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INTRODUCCIÓ

El passat 31 de juliol de 2020, en sessió plenària i per unanimitat de tots els grups 
que formen part de l’Ajuntament de Lleida amb una declaració institucional, es va 
acordar la creació de la Mesa Transversal per a la Recuperació de la Ciutat. Aquest 
acord té per objectiu fer front a la situació de crisi sanitària i socioeconòmica que 
estem vivint a escala mundial.

La Covid-19 representa el repte més dur per a la nostra societat des de fa molt de 
temps, tan sols comparable als pitjors moments del segle passat. Concretament, a 
Lleida ha suposat la pèrdua de centenars de vides i la infecció de milers de 
persones, a més d'un confinament de 98 dies amb el consegüent impacte 
econòmic. Les circumstàncies pròpies del Segrià, a més, van comportar unes noves 
mesures de prevenció i restriccions i prohibicions als comerços, a les activitats 
culturals, a l’hostaleria, a l’esport i als moviments de les persones, en un intent 
d’evitar la proliferació de nous brots. En aquest context, els ajuntaments tenen un 
paper indispensable de lideratge polític per afrontar la recuperació i reactivació 
més efectives, no tan sols de l'economia sinó també dels serveis socials i la 
promoció de la ciutat i la garantia d’una tornada a la normalitat justa i equitativa 
per a tota la població. 

Cal ser conscients que el futur de Lleida, ara més que mai, ha de construir-se amb 
intel·ligència col·lectiva, humilitat i molt d'esforç per part de tots els sectors. La 
reactivació de Lleida exigeix una resposta unitària i unànime per part de tots els 
agents de la ciutat i de les forces polítiques. 

Aquesta resposta unitària comporta un elevat grau de complexitat per la 
component d’incertesa que impregna el canvi de paradigma. La capacitat 
d’adaptació serà un dels factors claus que permetrà avançar i superar les dificultats 
que aniran sorgint. Les decisions que s’han de prendre han d’estar justificades, 
analitzades i consensuades, però també és cert que hi hagut moments, i n’hi haurà 
més, que requereixen respostes més ràpides amb el risc de cometre errors. Això no 
ha de ser un impediment per aprendre a rectificar i a millorar contínuament. 

La pandèmia ens ha demostrat que el concepte de comunitat ha sigut clau per 
superar aquests mesos tan complicats. I les ciutats com la nostra, les ciutats 
intermèdies, poden erigir-se com un exemple de bones pràctiques posant en relleu 
LA COMUNITAT. Necessitem disposar de més recursos econòmics, però també 
necessitem reforçar les complicitats entre els diferents sectors de la ciutat i més 
enllà.

Aquest camí l’hem de fer entre totes i tots, i l’hem de fer de manera eficient i 
quantificable: amb objectius clars i amb indicadors que ens permetin avaluar la 
feina que anem construint. Aquesta mesa ha de ser l’instrument per dur a terme 
aquest repte comunitari per poder viure en una ciutat “saludable” en el sentit més 
ampli de la paraula.
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OBJECTIUS
L’objectiu principal d’aquesta mesa ha estat planificar la recuperació i la 
reactivació de la ciutat de Lleida i fer-ne el seguiment adient.

Els objectius específics son:

· Conèixer i recollir les propostes dels diferents agents de la ciutat

· Definir la metodologia i el calendari de treball

· Establir objectius a curt, mig i llarg termini

· Consensuar les propostes i mesures concretes per pal·liar els efectes 
socials, econòmics i sanitaris i dotar-les de recursos (econòmics, 
materials i humans) d’acord amb les limitacions i la capacitat 
pressupostària municipal

· Incorporar indicadors que permetin avaluar el pla de recuperació

PLANIFICACIÓ 

Per assolir els objectius i facilitar el treball s’han definit els següents eixos 
temàtics, dividits en subeixos. 
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EIX 1: Governança i excel·lència operativa

En aquest eix s’han treballarat aspectes relacionats amb quin model de ciutat 
volem, quins governs han de dirigir-les, quines administracions es construeixen i 
quines relacions hi ha entre elles. És un àmbit molt ampli que inclou aspectes com 
les aliances territorials, les ciutats del segle XXI, l’administració oberta, la 
transparència i el bon govern, la participació i l’empoderament ciutadà, i la 
innovació social i les polítiques públiques.

Per poder centrar el debat i el recull de les aportacions, s’han establert els següents 
subeixos:

- Àmbit econòmic i fiscal

- Organització i funció pública

- Àmbit del voluntariat i de les xarxes ciutadanes

- Espais de treball municipals
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EIX 2: La Imatge, projecció i promoció de la ciutat

Un eix que també ha de valorar el model de ciutat, l’espai públic, les 
infraestructures i els equipaments essencials, així com la regeneració urbana. La 
ciutat de Lleida està molt ben connectada: tenim un enclavament privilegiat des 
del punt de vista de la seva ocupació. Tenim sòl, tenim energia, tenim I+D+I, la 
Universitat, un Parc Científic que ens pot generar valor afegit, que ens pot generar 
coneixement.

Per poder centrar el debat i el recull de les aportacions, s’han establert els següents 
subeixos:

- Oportunitats laborals, responsabilitat social i foment de l’ocupació

- Promoció de la ciutat

- Cultura, esport i lleure
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EIX 3: Igualtat, diversitat i inclusió social

El debat sobre la Igualtat, la diversitat i la inclusió ha de girar a l’entorn de prioritats 
com la igualtat d’oportunitats amb perspectiva de gènere, la revisió dels serveis en 
drets socials i la lluita contra la segregació escolar. Volem que Lleida sigui la capital 
del respecte a la diversitat i els drets humans. 

Per poder centrar el debat i el recull de les aportacions, s’han establert els següents 
subeixos:

- Drets de les persones i comunitat

- Infància, joventut i persones grans

- Àmbit emocional

- Promocions públiques d’habitatge
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EIX 4: Emergència climàtica, ambiental i sanitària

Els municipis són a la primera línia de l’emergència. Tenim reptes com el de donar 
forma a una nova mobilitat, que sigui sostenible i que respecti la nostra salut i la del 
planeta. Una mobilitat que potenciï altres mitjans de transport, amb especial 
atenció a la mobilitat individual, que faciliti la distància, que no contamini i que 
sigui menys sorollosa. Que generi, en definitiva, salut.

Per poder centrar el debat i el recull de les aportacions, s’han establert els següents 
subeixos:

- Àmbit sanitari

- Àmbit de l’espai públic i la mobilitat

- Innovació i tecnologia
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METODOLOGIA

La constitució de la mesa transversal va ser el dia 23 de setembre de 2020. En 
aquesta mesa els representants dels àmbits van poder fer les seves primeres 
aportacions. Aquestes aportacions es complementen amb les que s'han fet a través 
del web www.mesatransversal.paeria.cat o per correu electrònic 
mesatransversal@paeria.cat. Seguidament es va passar a l'anàlisi de les propostes i 
a les reunions de treball per eixos. Aquestes propostes s'han incorporat al 
document inicial i el resultat de treballar-les és el document que presentem el 24 
de novembre de 2020. 

El recull i seguiment de les propostes que formen part del pla poden estar 
subjectes a modificacions i a noves incorporacions en funció de les necessitats i 
dels canvis que es puguin anar produint arran de la pandèmia que estem vivint. 

Les propostes consensuades i que formin part del Pla s’introduiran a la pàgina web 
i seran fàcilment consultables. Així la informació serà accessible per a tota la 
ciutadania. A més a més, sempre que sigui possible, aniran acompanyades 
d’informació sobre els recursos necessaris per ser implantades així com el seu estat 
d’execució.
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PROPOSTES
 
En aquest apartat s’inclouen els documents que s’han treballat en cada eix, on es 
recullen les propostes consensuades que seran traslladades a la pàgina web per 
poder fer-ne el seguiment corresponent.

S’han recollit 480 propostes per part de 40 entitats de la ciutat. Aquestes propostes 
són diverses; heterogènies en els formats; ambicioses, i no es refereixen només a  
l’àmbit local, sinó també a l’àmbit català, estatal i europeu. Aquesta diversitat 
demostra que el debat ha resultat fruitós  i, quan s’observa en el seu conjunt, 
permet detectar moltes coincidències entre entitats amb perfils i objectius 
aparentment molt  diferenciats.

Aquest era el primer objectiu de la Mesa: proporcionar un espai eficaç per 
compartir i definir projectes en comú que afavoreixin la recuperació de la nostra 
ciutat. El recull d’idees i propostes, en la pràctica, ha desbordat aquest marc de 
treball. Hi ha una part significativa de projectes que no estan directament lligats a 
la COVID 19 i això demostra que la ciutat necessita un espai de debat comunitari i 
transversal, més enllà dels fòrums existents. 

Pel que fa a l’ambit de competència per al desenvolupament de les propostes, cal 
destacar que algunes no son competència directa de l’Ajuntament, tot i que val la 
pena tenir-les en consideració per poder defensar-les davant de les 
administracions competents, que també formen part d’aquesta mesa transversal.
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EIX 1: GOVERNANÇA I EXCEL·LÈNCIA OPERATIVA
Sub-Eix 1.1: Àmbit econòmic i fiscal

En l’àmbit de fiscalitat que afectin estrictament a l’àmbit municipal s’han rebut un total 
de 15 propostes de les diferents entitats o organitzacions; les propostes demanen 
bàsicament exempcions tributàries i/o bonificacions en un any covid; tanmateix, 
seguidament la gran majoria d’entitats també demanen que es reforcin els serveis 
públics, la inversió, les línies de subvenció directa i que s’incrementi la despesa.

L’Ajuntament de Lleida no té capacitat legislativa (de dictar i fer lleis) i es troba amb un 
endeutament del 107% i una liquidació del 2019 de 10M€ de dèficit, fet que va 
comportar haver de realitzar un PEF (Pla Econòmic i Financer) que va suposar assumir 
5M€ de menys l’any 2019 i haver d’aprovar un pressupost per al 2020 amb superàvit. 
Malgrat s’ha relaxat la regla de la despesa respecte al 2020, no s’ha suspès l’art. 193 de la 
LHL i, per tant, hores d’ara no queda cap altra sortida que aprovar un pressupost amb un 
superàvit de 3,5M€.

Amb tot, i amb la voluntat de donar sortida a la gran majoria de peticions d’aquest 
sub-eix les ordenances fiscals s’han aprovat amb un increment de l’IPC i només dos 
ordenances han sofert un increment respecte a l’any anterior: la taxa per la tinença 
d’animals de companyia i la taxa d’escoles bressols associada als nivells de renda.

Els sectors del comerç i l’hostaleria, dels sectors més damnificats per la COVID-19, 
sol·liciten la suspensió de les taxes d’ocupació de via pública i guals per a l’any 2020. En 
aquests moments la taxa per ocupació de via pública per terrasses i vetlladors esta 
suspesa fins a 31.12.2020 i d’acord amb l’evolució de la pandèmia per acord de ple es pot 
suspendre mentre duri sense necessitat de tornar-la a modificar. Pel que fa als guals 
venen regulats a l’ordenança fiscal 3.2.; actualment no es preveu cap tipus d’exempció o 
bonificació ja què no ha afectat a tothom per igual i la gestió d’aquesta taxa fa difícil 
establir-ne uns criteris que no generin  greuges comparatius. Amb tot, s’està treballant 
per modificar l’ordenança incorporant la possibilitat de suspensió i a la vegada regular la 
possibilitat de transmissió sense cap cost. 

Es valora molt positivament la proposta efectuada per l’ICALL d’establir una “tarifa plana 
tributària”; aquesta mesura ja està semi-resolta en el Pla Personal de Pagament però cal 
estudiar-la per universalitzar-la o fer-la més coneixedora i més a l’abast de tothom. 
També es valora positivament la reducció de terminis de pagament, malgrat 
l’Ajuntament de Lleida compleix el PMP, agilitzar els terminis de pagament és una 
garantia de liquiditat per al sector productiu.

Per últim, es descarten les propostes respecte als mitjans públics locals ja què Lleida no 
té mitjans públics locals, són tots privats; i les aportacions respecte a l’avançament de 
despesa d’activitats no realitzades atès que l’execució del pressupost vé determinada 
per Llei. 

També es recullen totes les propostes que no són estrictament municipals, com la 
flexibilització de la llei de subvencions, dels tributs estatals i autonòmics i la necessitat 
de major finançament local i en aquest sentit l’Alcalde ha presentat 3 esmenes als 
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021.

Sub-Eix 1.2: L’organització i la Funció Pública
En aquest segon sub-eix s’inclouen reivindicacions diverses: per un costat la 
necessitat de mecanismes de contractació pública amb caràcter social, aquest 
aspecte es recull i es compartit també amb l’apartat de promoció de la ciutat. 
L’Ajuntament té un compromís amb la contractació pública amb caràcter social i 
establir mecanismes de major transparència com serà la Fira de la  Contractació 
Pública que es realitzarà a principis de febrer.

D’altra banda, s’inclouen totes les propostes relacionades amb la necessària 
digitalització de l’administració i de la ciutat; es demana que els revisin els circuits i 
els tràmits, que l’administració sigui més àgil, més ràpida, més empàtica i que 
resolgui i doni solucions. També hi ha propostes molt interessants com la creació 
d’un Centre de recursos per a la digitalització i comunicació de professionals i 
autònoms. L’aposta clara per l’estratègia 5G i donar una cobertura adient d’internet a 
tota la ciutat inclosa l’Horta de Lleida.

