius de la ciutat i crec que ens ho hem de prendre així. La Cristina Rodríguez de CCOO
també s’hi ha referit. Ha dit no és una foto és una estratègia de concertració i és un
compromís perfecte, magnífic. Jo crec que durant els mesos més durs del primer
confinament, del segon confinament, jo sempre deia en moltes ocasions quan ens
tocava comparèixer per donar notícies per sospesar perspectives de futur, jo parlava
sistemàticament de protegir i servir perquè aquesta ha estat d’entrada, sobretot en els
moments més difícils de la crisi sanitària, la principal missió de la Paeria però ara també
ens trobem amb l’etapa de rellançar, de recuperar, la ciutat, les seves energies, la seva
ànima, les seves expectatives i el seu futur. I gràcies a tots i a totes per ser aquí en
aquest moment. Torno a dir no és la foto de l’alcalde, no és la foto d’un govern municipal,
és la foto d’una ciutat i d’una societat que ha vingut aquí, que s’ha mirat i que s’ha
escoltat. Crec que també vull destacar l’enorme diversitat de la participació. Alguns
agents dels que sou presents i heu intervingut, els sindicats, els agents empresarials,
algunes de les entitats i plataformes, doncs, estem més acostumats a trobar-nos, us
hem sentit més vegades però a mi m’ha agradat molt també el fet de poder recordar i,
si no ho sabíeu, el Xavier Sabaté, perdó, el Ramon Molins ens ho ha recordat que som
com a ciutat una potència en teatre familiar i m’ha agradat molt, doncs, que massa sovint
no ens recordem de convidar-los però m’ha agradat molt sentir el Xavier Sabaté del
Plenari d’Infants i Adolescents però jo crec que els infants i els adolescents, amb tot el
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que ha passat en els mesos passats i tenint en compte que en realitat estem aquí per
treballar amb la responsabilitat de construir un futur que ells i elles protagonitzaran i
lideraran em sembla extraordinàriament bé, molt bé, que estigues aquí. Em sembla que
ha sigut en Ramon Molins que ens ha convidat a combinar la valentia i la prudència, em
sembla perfecte. Jo crec que hem de conviure encara, conviurem encara durant un
temps nosaltres a Lleida, Catalunya, l’Estat, Europa, en el món amb la incertesa i això
és difícil perquè els éssers humans i, fins i tot, el funcionament de l’economia, les
organitzacions necessiten certeses. Doncs mira ara ens han tocat incerteses durant un
cert temps i això serà un repte en tots els sentits per a la vida personal però també per
a la vida de les organitzacions i de les empreses però hem d’intentar viure aquestes
incerteses de la manera més normal possible, el Ramon ho plantejava, algú ha fet
referència a unes Festes de la Tardor, que enguany seran molt diferents del què
estàvem acostumats i jo crec que hem de procurar fer una vida el més normal possible
tenint sempre molt present que estem convivint amb el risc. En definitiva la vida humana
és sempre, suposa una convivència amb el risc i tots sabem com acaba sempre però
crec que haver-nos trobat aquí, com deia abans, haver-nos mirat i haver-nos escoltat és
un bon punt de partida, és un compromís, no només en lo polític sinó en lo social, lo
personal si m’ho permeteu i us ho agraeixo de debò moltíssim, moltíssim, moltíssim, en
nom de la Paeria però també crec que en nom de la ciutat que hàgiu destinat aquest
matí, aquestes hores, doncs a, com deia abans, a mirar-nos i a escoltar-nos. Comencem
un camí. Crec que el podrem fer plegats i crec que potser un més o un important,
probablement no l’únic, perquè tenim una societat diversa, dialèctica, rica, que té, fins i
tot, les seves contradiccions però crec que ha de ser un dels camins que ens permeti
anar en aquesta direcció que és la de la recuperació de la ciutat. Moltíssimes gràcies a
tots i a totes, de debò, moltíssimes, moltíssimes, moltíssimes gràcies.
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