La digitalització és una eina clau per a la transformació i en aquest sentit 
l’Ajuntament de Lleida, recollint totes les propostes de la Mesa i el sentir majoritari de 
l’eix 1 invertirà 4.045.914,74€  en projectes de digitalització; a més a més, en 
concordança amb les propostes de l’eix 4 es treballarà transversalment per tal que els 
fons europeus destinats a Lleida tinguin com a principals vectors el sector 
agroalimentari, el sector serveis i el sector de les tecnologies de la informació i la 
comunicació. 

 Un tercer aspecte, que s’ha posat de manifest en aquest eix ha estat les polítiques de 
funció pública, els diferents sindicats apunten la necessitat d’incrementar plantilles i 
de reduir substancialment el nivell de temporalitat de les administracions públiques. 
En aquest sentit, l’Ajuntament de Lleida té una situació de temporalitat alarmant es 
situa al 34% de la plantilla, aquesta situació cal resoldre-la a través de processos 
d’estabilitat, amb tot i atès que molts d’ells tenen una durada de més de 10 anys, 
s’està pendent d’una possible modificar de l’EBEP junt amb la Llei de pressupostos 
de l’Estat per saber si tots aquells anteriors al 2010 poden tenir una via d’accés 
diferenciada. La voluntat de la corporació es reduir aquesta dada a la meitat. Pel que 
fa a l’increment de plantilles, més que un increment lineal, la proposta passa per 
repensar totes les jubilacions i adaptar-ho a nous perfils dins l’administració; un 9,5% 
de la plantilla es jubilarà en els propers 5 anys i això permetrà adaptar les plantilles a 
les necessitats reals.

En l’àmbit de l’organització i l’atenció ciutadana, es recullen les propostes de feefectiu 
el dret a l’empadronament, de revisar la cartera de serveis socials (això s’analitza 
també a l’eix 3), de fer ús dels centres cívics per poder realitzar determinades gestions 
i de millorar l’atenció a les persones.

Un altre punt que va sortir en les aportacions de les diferents entitats és l’impuls del 
Pacte del Temps, com una eina per racionalitzar els horaris i per fer de Lleida una 
ciutat més saludable, més propera i on s’hi visqui millor. Abans d’acabar l’any 
s’impulsarà aquesta proposta fent un conveni amb l’entitat que a nivell català ho està 
duent a terme, signant un conveni per tal d’implementar mesures concretes abans del 
desembre de 2021.

Per últim, és un clam força reiterat la necessitat d’unitat i/o de col·laboració entre 
administracions. Malgrat considerem que la mesa n’és un bon exemple, estem d’acord 
en treballar en una taula institucional més periòdica on hi participin els representants 
de les diferents institucions per compartir estratègies i propostes per a la ciutat de 
Lleida.

Sub-Eix 1.3: Àmbit voluntariat i Xarxes Ciutadanes

TOTAL SERVEIS DIGITALS: 4.045.914,74 €
Capítol 1, 2, 4:                   2.215.224,92 €
Capítol 6:                                    217.882,40 €
Capítol 2:                   1.612.807,42 €

Un dels aspectes destacats de l’Eix 1, ha estat la necessitat d’establir una xarxa de 
voluntariat a Lleida “oficial” on es recullin totes les necessitats de col·laboració, totes les 
entitats que fan voluntariat en algun àmbit de la ciutat i també sigui punt centralitzat i 
d’entrada de les persones que vulguin sumar-se en un projecte de voluntariat social.

Aquest fet pren protagonisme sobretot a partir del mes de març del 2020 quan sorgeix 
la necessitat d’organitzar la Xarxa Solidària de Lleida (XSL) amb l’objectiu d’atendre 
totes aquelles persones que han quedat de forma sobrevinguda a causa de la COVID_19 
amb les seves capacitats limitades i necessiten de l’ajuda de les persones voluntàries. En 
aquest moment moltes varen ser les persones que a títol individual varen mostrar la 
seva voluntat de ser voluntàries per ajudar. L’Ajuntament a traves de la XLS va llistar més 
de 600 persones que es varen apuntar com a voluntàries.

Cal tenir en compte que tal i com ens indica la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del 
voluntariat i de foment de l'associacionisme, les accions de voluntariat han de ser 
desenvolupades per les entitats de voluntariat, sent tasca de l’administració el foment, 
control i avaluació d’aquest tipus d’accions. En l’article 26, estableix que les 
administracions públiques de Catalunya, d’acord amb les competències respectives, 
amb la finalitat de fomentar i facilitar  l’associacionisme i el voluntariat, han de 
promoure mesures de suport i foment de l’associacionisme i el voluntariat. 

En cap cas les Administracions Públiques poden gestionar directament programes de 
voluntariat. Aquesta competència es reserva en exclusiva  a les entitats privades sense 
ànim de lucre amb programes de voluntariat (les quals han de ser entitats inscrites 
prèviament com a entitats de voluntariat en el Registre de l’Associacionisme i 
voluntariat de Catalunya i han de tenir específicament aprovats programes de 
voluntariat).

Tenint en compte totes aquestes qüestions matisem que la XLS es va poder posar en 
marxa perquè la Llei a través de la Disposició Addicional 3a, permet a les 
administracions mobilitzar a la ciutadania per una causa concreta, en aquest cas l’estat 
d’alarma com a conseqüència de la pandèmia COVID_19.

Tenint present  totes les valoracions de les persones voluntàries que varen participar en 
la XSL i l’esperit de les reflexions fetes en l’EIX 1 respecte al voluntariat, on es veu la 
necessita d’actuar respecte a aquest tema es desenvolupa la següent proposta:

 1- En aquest moment, la Federació d’Associacions de Veïns de Lleida- FAVLL, amb el suport  
i acompanyament de la Regidoria de Participació Ciutadana i Lluita contra la corrupció, 
ha iniciat la recuperació de la Xarxa Solidària de Lleida per poder-la fer créixer i 
consolidar, tant en temps de pandèmia com per la promoció de l’acció voluntària de la 
ciutadania de Lleida.

En aquest sentit, volem remarcar que d’acord amb la Llei, la XSL passa a ser recuperada 
per una entitat sense ànim de lucre amb programa de voluntariat, en aquest cas la 
FAVLL.                     

2- Objectius:

1. Consolidar la Xarxa Solidaria de Lleida,  com a instrument dels veïns i veïnes de Lleida 
que vetlla per la promoció de l’acció voluntària.

2. Promoure a través de l’acció voluntària accions tendents a donar suport a la 
satisfacció de necessitats bàsiques de persones o famílies en condicions de 
vulnerabilitat per la pandèmia de l'Covid-19 

3. Promoure l’acció voluntària  i donar a conèixer a la ciutadania les diferents entitats  i 
institucions de la ciutat de l’àmbit social i els seus diferents programes de 
voluntariat.

4. Crear la taula del voluntariat, per la promoció dels diferents programes de voluntariat 
realitzats per les entitats i institucions de la ciutat de Lleida.

La Taula del voluntariat disposarà d’un catàleg d’accions voluntàries (pròpies dels    
programes de voluntariat de les entitats)  a través de les quals les diferents persones 
voluntàries apuntades a les bosses de voluntariat podran elegir els projectes que més 
s’ajustin a les seves preferències.

La Xarxa Solidària de Lleida (XSL), farà d’altaveu de totes aquestes accions voluntàries, 
publicarà en un espai web específic de la Xarxa Solidària de Lleida, els diferents projectes 
de voluntariat que estiguin oberts en cada moment al municipi i les persones hi podran 
accedir i apuntar-se.

D’altra banda la Xarxa Solidaria de Lleida mantindrà l’esperit pel qual es va crear, com a 
eina d'ajuda mútua destinada a ajudar a les persones més vulnerables del municipi 
enfront de la COVID_19.

A més a més, totes les persones voluntàries gaudiran de formació específica en el camp 
del voluntariat que realitzarà la Federació Catalana del Voluntariat Social, així com la 
respectiva assegurança per a que les persones puguin desenvolupar la tasca de 
voluntariat amb tota tranquil·litat.

Tanmateix, la proposta en el pressupost 2021 en aquest àmbit és dotar d’eines el Punt de 
Voluntariat 5.000 € i convocar programes d’ ajuts i subvencions, en l’àmbit de la 
participació per les entitats que presentin projectes de voluntariat.

En l’actualitat amb els següents ajuts:

9240  03-9240-48901  SUBVENCIO NOMINATIVA FEDERACIÓ VOLUNTARIAT   5.000,00 

9240  03-9250-48901  SUBVENCIO NOMINATIVA XARXA SOLIDARIA FAVLLEIDA  24.000,00 

També s’ha fet una dotació extraordinària al Banc dels Aliments i s’ha establert un 
compromís de no reduir l’aportació de les subvencions al tercer sector, quan d’altres 
àmbits si que ho han vist reduït (esport, cultura, educació, drets civils, cooperació, 
feminismes i participació). 

Sub-Eix 1.4: Els espais de treball municipal
En aquest últim eix, es recull la proposta d’incrementar i repensar les Fires i Congressos 
de la ciutat de Lleida i ser pioners, en la mesura del possible, per poder ser els primers en 
celebrar esdeveniments amb totes les proteccions covid.

També es recullen les propostes en l’àmbit de la seguretat i de la necessitat del 
compliment normatiu, i ser contundents amb aquells que no compleixen.

I l’ús dels espais públics municipals per a escoles, instituts, entitats i altres institucions. 
Aquestes accions ja s’han dut a terme des de l’inici de curs i també s’ha inclòs en 
l’ordenança fiscal 3.5 per a l’any 2021, el text següent:

5.2. Exempcions: Mentre durin les restriccions d’usos d’espais per la crisi sanitària de la 
Covid-19, estan exempts de pagament, d’un màxim de dos activitats a l’any, per la 
utilització dels equipaments objecte d’aquesta ordenança els col·lectius, associacions i les 
entitats de Lleida sense afany de lucre i inscrites al Registre Municipal d’Entitats, sempre 
que l’activitat per la qual es demana la utilització es tracti de l’assemblea anual legalment 
obligatòria. Aquesta exempció no inclou les possibles despeses de manteniment o 
personal que pugui tenir l’ús de l’espai

9



EIX 1: GOVERNANÇA I EXCEL·LÈNCIA OPERATIVA
Sub-Eix 1.1: Àmbit econòmic i fiscal

En l’àmbit de fiscalitat que afectin estrictament a l’àmbit municipal s’han rebut un total 
de 15 propostes de les diferents entitats o organitzacions; les propostes demanen 
bàsicament exempcions tributàries i/o bonificacions en un any covid; tanmateix, 
seguidament la gran majoria d’entitats també demanen que es reforcin els serveis 
públics, la inversió, les línies de subvenció directa i que s’incrementi la despesa.

L’Ajuntament de Lleida no té capacitat legislativa (de dictar i fer lleis) i es troba amb un 
endeutament del 107% i una liquidació del 2019 de 10M€ de dèficit, fet que va 
comportar haver de realitzar un PEF (Pla Econòmic i Financer) que va suposar assumir 
5M€ de menys l’any 2019 i haver d’aprovar un pressupost per al 2020 amb superàvit. 
Malgrat s’ha relaxat la regla de la despesa respecte al 2020, no s’ha suspès l’art. 193 de la 
LHL i, per tant, hores d’ara no queda cap altra sortida que aprovar un pressupost amb un 
superàvit de 3,5M€.

Amb tot, i amb la voluntat de donar sortida a la gran majoria de peticions d’aquest 
sub-eix les ordenances fiscals s’han aprovat amb un increment de l’IPC i només dos 
ordenances han sofert un increment respecte a l’any anterior: la taxa per la tinença 
d’animals de companyia i la taxa d’escoles bressols associada als nivells de renda.

Els sectors del comerç i l’hostaleria, dels sectors més damnificats per la COVID-19, 
sol·liciten la suspensió de les taxes d’ocupació de via pública i guals per a l’any 2020. En 
aquests moments la taxa per ocupació de via pública per terrasses i vetlladors esta 
suspesa fins a 31.12.2020 i d’acord amb l’evolució de la pandèmia per acord de ple es pot 
suspendre mentre duri sense necessitat de tornar-la a modificar. Pel que fa als guals 
venen regulats a l’ordenança fiscal 3.2.; actualment no es preveu cap tipus d’exempció o 
bonificació ja què no ha afectat a tothom per igual i la gestió d’aquesta taxa fa difícil 
establir-ne uns criteris que no generin  greuges comparatius. Amb tot, s’està treballant 
per modificar l’ordenança incorporant la possibilitat de suspensió i a la vegada regular la 
possibilitat de transmissió sense cap cost. 

Es valora molt positivament la proposta efectuada per l’ICALL d’establir una “tarifa plana 
tributària”; aquesta mesura ja està semi-resolta en el Pla Personal de Pagament però cal 
estudiar-la per universalitzar-la o fer-la més coneixedora i més a l’abast de tothom. 
També es valora positivament la reducció de terminis de pagament, malgrat 
l’Ajuntament de Lleida compleix el PMP, agilitzar els terminis de pagament és una 
garantia de liquiditat per al sector productiu.

Per últim, es descarten les propostes respecte als mitjans públics locals ja què Lleida no 
té mitjans públics locals, són tots privats; i les aportacions respecte a l’avançament de 
despesa d’activitats no realitzades atès que l’execució del pressupost vé determinada 
per Llei. 

També es recullen totes les propostes que no són estrictament municipals, com la 
flexibilització de la llei de subvencions, dels tributs estatals i autonòmics i la necessitat 
de major finançament local i en aquest sentit l’Alcalde ha presentat 3 esmenes als 
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021.

Sub-Eix 1.2: L’organització i la Funció Pública
En aquest segon sub-eix s’inclouen reivindicacions diverses: per un costat la 
necessitat de mecanismes de contractació pública amb caràcter social, aquest 
aspecte es recull i es compartit també amb l’apartat de promoció de la ciutat. 
L’Ajuntament té un compromís amb la contractació pública amb caràcter social i 
establir mecanismes de major transparència com serà la Fira de la  Contractació 
Pública que es realitzarà a principis de febrer.

D’altra banda, s’inclouen totes les propostes relacionades amb la necessària 
digitalització de l’administració i de la ciutat; es demana que els revisin els circuits i 
els tràmits, que l’administració sigui més àgil, més ràpida, més empàtica i que 
resolgui i doni solucions. També hi ha propostes molt interessants com la creació 
d’un Centre de recursos per a la digitalització i comunicació de professionals i 
autònoms. L’aposta clara per l’estratègia 5G i donar una cobertura adient d’internet a 
tota la ciutat inclosa l’Horta de Lleida.

La digitalització és una eina clau per a la transformació i en aquest sentit 
l’Ajuntament de Lleida, recollint totes les propostes de la Mesa i el sentir majoritari de 
l’eix 1 invertirà 4.045.914,74€  en projectes de digitalització; a més a més, en 
concordança amb les propostes de l’eix 4 es treballarà transversalment per tal que els 
fons europeus destinats a Lleida tinguin com a principals vectors el sector 
agroalimentari, el sector serveis i el sector de les tecnologies de la informació i la 
comunicació. 

 Un tercer aspecte, que s’ha posat de manifest en aquest eix ha estat les polítiques de 
funció pública, els diferents sindicats apunten la necessitat d’incrementar plantilles i 
de reduir substancialment el nivell de temporalitat de les administracions públiques. 
En aquest sentit, l’Ajuntament de Lleida té una situació de temporalitat alarmant es 
situa al 34% de la plantilla, aquesta situació cal resoldre-la a través de processos 
d’estabilitat, amb tot i atès que molts d’ells tenen una durada de més de 10 anys, 
s’està pendent d’una possible modificar de l’EBEP junt amb la Llei de pressupostos 
de l’Estat per saber si tots aquells anteriors al 2010 poden tenir una via d’accés 
diferenciada. La voluntat de la corporació es reduir aquesta dada a la meitat. Pel que 
fa a l’increment de plantilles, més que un increment lineal, la proposta passa per 
repensar totes les jubilacions i adaptar-ho a nous perfils dins l’administració; un 9,5% 
de la plantilla es jubilarà en els propers 5 anys i això permetrà adaptar les plantilles a 
les necessitats reals.

En l’àmbit de l’organització i l’atenció ciutadana, es recullen les propostes de feefectiu 
el dret a l’empadronament, de revisar la cartera de serveis socials (això s’analitza 
també a l’eix 3), de fer ús dels centres cívics per poder realitzar determinades gestions 
i de millorar l’atenció a les persones.

Un altre punt que va sortir en les aportacions de les diferents entitats és l’impuls del 
Pacte del Temps, com una eina per racionalitzar els horaris i per fer de Lleida una 
ciutat més saludable, més propera i on s’hi visqui millor. Abans d’acabar l’any 
s’impulsarà aquesta proposta fent un conveni amb l’entitat que a nivell català ho està 
duent a terme, signant un conveni per tal d’implementar mesures concretes abans del 
desembre de 2021.

Per últim, és un clam força reiterat la necessitat d’unitat i/o de col·laboració entre 
administracions. Malgrat considerem que la mesa n’és un bon exemple, estem d’acord 
en treballar en una taula institucional més periòdica on hi participin els representants 
de les diferents institucions per compartir estratègies i propostes per a la ciutat de 
Lleida.

Sub-Eix 1.3: Àmbit voluntariat i Xarxes Ciutadanes

TOTAL SERVEIS DIGITALS: 4.045.914,74 €
Capítol 1, 2, 4:                   2.215.224,92 €
Capítol 6:                                    217.882,40 €
Capítol 2:                   1.612.807,42 €

Un dels aspectes destacats de l’Eix 1, ha estat la necessitat d’establir una xarxa de 
voluntariat a Lleida “oficial” on es recullin totes les necessitats de col·laboració, totes les 
entitats que fan voluntariat en algun àmbit de la ciutat i també sigui punt centralitzat i 
d’entrada de les persones que vulguin sumar-se en un projecte de voluntariat social.

Aquest fet pren protagonisme sobretot a partir del mes de març del 2020 quan sorgeix 
la necessitat d’organitzar la Xarxa Solidària de Lleida (XSL) amb l’objectiu d’atendre 
totes aquelles persones que han quedat de forma sobrevinguda a causa de la COVID_19 
amb les seves capacitats limitades i necessiten de l’ajuda de les persones voluntàries. En 
aquest moment moltes varen ser les persones que a títol individual varen mostrar la 
seva voluntat de ser voluntàries per ajudar. L’Ajuntament a traves de la XLS va llistar més 
de 600 persones que es varen apuntar com a voluntàries.

Cal tenir en compte que tal i com ens indica la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del 
voluntariat i de foment de l'associacionisme, les accions de voluntariat han de ser 
desenvolupades per les entitats de voluntariat, sent tasca de l’administració el foment, 
control i avaluació d’aquest tipus d’accions. En l’article 26, estableix que les 
administracions públiques de Catalunya, d’acord amb les competències respectives, 
amb la finalitat de fomentar i facilitar  l’associacionisme i el voluntariat, han de 
promoure mesures de suport i foment de l’associacionisme i el voluntariat. 

En cap cas les Administracions Públiques poden gestionar directament programes de 
voluntariat. Aquesta competència es reserva en exclusiva  a les entitats privades sense 
ànim de lucre amb programes de voluntariat (les quals han de ser entitats inscrites 
prèviament com a entitats de voluntariat en el Registre de l’Associacionisme i 
voluntariat de Catalunya i han de tenir específicament aprovats programes de 
voluntariat).

Tenint en compte totes aquestes qüestions matisem que la XLS es va poder posar en 
marxa perquè la Llei a través de la Disposició Addicional 3a, permet a les 
administracions mobilitzar a la ciutadania per una causa concreta, en aquest cas l’estat 
d’alarma com a conseqüència de la pandèmia COVID_19.

Tenint present  totes les valoracions de les persones voluntàries que varen participar en 
la XSL i l’esperit de les reflexions fetes en l’EIX 1 respecte al voluntariat, on es veu la 
necessita d’actuar respecte a aquest tema es desenvolupa la següent proposta:

 1- En aquest moment, la Federació d’Associacions de Veïns de Lleida- FAVLL, amb el suport  
i acompanyament de la Regidoria de Participació Ciutadana i Lluita contra la corrupció, 
ha iniciat la recuperació de la Xarxa Solidària de Lleida per poder-la fer créixer i 
consolidar, tant en temps de pandèmia com per la promoció de l’acció voluntària de la 
ciutadania de Lleida.

En aquest sentit, volem remarcar que d’acord amb la Llei, la XSL passa a ser recuperada 
per una entitat sense ànim de lucre amb programa de voluntariat, en aquest cas la 
FAVLL.                     

2- Objectius:

1. Consolidar la Xarxa Solidaria de Lleida,  com a instrument dels veïns i veïnes de Lleida 
que vetlla per la promoció de l’acció voluntària.

2. Promoure a través de l’acció voluntària accions tendents a donar suport a la 
satisfacció de necessitats bàsiques de persones o famílies en condicions de 
vulnerabilitat per la pandèmia de l'Covid-19 

3. Promoure l’acció voluntària  i donar a conèixer a la ciutadania les diferents entitats  i 
institucions de la ciutat de l’àmbit social i els seus diferents programes de 
voluntariat.

4. Crear la taula del voluntariat, per la promoció dels diferents programes de voluntariat 
realitzats per les entitats i institucions de la ciutat de Lleida.

La Taula del voluntariat disposarà d’un catàleg d’accions voluntàries (pròpies dels    
programes de voluntariat de les entitats)  a través de les quals les diferents persones 
voluntàries apuntades a les bosses de voluntariat podran elegir els projectes que més 
s’ajustin a les seves preferències.

La Xarxa Solidària de Lleida (XSL), farà d’altaveu de totes aquestes accions voluntàries, 
publicarà en un espai web específic de la Xarxa Solidària de Lleida, els diferents projectes 
de voluntariat que estiguin oberts en cada moment al municipi i les persones hi podran 
accedir i apuntar-se.

D’altra banda la Xarxa Solidaria de Lleida mantindrà l’esperit pel qual es va crear, com a 
eina d'ajuda mútua destinada a ajudar a les persones més vulnerables del municipi 
enfront de la COVID_19.

A més a més, totes les persones voluntàries gaudiran de formació específica en el camp 
del voluntariat que realitzarà la Federació Catalana del Voluntariat Social, així com la 
respectiva assegurança per a que les persones puguin desenvolupar la tasca de 
voluntariat amb tota tranquil·litat.

Tanmateix, la proposta en el pressupost 2021 en aquest àmbit és dotar d’eines el Punt de 
Voluntariat 5.000 € i convocar programes d’ ajuts i subvencions, en l’àmbit de la 
participació per les entitats que presentin projectes de voluntariat.

En l’actualitat amb els següents ajuts:

9240  03-9240-48901  SUBVENCIO NOMINATIVA FEDERACIÓ VOLUNTARIAT   5.000,00 

9240  03-9250-48901  SUBVENCIO NOMINATIVA XARXA SOLIDARIA FAVLLEIDA  24.000,00 

També s’ha fet una dotació extraordinària al Banc dels Aliments i s’ha establert un 
compromís de no reduir l’aportació de les subvencions al tercer sector, quan d’altres 
àmbits si que ho han vist reduït (esport, cultura, educació, drets civils, cooperació, 
feminismes i participació). 

Sub-Eix 1.4: Els espais de treball municipal
En aquest últim eix, es recull la proposta d’incrementar i repensar les Fires i Congressos 
de la ciutat de Lleida i ser pioners, en la mesura del possible, per poder ser els primers en 
celebrar esdeveniments amb totes les proteccions covid.

També es recullen les propostes en l’àmbit de la seguretat i de la necessitat del 
compliment normatiu, i ser contundents amb aquells que no compleixen.

I l’ús dels espais públics municipals per a escoles, instituts, entitats i altres institucions. 
Aquestes accions ja s’han dut a terme des de l’inici de curs i també s’ha inclòs en 
l’ordenança fiscal 3.5 per a l’any 2021, el text següent:

5.2. Exempcions: Mentre durin les restriccions d’usos d’espais per la crisi sanitària de la 
Covid-19, estan exempts de pagament, d’un màxim de dos activitats a l’any, per la 
utilització dels equipaments objecte d’aquesta ordenança els col·lectius, associacions i les 
entitats de Lleida sense afany de lucre i inscrites al Registre Municipal d’Entitats, sempre 
que l’activitat per la qual es demana la utilització es tracti de l’assemblea anual legalment 
obligatòria. Aquesta exempció no inclou les possibles despeses de manteniment o 
personal que pugui tenir l’ús de l’espai
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EIX 1: GOVERNANÇA I EXCEL·LÈNCIA OPERATIVA
Sub-Eix 1.1: Àmbit econòmic i fiscal

En l’àmbit de fiscalitat que afectin estrictament a l’àmbit municipal s’han rebut un total 
de 15 propostes de les diferents entitats o organitzacions; les propostes demanen 
bàsicament exempcions tributàries i/o bonificacions en un any covid; tanmateix, 
seguidament la gran majoria d’entitats també demanen que es reforcin els serveis 
públics, la inversió, les línies de subvenció directa i que s’incrementi la despesa.

L’Ajuntament de Lleida no té capacitat legislativa (de dictar i fer lleis) i es troba amb un 
endeutament del 107% i una liquidació del 2019 de 10M€ de dèficit, fet que va 
comportar haver de realitzar un PEF (Pla Econòmic i Financer) que va suposar assumir 
5M€ de menys l’any 2019 i haver d’aprovar un pressupost per al 2020 amb superàvit. 
Malgrat s’ha relaxat la regla de la despesa respecte al 2020, no s’ha suspès l’art. 193 de la 
LHL i, per tant, hores d’ara no queda cap altra sortida que aprovar un pressupost amb un 
superàvit de 3,5M€.

Amb tot, i amb la voluntat de donar sortida a la gran majoria de peticions d’aquest 
sub-eix les ordenances fiscals s’han aprovat amb un increment de l’IPC i només dos 
ordenances han sofert un increment respecte a l’any anterior: la taxa per la tinença 
d’animals de companyia i la taxa d’escoles bressols associada als nivells de renda.

Els sectors del comerç i l’hostaleria, dels sectors més damnificats per la COVID-19, 
sol·liciten la suspensió de les taxes d’ocupació de via pública i guals per a l’any 2020. En 
aquests moments la taxa per ocupació de via pública per terrasses i vetlladors esta 
suspesa fins a 31.12.2020 i d’acord amb l’evolució de la pandèmia per acord de ple es pot 
suspendre mentre duri sense necessitat de tornar-la a modificar. Pel que fa als guals 
venen regulats a l’ordenança fiscal 3.2.; actualment no es preveu cap tipus d’exempció o 
bonificació ja què no ha afectat a tothom per igual i la gestió d’aquesta taxa fa difícil 
establir-ne uns criteris que no generin  greuges comparatius. Amb tot, s’està treballant 
per modificar l’ordenança incorporant la possibilitat de suspensió i a la vegada regular la 
possibilitat de transmissió sense cap cost. 

Es valora molt positivament la proposta efectuada per l’ICALL d’establir una “tarifa plana 
tributària”; aquesta mesura ja està semi-resolta en el Pla Personal de Pagament però cal 
estudiar-la per universalitzar-la o fer-la més coneixedora i més a l’abast de tothom. 
També es valora positivament la reducció de terminis de pagament, malgrat 
l’Ajuntament de Lleida compleix el PMP, agilitzar els terminis de pagament és una 
garantia de liquiditat per al sector productiu.

Per últim, es descarten les propostes respecte als mitjans públics locals ja què Lleida no 
té mitjans públics locals, són tots privats; i les aportacions respecte a l’avançament de 
despesa d’activitats no realitzades atès que l’execució del pressupost vé determinada 
per Llei. 

També es recullen totes les propostes que no són estrictament municipals, com la 
flexibilització de la llei de subvencions, dels tributs estatals i autonòmics i la necessitat 
de major finançament local i en aquest sentit l’Alcalde ha presentat 3 esmenes als 
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021.

Sub-Eix 1.2: L’organització i la Funció Pública
En aquest segon sub-eix s’inclouen reivindicacions diverses: per un costat la 
necessitat de mecanismes de contractació pública amb caràcter social, aquest 
aspecte es recull i es compartit també amb l’apartat de promoció de la ciutat. 
L’Ajuntament té un compromís amb la contractació pública amb caràcter social i 
establir mecanismes de major transparència com serà la Fira de la  Contractació 
Pública que es realitzarà a principis de febrer.

D’altra banda, s’inclouen totes les propostes relacionades amb la necessària 
digitalització de l’administració i de la ciutat; es demana que els revisin els circuits i 
els tràmits, que l’administració sigui més àgil, més ràpida, més empàtica i que 
resolgui i doni solucions. També hi ha propostes molt interessants com la creació 
d’un Centre de recursos per a la digitalització i comunicació de professionals i 
autònoms. L’aposta clara per l’estratègia 5G i donar una cobertura adient d’internet a 
tota la ciutat inclosa l’Horta de Lleida.

La digitalització és una eina clau per a la transformació i en aquest sentit 
l’Ajuntament de Lleida, recollint totes les propostes de la Mesa i el sentir majoritari de 
l’eix 1 invertirà 4.045.914,74€  en projectes de digitalització; a més a més, en 
concordança amb les propostes de l’eix 4 es treballarà transversalment per tal que els 
fons europeus destinats a Lleida tinguin com a principals vectors el sector 
agroalimentari, el sector serveis i el sector de les tecnologies de la informació i la 
comunicació. 

 Un tercer aspecte, que s’ha posat de manifest en aquest eix ha estat les polítiques de 
funció pública, els diferents sindicats apunten la necessitat d’incrementar plantilles i 
de reduir substancialment el nivell de temporalitat de les administracions públiques. 
En aquest sentit, l’Ajuntament de Lleida té una situació de temporalitat alarmant es 
situa al 34% de la plantilla, aquesta situació cal resoldre-la a través de processos 
d’estabilitat, amb tot i atès que molts d’ells tenen una durada de més de 10 anys, 
s’està pendent d’una possible modificar de l’EBEP junt amb la Llei de pressupostos 
de l’Estat per saber si tots aquells anteriors al 2010 poden tenir una via d’accés 
diferenciada. La voluntat de la corporació es reduir aquesta dada a la meitat. Pel que 
fa a l’increment de plantilles, més que un increment lineal, la proposta passa per 
repensar totes les jubilacions i adaptar-ho a nous perfils dins l’administració; un 9,5% 
de la plantilla es jubilarà en els propers 5 anys i això permetrà adaptar les plantilles a 
les necessitats reals.

En l’àmbit de l’organització i l’atenció ciutadana, es recullen les propostes de feefectiu 
el dret a l’empadronament, de revisar la cartera de serveis socials (això s’analitza 
també a l’eix 3), de fer ús dels centres cívics per poder realitzar determinades gestions 
i de millorar l’atenció a les persones.

Un altre punt que va sortir en les aportacions de les diferents entitats és l’impuls del 
Pacte del Temps, com una eina per racionalitzar els horaris i per fer de Lleida una 
ciutat més saludable, més propera i on s’hi visqui millor. Abans d’acabar l’any 
s’impulsarà aquesta proposta fent un conveni amb l’entitat que a nivell català ho està 
duent a terme, signant un conveni per tal d’implementar mesures concretes abans del 
desembre de 2021.

Per últim, és un clam força reiterat la necessitat d’unitat i/o de col·laboració entre 
administracions. Malgrat considerem que la mesa n’és un bon exemple, estem d’acord 
en treballar en una taula institucional més periòdica on hi participin els representants 
de les diferents institucions per compartir estratègies i propostes per a la ciutat de 
Lleida.

Sub-Eix 1.3: Àmbit voluntariat i Xarxes Ciutadanes

TOTAL SERVEIS DIGITALS: 4.045.914,74 €
Capítol 1, 2, 4:                   2.215.224,92 €
Capítol 6:                                    217.882,40 €
Capítol 2:                   1.612.807,42 €

Un dels aspectes destacats de l’Eix 1, ha estat la necessitat d’establir una xarxa de 
voluntariat a Lleida “oficial” on es recullin totes les necessitats de col·laboració, totes les 
entitats que fan voluntariat en algun àmbit de la ciutat i també sigui punt centralitzat i 
d’entrada de les persones que vulguin sumar-se en un projecte de voluntariat social.

Aquest fet pren protagonisme sobretot a partir del mes de març del 2020 quan sorgeix 
la necessitat d’organitzar la Xarxa Solidària de Lleida (XSL) amb l’objectiu d’atendre 
totes aquelles persones que han quedat de forma sobrevinguda a causa de la COVID_19 
amb les seves capacitats limitades i necessiten de l’ajuda de les persones voluntàries. En 
aquest moment moltes varen ser les persones que a títol individual varen mostrar la 
seva voluntat de ser voluntàries per ajudar. L’Ajuntament a traves de la XLS va llistar més 
de 600 persones que es varen apuntar com a voluntàries.

Cal tenir en compte que tal i com ens indica la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del 
voluntariat i de foment de l'associacionisme, les accions de voluntariat han de ser 
desenvolupades per les entitats de voluntariat, sent tasca de l’administració el foment, 
control i avaluació d’aquest tipus d’accions. En l’article 26, estableix que les 
administracions públiques de Catalunya, d’acord amb les competències respectives, 
amb la finalitat de fomentar i facilitar  l’associacionisme i el voluntariat, han de 
promoure mesures de suport i foment de l’associacionisme i el voluntariat. 

En cap cas les Administracions Públiques poden gestionar directament programes de 
voluntariat. Aquesta competència es reserva en exclusiva  a les entitats privades sense 
ànim de lucre amb programes de voluntariat (les quals han de ser entitats inscrites 
prèviament com a entitats de voluntariat en el Registre de l’Associacionisme i 
voluntariat de Catalunya i han de tenir específicament aprovats programes de 
voluntariat).

Tenint en compte totes aquestes qüestions matisem que la XLS es va poder posar en 
marxa perquè la Llei a través de la Disposició Addicional 3a, permet a les 
administracions mobilitzar a la ciutadania per una causa concreta, en aquest cas l’estat 
d’alarma com a conseqüència de la pandèmia COVID_19.

Tenint present  totes les valoracions de les persones voluntàries que varen participar en 
la XSL i l’esperit de les reflexions fetes en l’EIX 1 respecte al voluntariat, on es veu la 
necessita d’actuar respecte a aquest tema es desenvolupa la següent proposta:

 1- En aquest moment, la Federació d’Associacions de Veïns de Lleida- FAVLL, amb el suport  
i acompanyament de la Regidoria de Participació Ciutadana i Lluita contra la corrupció, 
ha iniciat la recuperació de la Xarxa Solidària de Lleida per poder-la fer créixer i 
consolidar, tant en temps de pandèmia com per la promoció de l’acció voluntària de la 
ciutadania de Lleida.

En aquest sentit, volem remarcar que d’acord amb la Llei, la XSL passa a ser recuperada 
per una entitat sense ànim de lucre amb programa de voluntariat, en aquest cas la 
FAVLL.                     

2- Objectius:

1. Consolidar la Xarxa Solidaria de Lleida,  com a instrument dels veïns i veïnes de Lleida 
que vetlla per la promoció de l’acció voluntària.

2. Promoure a través de l’acció voluntària accions tendents a donar suport a la 
satisfacció de necessitats bàsiques de persones o famílies en condicions de 
vulnerabilitat per la pandèmia de l'Covid-19 

3. Promoure l’acció voluntària  i donar a conèixer a la ciutadania les diferents entitats  i 
institucions de la ciutat de l’àmbit social i els seus diferents programes de 
voluntariat.

4. Crear la taula del voluntariat, per la promoció dels diferents programes de voluntariat 
realitzats per les entitats i institucions de la ciutat de Lleida.

La Taula del voluntariat disposarà d’un catàleg d’accions voluntàries (pròpies dels    
programes de voluntariat de les entitats)  a través de les quals les diferents persones 
voluntàries apuntades a les bosses de voluntariat podran elegir els projectes que més 
s’ajustin a les seves preferències.

La Xarxa Solidària de Lleida (XSL), farà d’altaveu de totes aquestes accions voluntàries, 
publicarà en un espai web específic de la Xarxa Solidària de Lleida, els diferents projectes 
de voluntariat que estiguin oberts en cada moment al municipi i les persones hi podran 
accedir i apuntar-se.

D’altra banda la Xarxa Solidaria de Lleida mantindrà l’esperit pel qual es va crear, com a 
eina d'ajuda mútua destinada a ajudar a les persones més vulnerables del municipi 
enfront de la COVID_19.

A més a més, totes les persones voluntàries gaudiran de formació específica en el camp 
del voluntariat que realitzarà la Federació Catalana del Voluntariat Social, així com la 
respectiva assegurança per a que les persones puguin desenvolupar la tasca de 
voluntariat amb tota tranquil·litat.

Tanmateix, la proposta en el pressupost 2021 en aquest àmbit és dotar d’eines el Punt de 
Voluntariat 5.000 € i convocar programes d’ ajuts i subvencions, en l’àmbit de la 
participació per les entitats que presentin projectes de voluntariat.

En l’actualitat amb els següents ajuts:

9240  03-9240-48901  SUBVENCIO NOMINATIVA FEDERACIÓ VOLUNTARIAT   5.000,00 

9240  03-9250-48901  SUBVENCIO NOMINATIVA XARXA SOLIDARIA FAVLLEIDA  24.000,00 

També s’ha fet una dotació extraordinària al Banc dels Aliments i s’ha establert un 
compromís de no reduir l’aportació de les subvencions al tercer sector, quan d’altres 
àmbits si que ho han vist reduït (esport, cultura, educació, drets civils, cooperació, 
feminismes i participació). 

Sub-Eix 1.4: Els espais de treball municipal
En aquest últim eix, es recull la proposta d’incrementar i repensar les Fires i Congressos 
de la ciutat de Lleida i ser pioners, en la mesura del possible, per poder ser els primers en 
celebrar esdeveniments amb totes les proteccions covid.

També es recullen les propostes en l’àmbit de la seguretat i de la necessitat del 
compliment normatiu, i ser contundents amb aquells que no compleixen.

I l’ús dels espais públics municipals per a escoles, instituts, entitats i altres institucions. 
Aquestes accions ja s’han dut a terme des de l’inici de curs i també s’ha inclòs en 
l’ordenança fiscal 3.5 per a l’any 2021, el text següent:

5.2. Exempcions: Mentre durin les restriccions d’usos d’espais per la crisi sanitària de la 
Covid-19, estan exempts de pagament, d’un màxim de dos activitats a l’any, per la 
utilització dels equipaments objecte d’aquesta ordenança els col·lectius, associacions i les 
entitats de Lleida sense afany de lucre i inscrites al Registre Municipal d’Entitats, sempre 
que l’activitat per la qual es demana la utilització es tracti de l’assemblea anual legalment 
obligatòria. Aquesta exempció no inclou les possibles despeses de manteniment o 
personal que pugui tenir l’ús de l’espai
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EIX 1: GOVERNANÇA I EXCEL·LÈNCIA OPERATIVA
Sub-Eix 1.1: Àmbit econòmic i fiscal

En l’àmbit de fiscalitat que afectin estrictament a l’àmbit municipal s’han rebut un total 
de 15 propostes de les diferents entitats o organitzacions; les propostes demanen 
bàsicament exempcions tributàries i/o bonificacions en un any covid; tanmateix, 
seguidament la gran majoria d’entitats també demanen que es reforcin els serveis 
públics, la inversió, les línies de subvenció directa i que s’incrementi la despesa.

L’Ajuntament de Lleida no té capacitat legislativa (de dictar i fer lleis) i es troba amb un 
endeutament del 107% i una liquidació del 2019 de 10M€ de dèficit, fet que va 
comportar haver de realitzar un PEF (Pla Econòmic i Financer) que va suposar assumir 
5M€ de menys l’any 2019 i haver d’aprovar un pressupost per al 2020 amb superàvit. 
Malgrat s’ha relaxat la regla de la despesa respecte al 2020, no s’ha suspès l’art. 193 de la 
LHL i, per tant, hores d’ara no queda cap altra sortida que aprovar un pressupost amb un 
superàvit de 3,5M€.

Amb tot, i amb la voluntat de donar sortida a la gran majoria de peticions d’aquest 
sub-eix les ordenances fiscals s’han aprovat amb un increment de l’IPC i només dos 
ordenances han sofert un increment respecte a l’any anterior: la taxa per la tinença 
d’animals de companyia i la taxa d’escoles bressols associada als nivells de renda.

Els sectors del comerç i l’hostaleria, dels sectors més damnificats per la COVID-19, 
sol·liciten la suspensió de les taxes d’ocupació de via pública i guals per a l’any 2020. En 
aquests moments la taxa per ocupació de via pública per terrasses i vetlladors esta 
suspesa fins a 31.12.2020 i d’acord amb l’evolució de la pandèmia per acord de ple es pot 
suspendre mentre duri sense necessitat de tornar-la a modificar. Pel que fa als guals 
venen regulats a l’ordenança fiscal 3.2.; actualment no es preveu cap tipus d’exempció o 
bonificació ja què no ha afectat a tothom per igual i la gestió d’aquesta taxa fa difícil 
establir-ne uns criteris que no generin  greuges comparatius. Amb tot, s’està treballant 
per modificar l’ordenança incorporant la possibilitat de suspensió i a la vegada regular la 
possibilitat de transmissió sense cap cost. 

Es valora molt positivament la proposta efectuada per l’ICALL d’establir una “tarifa plana 
tributària”; aquesta mesura ja està semi-resolta en el Pla Personal de Pagament però cal 
estudiar-la per universalitzar-la o fer-la més coneixedora i més a l’abast de tothom. 
També es valora positivament la reducció de terminis de pagament, malgrat 
l’Ajuntament de Lleida compleix el PMP, agilitzar els terminis de pagament és una 
garantia de liquiditat per al sector productiu.

Per últim, es descarten les propostes respecte als mitjans públics locals ja què Lleida no 
té mitjans públics locals, són tots privats; i les aportacions respecte a l’avançament de 
despesa d’activitats no realitzades atès que l’execució del pressupost vé determinada 
per Llei. 

També es recullen totes les propostes que no són estrictament municipals, com la 
flexibilització de la llei de subvencions, dels tributs estatals i autonòmics i la necessitat 
de major finançament local i en aquest sentit l’Alcalde ha presentat 3 esmenes als 
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021.

Sub-Eix 1.2: L’organització i la Funció Pública
En aquest segon sub-eix s’inclouen reivindicacions diverses: per un costat la 
necessitat de mecanismes de contractació pública amb caràcter social, aquest 
aspecte es recull i es compartit també amb l’apartat de promoció de la ciutat. 
L’Ajuntament té un compromís amb la contractació pública amb caràcter social i 
establir mecanismes de major transparència com serà la Fira de la  Contractació 
Pública que es realitzarà a principis de febrer.

D’altra banda, s’inclouen totes les propostes relacionades amb la necessària 
digitalització de l’administració i de la ciutat; es demana que els revisin els circuits i 
els tràmits, que l’administració sigui més àgil, més ràpida, més empàtica i que 
resolgui i doni solucions. També hi ha propostes molt interessants com la creació 
d’un Centre de recursos per a la digitalització i comunicació de professionals i 
autònoms. L’aposta clara per l’estratègia 5G i donar una cobertura adient d’internet a 
tota la ciutat inclosa l’Horta de Lleida.

La digitalització és una eina clau per a la transformació i en aquest sentit 
l’Ajuntament de Lleida, recollint totes les propostes de la Mesa i el sentir majoritari de 
l’eix 1 invertirà 4.045.914,74€  en projectes de digitalització; a més a més, en 
concordança amb les propostes de l’eix 4 es treballarà transversalment per tal que els 
fons europeus destinats a Lleida tinguin com a principals vectors el sector 
agroalimentari, el sector serveis i el sector de les tecnologies de la informació i la 
comunicació. 

 Un tercer aspecte, que s’ha posat de manifest en aquest eix ha estat les polítiques de 
funció pública, els diferents sindicats apunten la necessitat d’incrementar plantilles i 
de reduir substancialment el nivell de temporalitat de les administracions públiques. 
En aquest sentit, l’Ajuntament de Lleida té una situació de temporalitat alarmant es 
situa al 34% de la plantilla, aquesta situació cal resoldre-la a través de processos 
d’estabilitat, amb tot i atès que molts d’ells tenen una durada de més de 10 anys, 
s’està pendent d’una possible modificar de l’EBEP junt amb la Llei de pressupostos 
de l’Estat per saber si tots aquells anteriors al 2010 poden tenir una via d’accés 
diferenciada. La voluntat de la corporació es reduir aquesta dada a la meitat. Pel que 
fa a l’increment de plantilles, més que un increment lineal, la proposta passa per 
repensar totes les jubilacions i adaptar-ho a nous perfils dins l’administració; un 9,5% 
de la plantilla es jubilarà en els propers 5 anys i això permetrà adaptar les plantilles a 
les necessitats reals.

En l’àmbit de l’organització i l’atenció ciutadana, es recullen les propostes de feefectiu 
el dret a l’empadronament, de revisar la cartera de serveis socials (això s’analitza 
també a l’eix 3), de fer ús dels centres cívics per poder realitzar determinades gestions 
i de millorar l’atenció a les persones.

Un altre punt que va sortir en les aportacions de les diferents entitats és l’impuls del 
Pacte del Temps, com una eina per racionalitzar els horaris i per fer de Lleida una 
ciutat més saludable, més propera i on s’hi visqui millor. Abans d’acabar l’any 
s’impulsarà aquesta proposta fent un conveni amb l’entitat que a nivell català ho està 
duent a terme, signant un conveni per tal d’implementar mesures concretes abans del 
desembre de 2021.

Per últim, és un clam força reiterat la necessitat d’unitat i/o de col·laboració entre 
administracions. Malgrat considerem que la mesa n’és un bon exemple, estem d’acord 
en treballar en una taula institucional més periòdica on hi participin els representants 
de les diferents institucions per compartir estratègies i propostes per a la ciutat de 
Lleida.

Sub-Eix 1.3: Àmbit voluntariat i Xarxes Ciutadanes

TOTAL SERVEIS DIGITALS: 4.045.914,74 €
Capítol 1, 2, 4:                   2.215.224,92 €
Capítol 6:                                    217.882,40 €
Capítol 2:                   1.612.807,42 €

Un dels aspectes destacats de l’Eix 1, ha estat la necessitat d’establir una xarxa de 
voluntariat a Lleida “oficial” on es recullin totes les necessitats de col·laboració, totes les 
entitats que fan voluntariat en algun àmbit de la ciutat i també sigui punt centralitzat i 
d’entrada de les persones que vulguin sumar-se en un projecte de voluntariat social.

Aquest fet pren protagonisme sobretot a partir del mes de març del 2020 quan sorgeix 
la necessitat d’organitzar la Xarxa Solidària de Lleida (XSL) amb l’objectiu d’atendre 
totes aquelles persones que han quedat de forma sobrevinguda a causa de la COVID_19 
amb les seves capacitats limitades i necessiten de l’ajuda de les persones voluntàries. En 
aquest moment moltes varen ser les persones que a títol individual varen mostrar la 
seva voluntat de ser voluntàries per ajudar. L’Ajuntament a traves de la XLS va llistar més 
de 600 persones que es varen apuntar com a voluntàries.

Cal tenir en compte que tal i com ens indica la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del 
voluntariat i de foment de l'associacionisme, les accions de voluntariat han de ser 
desenvolupades per les entitats de voluntariat, sent tasca de l’administració el foment, 
control i avaluació d’aquest tipus d’accions. En l’article 26, estableix que les 
administracions públiques de Catalunya, d’acord amb les competències respectives, 
amb la finalitat de fomentar i facilitar  l’associacionisme i el voluntariat, han de 
promoure mesures de suport i foment de l’associacionisme i el voluntariat. 

En cap cas les Administracions Públiques poden gestionar directament programes de 
voluntariat. Aquesta competència es reserva en exclusiva  a les entitats privades sense 
ànim de lucre amb programes de voluntariat (les quals han de ser entitats inscrites 
prèviament com a entitats de voluntariat en el Registre de l’Associacionisme i 
voluntariat de Catalunya i han de tenir específicament aprovats programes de 
voluntariat).

Tenint en compte totes aquestes qüestions matisem que la XLS es va poder posar en 
marxa perquè la Llei a través de la Disposició Addicional 3a, permet a les 
administracions mobilitzar a la ciutadania per una causa concreta, en aquest cas l’estat 
d’alarma com a conseqüència de la pandèmia COVID_19.

Tenint present  totes les valoracions de les persones voluntàries que varen participar en 
la XSL i l’esperit de les reflexions fetes en l’EIX 1 respecte al voluntariat, on es veu la 
necessita d’actuar respecte a aquest tema es desenvolupa la següent proposta:

 1- En aquest moment, la Federació d’Associacions de Veïns de Lleida- FAVLL, amb el suport  
i acompanyament de la Regidoria de Participació Ciutadana i Lluita contra la corrupció, 
ha iniciat la recuperació de la Xarxa Solidària de Lleida per poder-la fer créixer i 
consolidar, tant en temps de pandèmia com per la promoció de l’acció voluntària de la 
ciutadania de Lleida.

En aquest sentit, volem remarcar que d’acord amb la Llei, la XSL passa a ser recuperada 
per una entitat sense ànim de lucre amb programa de voluntariat, en aquest cas la 
FAVLL.                     

2- Objectius:

1. Consolidar la Xarxa Solidaria de Lleida,  com a instrument dels veïns i veïnes de Lleida 
que vetlla per la promoció de l’acció voluntària.

2. Promoure a través de l’acció voluntària accions tendents a donar suport a la 
satisfacció de necessitats bàsiques de persones o famílies en condicions de 
vulnerabilitat per la pandèmia de l'Covid-19 

3. Promoure l’acció voluntària  i donar a conèixer a la ciutadania les diferents entitats  i 
institucions de la ciutat de l’àmbit social i els seus diferents programes de 
voluntariat.

4. Crear la taula del voluntariat, per la promoció dels diferents programes de voluntariat 
realitzats per les entitats i institucions de la ciutat de Lleida.

La Taula del voluntariat disposarà d’un catàleg d’accions voluntàries (pròpies dels    
programes de voluntariat de les entitats)  a través de les quals les diferents persones 
voluntàries apuntades a les bosses de voluntariat podran elegir els projectes que més 
s’ajustin a les seves preferències.

La Xarxa Solidària de Lleida (XSL), farà d’altaveu de totes aquestes accions voluntàries, 
publicarà en un espai web específic de la Xarxa Solidària de Lleida, els diferents projectes 
de voluntariat que estiguin oberts en cada moment al municipi i les persones hi podran 
accedir i apuntar-se.

D’altra banda la Xarxa Solidaria de Lleida mantindrà l’esperit pel qual es va crear, com a 
eina d'ajuda mútua destinada a ajudar a les persones més vulnerables del municipi 
enfront de la COVID_19.

A més a més, totes les persones voluntàries gaudiran de formació específica en el camp 
del voluntariat que realitzarà la Federació Catalana del Voluntariat Social, així com la 
respectiva assegurança per a que les persones puguin desenvolupar la tasca de 
voluntariat amb tota tranquil·litat.

Tanmateix, la proposta en el pressupost 2021 en aquest àmbit és dotar d’eines el Punt de 
Voluntariat 5.000 € i convocar programes d’ ajuts i subvencions, en l’àmbit de la 
participació per les entitats que presentin projectes de voluntariat.

En l’actualitat amb els següents ajuts:

9240  03-9240-48901  SUBVENCIO NOMINATIVA FEDERACIÓ VOLUNTARIAT   5.000,00 

9240  03-9250-48901  SUBVENCIO NOMINATIVA XARXA SOLIDARIA FAVLLEIDA  24.000,00 

També s’ha fet una dotació extraordinària al Banc dels Aliments i s’ha establert un 
compromís de no reduir l’aportació de les subvencions al tercer sector, quan d’altres 
àmbits si que ho han vist reduït (esport, cultura, educació, drets civils, cooperació, 
feminismes i participació). 

Sub-Eix 1.4: Els espais de treball municipal
En aquest últim eix, es recull la proposta d’incrementar i repensar les Fires i Congressos 
de la ciutat de Lleida i ser pioners, en la mesura del possible, per poder ser els primers en 
celebrar esdeveniments amb totes les proteccions covid.

També es recullen les propostes en l’àmbit de la seguretat i de la necessitat del 
compliment normatiu, i ser contundents amb aquells que no compleixen.

I l’ús dels espais públics municipals per a escoles, instituts, entitats i altres institucions. 
Aquestes accions ja s’han dut a terme des de l’inici de curs i també s’ha inclòs en 
l’ordenança fiscal 3.5 per a l’any 2021, el text següent:

5.2. Exempcions: Mentre durin les restriccions d’usos d’espais per la crisi sanitària de la 
Covid-19, estan exempts de pagament, d’un màxim de dos activitats a l’any, per la 
utilització dels equipaments objecte d’aquesta ordenança els col·lectius, associacions i les 
entitats de Lleida sense afany de lucre i inscrites al Registre Municipal d’Entitats, sempre 
que l’activitat per la qual es demana la utilització es tracti de l’assemblea anual legalment 
obligatòria. Aquesta exempció no inclou les possibles despeses de manteniment o 
personal que pugui tenir l’ús de l’espai
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EIX 1: GOVERNANÇA I EXCEL·LÈNCIA OPERATIVA
Sub-Eix 1.1: Àmbit econòmic i fiscal

En l’àmbit de fiscalitat que afectin estrictament a l’àmbit municipal s’han rebut un total 
de 15 propostes de les diferents entitats o organitzacions; les propostes demanen 
bàsicament exempcions tributàries i/o bonificacions en un any covid; tanmateix, 
seguidament la gran majoria d’entitats també demanen que es reforcin els serveis 
públics, la inversió, les línies de subvenció directa i que s’incrementi la despesa.

L’Ajuntament de Lleida no té capacitat legislativa (de dictar i fer lleis) i es troba amb un 
endeutament del 107% i una liquidació del 2019 de 10M€ de dèficit, fet que va 
comportar haver de realitzar un PEF (Pla Econòmic i Financer) que va suposar assumir 
5M€ de menys l’any 2019 i haver d’aprovar un pressupost per al 2020 amb superàvit. 
Malgrat s’ha relaxat la regla de la despesa respecte al 2020, no s’ha suspès l’art. 193 de la 
LHL i, per tant, hores d’ara no queda cap altra sortida que aprovar un pressupost amb un 
superàvit de 3,5M€.

Amb tot, i amb la voluntat de donar sortida a la gran majoria de peticions d’aquest 
sub-eix les ordenances fiscals s’han aprovat amb un increment de l’IPC i només dos 
ordenances han sofert un increment respecte a l’any anterior: la taxa per la tinença 
d’animals de companyia i la taxa d’escoles bressols associada als nivells de renda.

Els sectors del comerç i l’hostaleria, dels sectors més damnificats per la COVID-19, 
sol·liciten la suspensió de les taxes d’ocupació de via pública i guals per a l’any 2020. En 
aquests moments la taxa per ocupació de via pública per terrasses i vetlladors esta 
suspesa fins a 31.12.2020 i d’acord amb l’evolució de la pandèmia per acord de ple es pot 
suspendre mentre duri sense necessitat de tornar-la a modificar. Pel que fa als guals 
venen regulats a l’ordenança fiscal 3.2.; actualment no es preveu cap tipus d’exempció o 
bonificació ja què no ha afectat a tothom per igual i la gestió d’aquesta taxa fa difícil 
establir-ne uns criteris que no generin  greuges comparatius. Amb tot, s’està treballant 
per modificar l’ordenança incorporant la possibilitat de suspensió i a la vegada regular la 
possibilitat de transmissió sense cap cost. 

Es valora molt positivament la proposta efectuada per l’ICALL d’establir una “tarifa plana 
tributària”; aquesta mesura ja està semi-resolta en el Pla Personal de Pagament però cal 
estudiar-la per universalitzar-la o fer-la més coneixedora i més a l’abast de tothom. 
També es valora positivament la reducció de terminis de pagament, malgrat 
l’Ajuntament de Lleida compleix el PMP, agilitzar els terminis de pagament és una 
garantia de liquiditat per al sector productiu.

Per últim, es descarten les propostes respecte als mitjans públics locals ja què Lleida no 
té mitjans públics locals, són tots privats; i les aportacions respecte a l’avançament de 
despesa d’activitats no realitzades atès que l’execució del pressupost vé determinada 
per Llei. 

També es recullen totes les propostes que no són estrictament municipals, com la 
flexibilització de la llei de subvencions, dels tributs estatals i autonòmics i la necessitat 
de major finançament local i en aquest sentit l’Alcalde ha presentat 3 esmenes als 
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021.

Sub-Eix 1.2: L’organització i la Funció Pública
En aquest segon sub-eix s’inclouen reivindicacions diverses: per un costat la 
necessitat de mecanismes de contractació pública amb caràcter social, aquest 
aspecte es recull i es compartit també amb l’apartat de promoció de la ciutat. 
L’Ajuntament té un compromís amb la contractació pública amb caràcter social i 
establir mecanismes de major transparència com serà la Fira de la  Contractació 
Pública que es realitzarà a principis de febrer.

D’altra banda, s’inclouen totes les propostes relacionades amb la necessària 
digitalització de l’administració i de la ciutat; es demana que els revisin els circuits i 
els tràmits, que l’administració sigui més àgil, més ràpida, més empàtica i que 
resolgui i doni solucions. També hi ha propostes molt interessants com la creació 
d’un Centre de recursos per a la digitalització i comunicació de professionals i 
autònoms. L’aposta clara per l’estratègia 5G i donar una cobertura adient d’internet a 
tota la ciutat inclosa l’Horta de Lleida.

La digitalització és una eina clau per a la transformació i en aquest sentit 
l’Ajuntament de Lleida, recollint totes les propostes de la Mesa i el sentir majoritari de 
l’eix 1 invertirà 4.045.914,74€  en projectes de digitalització; a més a més, en 
concordança amb les propostes de l’eix 4 es treballarà transversalment per tal que els 
fons europeus destinats a Lleida tinguin com a principals vectors el sector 
agroalimentari, el sector serveis i el sector de les tecnologies de la informació i la 
comunicació. 

 Un tercer aspecte, que s’ha posat de manifest en aquest eix ha estat les polítiques de 
funció pública, els diferents sindicats apunten la necessitat d’incrementar plantilles i 
de reduir substancialment el nivell de temporalitat de les administracions públiques. 
En aquest sentit, l’Ajuntament de Lleida té una situació de temporalitat alarmant es 
situa al 34% de la plantilla, aquesta situació cal resoldre-la a través de processos 
d’estabilitat, amb tot i atès que molts d’ells tenen una durada de més de 10 anys, 
s’està pendent d’una possible modificar de l’EBEP junt amb la Llei de pressupostos 
de l’Estat per saber si tots aquells anteriors al 2010 poden tenir una via d’accés 
diferenciada. La voluntat de la corporació es reduir aquesta dada a la meitat. Pel que 
fa a l’increment de plantilles, més que un increment lineal, la proposta passa per 
repensar totes les jubilacions i adaptar-ho a nous perfils dins l’administració; un 9,5% 
de la plantilla es jubilarà en els propers 5 anys i això permetrà adaptar les plantilles a 
les necessitats reals.

En l’àmbit de l’organització i l’atenció ciutadana, es recullen les propostes de feefectiu 
el dret a l’empadronament, de revisar la cartera de serveis socials (això s’analitza 
també a l’eix 3), de fer ús dels centres cívics per poder realitzar determinades gestions 
i de millorar l’atenció a les persones.

Un altre punt que va sortir en les aportacions de les diferents entitats és l’impuls del 
Pacte del Temps, com una eina per racionalitzar els horaris i per fer de Lleida una 
ciutat més saludable, més propera i on s’hi visqui millor. Abans d’acabar l’any 
s’impulsarà aquesta proposta fent un conveni amb l’entitat que a nivell català ho està 
duent a terme, signant un conveni per tal d’implementar mesures concretes abans del 
desembre de 2021.

Per últim, és un clam força reiterat la necessitat d’unitat i/o de col·laboració entre 
administracions. Malgrat considerem que la mesa n’és un bon exemple, estem d’acord 
en treballar en una taula institucional més periòdica on hi participin els representants 
de les diferents institucions per compartir estratègies i propostes per a la ciutat de 
Lleida.

Sub-Eix 1.3: Àmbit voluntariat i Xarxes Ciutadanes

TOTAL SERVEIS DIGITALS: 4.045.914,74 €
Capítol 1, 2, 4:                   2.215.224,92 €
Capítol 6:                                    217.882,40 €
Capítol 2:                   1.612.807,42 €

Un dels aspectes destacats de l’Eix 1, ha estat la necessitat d’establir una xarxa de 
voluntariat a Lleida “oficial” on es recullin totes les necessitats de col·laboració, totes les 
entitats que fan voluntariat en algun àmbit de la ciutat i també sigui punt centralitzat i 
d’entrada de les persones que vulguin sumar-se en un projecte de voluntariat social.

Aquest fet pren protagonisme sobretot a partir del mes de març del 2020 quan sorgeix 
la necessitat d’organitzar la Xarxa Solidària de Lleida (XSL) amb l’objectiu d’atendre 
totes aquelles persones que han quedat de forma sobrevinguda a causa de la COVID_19 
amb les seves capacitats limitades i necessiten de l’ajuda de les persones voluntàries. En 
aquest moment moltes varen ser les persones que a títol individual varen mostrar la 
seva voluntat de ser voluntàries per ajudar. L’Ajuntament a traves de la XLS va llistar més 
de 600 persones que es varen apuntar com a voluntàries.

Cal tenir en compte que tal i com ens indica la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del 
voluntariat i de foment de l'associacionisme, les accions de voluntariat han de ser 
desenvolupades per les entitats de voluntariat, sent tasca de l’administració el foment, 
control i avaluació d’aquest tipus d’accions. En l’article 26, estableix que les 
administracions públiques de Catalunya, d’acord amb les competències respectives, 
amb la finalitat de fomentar i facilitar  l’associacionisme i el voluntariat, han de 
promoure mesures de suport i foment de l’associacionisme i el voluntariat. 

En cap cas les Administracions Públiques poden gestionar directament programes de 
voluntariat. Aquesta competència es reserva en exclusiva  a les entitats privades sense 
ànim de lucre amb programes de voluntariat (les quals han de ser entitats inscrites 
prèviament com a entitats de voluntariat en el Registre de l’Associacionisme i 
voluntariat de Catalunya i han de tenir específicament aprovats programes de 
voluntariat).

Tenint en compte totes aquestes qüestions matisem que la XLS es va poder posar en 
marxa perquè la Llei a través de la Disposició Addicional 3a, permet a les 
administracions mobilitzar a la ciutadania per una causa concreta, en aquest cas l’estat 
d’alarma com a conseqüència de la pandèmia COVID_19.

Tenint present  totes les valoracions de les persones voluntàries que varen participar en 
la XSL i l’esperit de les reflexions fetes en l’EIX 1 respecte al voluntariat, on es veu la 
necessita d’actuar respecte a aquest tema es desenvolupa la següent proposta:

 1- En aquest moment, la Federació d’Associacions de Veïns de Lleida- FAVLL, amb el suport  
i acompanyament de la Regidoria de Participació Ciutadana i Lluita contra la corrupció, 
ha iniciat la recuperació de la Xarxa Solidària de Lleida per poder-la fer créixer i 
consolidar, tant en temps de pandèmia com per la promoció de l’acció voluntària de la 
ciutadania de Lleida.

En aquest sentit, volem remarcar que d’acord amb la Llei, la XSL passa a ser recuperada 
per una entitat sense ànim de lucre amb programa de voluntariat, en aquest cas la 
FAVLL.                     

2- Objectius:

1. Consolidar la Xarxa Solidaria de Lleida,  com a instrument dels veïns i veïnes de Lleida 
que vetlla per la promoció de l’acció voluntària.

2. Promoure a través de l’acció voluntària accions tendents a donar suport a la 
satisfacció de necessitats bàsiques de persones o famílies en condicions de 
vulnerabilitat per la pandèmia de l'Covid-19 

3. Promoure l’acció voluntària  i donar a conèixer a la ciutadania les diferents entitats  i 
institucions de la ciutat de l’àmbit social i els seus diferents programes de 
voluntariat.

4. Crear la taula del voluntariat, per la promoció dels diferents programes de voluntariat 
realitzats per les entitats i institucions de la ciutat de Lleida.

La Taula del voluntariat disposarà d’un catàleg d’accions voluntàries (pròpies dels    
programes de voluntariat de les entitats)  a través de les quals les diferents persones 
voluntàries apuntades a les bosses de voluntariat podran elegir els projectes que més 
s’ajustin a les seves preferències.

La Xarxa Solidària de Lleida (XSL), farà d’altaveu de totes aquestes accions voluntàries, 
publicarà en un espai web específic de la Xarxa Solidària de Lleida, els diferents projectes 
de voluntariat que estiguin oberts en cada moment al municipi i les persones hi podran 
accedir i apuntar-se.

D’altra banda la Xarxa Solidaria de Lleida mantindrà l’esperit pel qual es va crear, com a 
eina d'ajuda mútua destinada a ajudar a les persones més vulnerables del municipi 
enfront de la COVID_19.

A més a més, totes les persones voluntàries gaudiran de formació específica en el camp 
del voluntariat que realitzarà la Federació Catalana del Voluntariat Social, així com la 
respectiva assegurança per a que les persones puguin desenvolupar la tasca de 
voluntariat amb tota tranquil·litat.

Tanmateix, la proposta en el pressupost 2021 en aquest àmbit és dotar d’eines el Punt de 
Voluntariat 5.000 € i convocar programes d’ ajuts i subvencions, en l’àmbit de la 
participació per les entitats que presentin projectes de voluntariat.

En l’actualitat amb els següents ajuts:

9240  03-9240-48901  SUBVENCIO NOMINATIVA FEDERACIÓ VOLUNTARIAT   5.000,00 

9240  03-9250-48901  SUBVENCIO NOMINATIVA XARXA SOLIDARIA FAVLLEIDA  24.000,00 

També s’ha fet una dotació extraordinària al Banc dels Aliments i s’ha establert un 
compromís de no reduir l’aportació de les subvencions al tercer sector, quan d’altres 
àmbits si que ho han vist reduït (esport, cultura, educació, drets civils, cooperació, 
feminismes i participació). 

Sub-Eix 1.4: Els espais de treball municipal
En aquest últim eix, es recull la proposta d’incrementar i repensar les Fires i Congressos 
de la ciutat de Lleida i ser pioners, en la mesura del possible, per poder ser els primers en 
celebrar esdeveniments amb totes les proteccions covid.

També es recullen les propostes en l’àmbit de la seguretat i de la necessitat del 
compliment normatiu, i ser contundents amb aquells que no compleixen.

I l’ús dels espais públics municipals per a escoles, instituts, entitats i altres institucions. 
Aquestes accions ja s’han dut a terme des de l’inici de curs i també s’ha inclòs en 
l’ordenança fiscal 3.5 per a l’any 2021, el text següent:

5.2. Exempcions: Mentre durin les restriccions d’usos d’espais per la crisi sanitària de la 
Covid-19, estan exempts de pagament, d’un màxim de dos activitats a l’any, per la 
utilització dels equipaments objecte d’aquesta ordenança els col·lectius, associacions i les 
entitats de Lleida sense afany de lucre i inscrites al Registre Municipal d’Entitats, sempre 
que l’activitat per la qual es demana la utilització es tracti de l’assemblea anual legalment 
obligatòria. Aquesta exempció no inclou les possibles despeses de manteniment o 
personal que pugui tenir l’ús de l’espai
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EIX 2: IMATGE, PROJECCIÓ i PROMOCIÓ DE LA CIUTAT
Aquest document és una síntesi relatada de les propostes que s’han rebut per part 
dels participants de l’Eix 2. S’ha fet l’exercici d’agrupar les accions proposades en 
forma de polítiques públiques globals. De cap manera pretén ser una relació 
exhaustiva de totes les propostes, que òbviament restaran totes i cadascuna d’elles 
recollides i tingudes en compte.

Les propostes, com no pot ser d’altra manera, són heterogènies, amb àmbits 
d’actuació diversos, pressupostos diferents i competència de vàries 
administracions. És per això que aquest document serà una guia d’actuació útil de 
cara al futur proper però precisarà d’una concreció de prioritats, temporalitat, 
actors i recursos aportats. Sempre en coordinació amb les conclusions de la resta 
d’eixos de la Mesa Transversal i amb l’objectiu d’implementar aquelles mesures que 
permetin la nostra ciutat abordar la recuperació de l’actual crisi sanitària, 
econòmica i social.

Sub-Eix 2.1: Oportunitats laborals, responsabilitat social i foment de 
l'ocupació

Les propostes d’aquest sub-eix es poden sintetitzar en tres grans blocs:

A) Una contractació laboral amb caire social

B) La promoció i facilitació de la implantació d’empreses

C) La protecció del teixit econòmic (autònoms, comerç, restauració i similars)

A) És molt clara la reivindicació des de col·lectius com ALLEM, AMPA, Col·lectiu 
Jove, PIMEC, CCOO, PSC o FECOM per tal que la Paeria es posicioni en vers una 
contractació laboral amb un caire social. No solament en la contractació pròpia 
sinó també instant a administracions superiors i també a patronals i associacions 
empresarials a realitzar contractes amb clàusules socials que permetin la inserció 
laboral a persones amb discapacitat i/o risc d’exclusió social. Cal incentivar la 
contractació de joves i sobretot en l’accés al primer treball. En aquests objectius 
l’Institut Municipal d’Ocupació (IMO) i ha de jugar un paper rellevant.

Estudiarem, d’acord amb la Generalitat, l’Estat (competents en matèria d’inspecció 
laboral) i amb les organitzacions empresarials i sindicals, la creació d’una bústia 
ètica laboral que ens proposa el Col·lectiu Jove.

En aquest àmbit serà molt rellevant una formació adaptada al mercat laboral. Amb 
cursos homologats de períodes curts i una formació dual que permeti compaginar 
empresa i formació. Com proposa l’Associació Futur, instarem la Generalitat a crear 
un itinerari socioeducatiu que permeti la inserció laboral a col·lectius especialment 
vulnerables.

COELL, PSC i Unió de Pagesos proposen la cerca de solucions per a les persones 
amb treball temporal. Relacionat amb això continuarem i ampliarem el servei 

d’allotjament de persones treballadores al camp durant la campanya de la fruita i 
promourem amb administracions superior, ajuts a empresaris per invertir en 
aquests tipus d’allotjament.

Tal com proposa l’AMPA, serà important establir sinèrgies amb la resta de 
membres de la Mesa Transversal per garantir i fer compatible la conciliació familiar 
de manera general i en concret en aquesta època de confinaments més o menys 
puntuals i teletreball des dels domicilis.

Durant el 2021, a més de la tasca que realitza l’Institut Municipal d’Ocupació (IMO), 
serà important l’ajut de la Generalitat de Catalunya mitjançant un pla específic de 
recuperació econòmica i social que elaborarà i implementarà la pròpia ciutat de 
Lleida amb l’acompanyament del SOC. S’actuarà en l`àmbit de l’ocupació, per 
protegir llocs de treball i crear-ne de nous, i la millora del teixit productiu, per 
garantir la continuïtat dels sectors més afectats

B) Un dels objectius de la Paeria, compartit amb diferents agents de la Mesa 
Transversal, com Cambra de Comerç, PIMEC, FECOM o COELL és el de donar suport 
i promoure la implantació d’empreses. Millorar les condicions de les existents i 
buscar noves inversions. La UdL proposa la creació d’una antena única d’atracció 
d’inversions. I en aquest sentit la industrialització és fonamental. Primer hem de 
millorar les condicions dels sectors industrials que actualment operen a la nostra 
ciutat. Des de l’administració hem de posar a disposició de la iniciativa privada els 
recursos necessaris per fer-ho. S’està treballant en la millora de les condicions del 
Polígon del Segre però, bàsicament, cal oferir sol industrial suficient i mà d’obra 
d’alta qualificació. Tot amb l’objectiu de dotar la nostra industria de més valor 
afegit. Ja s’estan realitzant les gestions urbanístiques per incrementar de manera 
significativa el sòl industrial i logístic de la nostra ciutat. Un exemple és el Pla 
Director de Torreblanca-Quatre Pilans que ja s’està redactant. Sòl industrial i sòl 
logístic. També en donar totes les facilitats al funcionament i ampliació de l’estació 
de mercaderies de Pla de Vilanoveta.  

Però sobretot, si volem reeixir en aquest gran repte, aquest nou sòl ha d’acollir 
indústria amb estàndards del segle XXI. Com apunta la Cambra de Comerç, els 
recursos procedents del  nou Fons de Recuperació anomenat “Next Generation EU”  
obren una autèntica oportunitat per aquells territoris que estiguin capacitats/des 
per organitzar-se i presentar els seus projectes estratègics en la seva regió. Aquests 
fons hauran de ser motor d’arrossegament també per a autònoms i petites i 
mitjanes empreses. Haurem de potenciar i innovar en els sectors productius 
endògens com la producció agrícola, la transformació agroalimentària o la 
construcció entre altres, però, en un món cada cop més globalitzat i competitiu, cal 
bastir els fonaments de les polítiques econòmiques i industrials sobre els pilars del 
coneixement i la investigació. Lleida té la UdL, el Parc Científic i Tecnològic 
Agroalimentari i centres de recerca i coneixement suficients per ser un pol 
d’atracció d’aquesta nova indústria.

Com es diu en algunes propostes de Cambra de Comerç o CCOO, entre d’altres, les 
infraestructures de comunicació són un element cabdal pel desenvolupament 
econòmic, demogràfic i social de qualsevol territori. Lleida té una situació 

privilegiada en mig de dos grans eixos de comunicació: l’Eix Nord-Sud (N-230 i 
C-12) i l’Eix Est-Oest (A-2 i N-240). A més, estar al corredor ferroviari de l’Alta 
Velocitat i tenir l’aeroport d’Alguaire incrementen la situació estratègica de la 
ciutat de Lleida. Tot això ens dona unes grans oportunitats de desenvolupament. 
Des de la Paeria continuarem promovent acords amb les administracions 
responsables per tal de millorar les infraestructures que ens uniran al Corredor del 
Mediterrani i que permetran el desenvolupament econòmic de la ciutat.

En aquesta línia cal unir esforços entre totes les administracions i també la societat 
civil per promoure l’atracció de talent. Un exemple és la proposta de la UdL i del 
Col·legi de Metges per fer de Lleida un pol d’atracció de professionals relacionats 
amb la salut. Lleida té una de les millors facultats de Medicina del país amb un 
Institut de Recerca Biomèdica de Lleida que també és referent. El centre CREBA de 
Torrelameu és un centre de referència a nivell internacional en la investigació 
biomèdica i que fa formació a metges de tot el món aprofitant el mimetisme entre 
la genètica humana i la del porc. Disposem d’una facultat de Veterinària amb unes 
instal·lacions modèliques i d’ultimíssima generació. Tota aquesta capacitat de 
recerca i formació cal que sigui aprofitada amb sortides laborals i implantacions 
industrials a la nostra ciutat.

C) Estem d’acord amb FECOM, Cambra de Comerç, Federació d’Hosteleria, PSC o 
Empresa Familiar que una de les prioritats de la ciutat ha de ser protegir el teixit 
econòmic d’autònoms, petita i mitjana empresa, restauració i sector assimilables 
que estant sent castigats durant la pandèmia i que cal que recuperin oxigen per la 
seva supervivència. Així es promouran accions tant de suport directe amb ajuts 
com de projectes globals de millora com la digitalització del comerç o la promoció 
del consum. Serà rellevant realitzar gestions a nivell estatal que permetin mesures 
com les exempcions les cotitzacions a la Seguretat Social, ampliar l’accés a ERTO 
per força major o modificar els mòduls d’IRPF i IVA per a l’exercici 2020 en el règim 
d’estimació objectiva aplicable a les activitats de comerç, hostaleria, restauració i 
altres activitats afectades per la caiguda de la demanda associada al rebrot de la 
COVID-19.

Sub-Eix 2.2: Promoció de la ciutat
Propostes com les d’AP LLEIDA, FECOM, PIMEC, Cambra de Comerç, COELL, PSC o 
FAVLL centren l’acció en aquest sub-eix en la proposta de convertir Lleida en una 
ciutat amb atractiu turístic i econòmic per atraure inversions i visitants i dinamitzar 
el comerç i la restauració. Les diferents accions en aquest àmbit poden ser 
assumides totalment o parcial per la Paeria pel que fa a la difusió dels negocis 
lleidatans, promoure l’autoestima de la ciutat, campanyes promocionals, formació 
dels agents cívics en el coneixement de la ciutat i la seva història, elaboració de 
materials de promoció de la ciutat en les xarxes socials, etc. Caldrà tenir molt en 
compte la promoció planificada al voltant del concepte “destí segur” tal com 
proposa CCOO. Serà també molt positiva la iniciativa del Col·legi de Periodistes de 
crear un grup d'opinió i reflexió al voltant de com millorar i donar valor al 
periodisme local al servei de la nostra societat.

L’Horta és un dels principals atractius de la nostra ciutat i cal reconèixer-la com a 
tal. Així ho proposen Unió de Pagesos i PSC. No hi ha en tot Catalunya un exemple 
d’horta a l’entorn urbà com la que té la ciutat de Lleida. És un cas singular del qual 
els lleidatans n’hem d’estar orgullosos. L’Horta no són solament plantacions i cases 
al voltant del nucli urbà. L’Horta i la seva gent constitueixen un patrimoni social i 
també econòmic que es remunta segles en el temps i que cal protegir i 
promocionar. En aquest sentit recollim propostes com la promoció de l’Horta com 
a espai d’atractiu agrari, patrimonial i cultual, el foment d’activitats agroculturals i 
la potenciació del consum de productes de proximitat amb l’impuls definitiu de la 
marca Horta de Lleida. Incidir en campanyes promocionals que posin de relleu les 
possibilitats de gaudir de productes agroalimentaris de qualitat que ofereix Lleida 
i el seu entorn i també creant circuits curts de comercialització com a espais de 
promoció de l'Horta. Així mateix al voltant de l’Horta cal fer les gestions necessàries 
amb la Generalitat de Catalunya per redactar i aprovar un Pla Especial que en 
reguli les construccions.

La possibilitat que apunta l’AMPA de disposar d’un espai o camp d’aprenentatge a 
la ciutat de Lleida per tal que escoles i instituts puguin estudiar amb professionals 
i tècnics especialitzats: aspectes culturals, històrics, arquitectònics i 
mediambientals propis de la ciutat i zona d’influència ja s’està duent a terme però 
estudiarem amb el Departament d’Educació de la Generalitat la manera de 
potenciar-la i millorar-la.

Tal com proposen AP Lleida, PSC, COELL, PIMEC o el Plenari de la Infància i 
Adolescència, promocionar la ciutat també consisteix en promocionar el seu 
comerç de proximitat i la seva restauració. Així es desenvoluparan accions com 
potenciar la compra en el comerç local mitjançant l'obtenció de descomptes o 
beneficis; també buscant un espai de micro-patrocini des del comerç de proximitat 
amb els clubs/equips del barri o posant en marxa una plataforma territorial per al 
comerç i productes lleidatans com proposa Txema del Rosal.

Tot i que ja es fan accions en aquest sentit, agafem el guant del Fòrum Ciutadà per 
a la Cohesió Social (FOCCS) per incidir en la creació de materials de promoció de la 
ciutat en format electrònic per poder ser difosos per les xarxes.

Una proposta molt interessant per la promoció de la ciutat i en la qual la Paeria hi 
està treballant és la de la FAVLL de crear espais adients propers a la ciutat per 
allotjar caravanes i autocaravanes, oferint facilitats per estances curtes i de 
mobilitat fins als principals atractius turístics de la ciutat. Esperem en breu tenir 
novetats sobre aquest assumpte.

Traslladarem a Fira de Lleida la possibilitat, tal i com apunta el Col·lectiu Jove de 
celebrar, quan sigui possible, una fira de promoció dels espais i activitat per al joves.

Veiem molt adient la proposta de la UdL de visualitzar, mitjançant senyalització i 
d’altres mesures promocionals, l’Eix Universitari de Lleida que, en un recorregut des 
la sortida de l’autovia A-2 per la carretera N-240, uneix els quatre campus 
universitaris de la ciutat (ETSEA, Medicina, Rectorat i Cappont) formant un traçat 
perpendicular al riu Segre i que és font de coneixement, talent i recerca.

Sub-Eix 2.3: La cultura, l'esport i el lleure
La promoció de la ciutat també és la promoció de la seva activitat cultural, 
esportiva i de lleure.

ALLEM, AMPA i Col·lectiu Jove proposen mesures per facilitar l’accés a la cultura, 
esport i lleure. Estudiarem, conjuntament amb la Generalitat, la possibilitat de 
creació i potenciació de beques i ajudes per famílies, infants i joves que no poden 
accedir-hi. També es proposa creació d'un Carnet Jove Municipal amb descomptes 
per als joves i que fomenti el talent artístic lleidatà.

Des de la UdL es remarca la gran importància del patrimoni arquitectònic de la 
ciutat. Cal reforçar la candidatura del Turó de la Seu Vella per ser Patrimoni de la 
Humanitat però també recuperar la memòria col·lectiva de recintes com l’església 
de Sant Martí (darrer reducte de l’Estudi General medieval) o l’església de Sant Ruf.

FECOM, PIMEC i PSC aposten pel desenvolupament de la cultura de Lleida amb 
una programació local a les festes de la ciutat, una programació d’acord amb el 
sector o amb ajuts directes al mateix. Accions que ja es duen a terme però que cal 
reforçar.

El Col·lectiu Jove i FOCCS en recorden que cal posar en valor l’associacionisme 
infantil i juvenil i les seves activitats, fomentant, per exemple,  la música al carrer i 
fomentant artistes de diferents orígens per participar en les festes i esdeveniments 
lúdics de la ciutat. En això hi pot jugar un paper rellevant la proposta de la 
Plataforma d’Entitats Culturals de Lleida de crear el Consell Municipal de Cultura 
de l'Ajuntament de Lleida com un marc estable i institucional on es pugui 
participar en la planificació de calendaris, espais i ajuts conjuntament amb els 
tècnics de La Paeria i la resta del sector cultural de Lleida. Això ha de permetre 
elaborar un calendari-programació amb el sector cultural o incentivar la 
programació local en les festes de la ciutat. Una de les propostes rebudes és la 
creació d’una línia d'ajuts a la creació per emprenedors o empreses culturals.

La cultura té a veure molt amb la diversitat de procedències, cultures i creences. En 
aquest aspecte es l’Assemblea de les Religions proposa programar cursos 
especialitzats per fomentar el coneixement, la cultura i la convivència entre les 
diferents nacionalitats i donar rellevància a les jornades de portes obertes a les seus 
de les diferents religions, una mostra de músiques religioses i espirituals i promoure 
la pregària interreligiosa per la pau. Es proposa posar en valor la Verge Blanca com 
a patrona de la ciutat i com a actiu de celebració i cultural.
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EIX 2: IMATGE, PROJECCIÓ i PROMOCIÓ DE LA CIUTAT
Aquest document és una síntesi relatada de les propostes que s’han rebut per part 
dels participants de l’Eix 2. S’ha fet l’exercici d’agrupar les accions proposades en 
forma de polítiques públiques globals. De cap manera pretén ser una relació 
exhaustiva de totes les propostes, que òbviament restaran totes i cadascuna d’elles 
recollides i tingudes en compte.

Les propostes, com no pot ser d’altra manera, són heterogènies, amb àmbits 
d’actuació diversos, pressupostos diferents i competència de vàries 
administracions. És per això que aquest document serà una guia d’actuació útil de 
cara al futur proper però precisarà d’una concreció de prioritats, temporalitat, 
actors i recursos aportats. Sempre en coordinació amb les conclusions de la resta 
d’eixos de la Mesa Transversal i amb l’objectiu d’implementar aquelles mesures que 
permetin la nostra ciutat abordar la recuperació de l’actual crisi sanitària, 
econòmica i social.

Sub-Eix 2.1: Oportunitats laborals, responsabilitat social i foment de 
l'ocupació

Les propostes d’aquest sub-eix es poden sintetitzar en tres grans blocs:

A) Una contractació laboral amb caire social

B) La promoció i facilitació de la implantació d’empreses

C) La protecció del teixit econòmic (autònoms, comerç, restauració i similars)

A) És molt clara la reivindicació des de col·lectius com ALLEM, AMPA, Col·lectiu 
Jove, PIMEC, CCOO, PSC o FECOM per tal que la Paeria es posicioni en vers una 
contractació laboral amb un caire social. No solament en la contractació pròpia 
sinó també instant a administracions superiors i també a patronals i associacions 
empresarials a realitzar contractes amb clàusules socials que permetin la inserció 
laboral a persones amb discapacitat i/o risc d’exclusió social. Cal incentivar la 
contractació de joves i sobretot en l’accés al primer treball. En aquests objectius 
l’Institut Municipal d’Ocupació (IMO) i ha de jugar un paper rellevant.

Estudiarem, d’acord amb la Generalitat, l’Estat (competents en matèria d’inspecció 
laboral) i amb les organitzacions empresarials i sindicals, la creació d’una bústia 
ètica laboral que ens proposa el Col·lectiu Jove.

En aquest àmbit serà molt rellevant una formació adaptada al mercat laboral. Amb 
cursos homologats de períodes curts i una formació dual que permeti compaginar 
empresa i formació. Com proposa l’Associació Futur, instarem la Generalitat a crear 
un itinerari socioeducatiu que permeti la inserció laboral a col·lectius especialment 
vulnerables.

COELL, PSC i Unió de Pagesos proposen la cerca de solucions per a les persones 
amb treball temporal. Relacionat amb això continuarem i ampliarem el servei 

d’allotjament de persones treballadores al camp durant la campanya de la fruita i 
promourem amb administracions superior, ajuts a empresaris per invertir en 
aquests tipus d’allotjament.

Tal com proposa l’AMPA, serà important establir sinèrgies amb la resta de 
membres de la Mesa Transversal per garantir i fer compatible la conciliació familiar 
de manera general i en concret en aquesta època de confinaments més o menys 
puntuals i teletreball des dels domicilis.

Durant el 2021, a més de la tasca que realitza l’Institut Municipal d’Ocupació (IMO), 
serà important l’ajut de la Generalitat de Catalunya mitjançant un pla específic de 
recuperació econòmica i social que elaborarà i implementarà la pròpia ciutat de 
Lleida amb l’acompanyament del SOC. S’actuarà en l`àmbit de l’ocupació, per 
protegir llocs de treball i crear-ne de nous, i la millora del teixit productiu, per 
garantir la continuïtat dels sectors més afectats

B) Un dels objectius de la Paeria, compartit amb diferents agents de la Mesa 
Transversal, com Cambra de Comerç, PIMEC, FECOM o COELL és el de donar suport 
i promoure la implantació d’empreses. Millorar les condicions de les existents i 
buscar noves inversions. La UdL proposa la creació d’una antena única d’atracció 
d’inversions. I en aquest sentit la industrialització és fonamental. Primer hem de 
millorar les condicions dels sectors industrials que actualment operen a la nostra 
ciutat. Des de l’administració hem de posar a disposició de la iniciativa privada els 
recursos necessaris per fer-ho. S’està treballant en la millora de les condicions del 
Polígon del Segre però, bàsicament, cal oferir sol industrial suficient i mà d’obra 
d’alta qualificació. Tot amb l’objectiu de dotar la nostra industria de més valor 
afegit. Ja s’estan realitzant les gestions urbanístiques per incrementar de manera 
significativa el sòl industrial i logístic de la nostra ciutat. Un exemple és el Pla 
Director de Torreblanca-Quatre Pilans que ja s’està redactant. Sòl industrial i sòl 
logístic. També en donar totes les facilitats al funcionament i ampliació de l’estació 
de mercaderies de Pla de Vilanoveta.  

Però sobretot, si volem reeixir en aquest gran repte, aquest nou sòl ha d’acollir 
indústria amb estàndards del segle XXI. Com apunta la Cambra de Comerç, els 
recursos procedents del  nou Fons de Recuperació anomenat “Next Generation EU”  
obren una autèntica oportunitat per aquells territoris que estiguin capacitats/des 
per organitzar-se i presentar els seus projectes estratègics en la seva regió. Aquests 
fons hauran de ser motor d’arrossegament també per a autònoms i petites i 
mitjanes empreses. Haurem de potenciar i innovar en els sectors productius 
endògens com la producció agrícola, la transformació agroalimentària o la 
construcció entre altres, però, en un món cada cop més globalitzat i competitiu, cal 
bastir els fonaments de les polítiques econòmiques i industrials sobre els pilars del 
coneixement i la investigació. Lleida té la UdL, el Parc Científic i Tecnològic 
Agroalimentari i centres de recerca i coneixement suficients per ser un pol 
d’atracció d’aquesta nova indústria.

Com es diu en algunes propostes de Cambra de Comerç o CCOO, entre d’altres, les 
infraestructures de comunicació són un element cabdal pel desenvolupament 
econòmic, demogràfic i social de qualsevol territori. Lleida té una situació 

privilegiada en mig de dos grans eixos de comunicació: l’Eix Nord-Sud (N-230 i 
C-12) i l’Eix Est-Oest (A-2 i N-240). A més, estar al corredor ferroviari de l’Alta 
Velocitat i tenir l’aeroport d’Alguaire incrementen la situació estratègica de la 
ciutat de Lleida. Tot això ens dona unes grans oportunitats de desenvolupament. 
Des de la Paeria continuarem promovent acords amb les administracions 
responsables per tal de millorar les infraestructures que ens uniran al Corredor del 
Mediterrani i que permetran el desenvolupament econòmic de la ciutat.

En aquesta línia cal unir esforços entre totes les administracions i també la societat 
civil per promoure l’atracció de talent. Un exemple és la proposta de la UdL i del 
Col·legi de Metges per fer de Lleida un pol d’atracció de professionals relacionats 
amb la salut. Lleida té una de les millors facultats de Medicina del país amb un 
Institut de Recerca Biomèdica de Lleida que també és referent. El centre CREBA de 
Torrelameu és un centre de referència a nivell internacional en la investigació 
biomèdica i que fa formació a metges de tot el món aprofitant el mimetisme entre 
la genètica humana i la del porc. Disposem d’una facultat de Veterinària amb unes 
instal·lacions modèliques i d’ultimíssima generació. Tota aquesta capacitat de 
recerca i formació cal que sigui aprofitada amb sortides laborals i implantacions 
industrials a la nostra ciutat.

C) Estem d’acord amb FECOM, Cambra de Comerç, Federació d’Hosteleria, PSC o 
Empresa Familiar que una de les prioritats de la ciutat ha de ser protegir el teixit 
econòmic d’autònoms, petita i mitjana empresa, restauració i sector assimilables 
que estant sent castigats durant la pandèmia i que cal que recuperin oxigen per la 
seva supervivència. Així es promouran accions tant de suport directe amb ajuts 
com de projectes globals de millora com la digitalització del comerç o la promoció 
del consum. Serà rellevant realitzar gestions a nivell estatal que permetin mesures 
com les exempcions les cotitzacions a la Seguretat Social, ampliar l’accés a ERTO 
per força major o modificar els mòduls d’IRPF i IVA per a l’exercici 2020 en el règim 
d’estimació objectiva aplicable a les activitats de comerç, hostaleria, restauració i 
altres activitats afectades per la caiguda de la demanda associada al rebrot de la 
COVID-19.

Sub-Eix 2.2: Promoció de la ciutat
Propostes com les d’AP LLEIDA, FECOM, PIMEC, Cambra de Comerç, COELL, PSC o 
FAVLL centren l’acció en aquest sub-eix en la proposta de convertir Lleida en una 
ciutat amb atractiu turístic i econòmic per atraure inversions i visitants i dinamitzar 
el comerç i la restauració. Les diferents accions en aquest àmbit poden ser 
assumides totalment o parcial per la Paeria pel que fa a la difusió dels negocis 
lleidatans, promoure l’autoestima de la ciutat, campanyes promocionals, formació 
dels agents cívics en el coneixement de la ciutat i la seva història, elaboració de 
materials de promoció de la ciutat en les xarxes socials, etc. Caldrà tenir molt en 
compte la promoció planificada al voltant del concepte “destí segur” tal com 
proposa CCOO. Serà també molt positiva la iniciativa del Col·legi de Periodistes de 
crear un grup d'opinió i reflexió al voltant de com millorar i donar valor al 
periodisme local al servei de la nostra societat.

L’Horta és un dels principals atractius de la nostra ciutat i cal reconèixer-la com a 
tal. Així ho proposen Unió de Pagesos i PSC. No hi ha en tot Catalunya un exemple 
d’horta a l’entorn urbà com la que té la ciutat de Lleida. És un cas singular del qual 
els lleidatans n’hem d’estar orgullosos. L’Horta no són solament plantacions i cases 
al voltant del nucli urbà. L’Horta i la seva gent constitueixen un patrimoni social i 
també econòmic que es remunta segles en el temps i que cal protegir i 
promocionar. En aquest sentit recollim propostes com la promoció de l’Horta com 
a espai d’atractiu agrari, patrimonial i cultual, el foment d’activitats agroculturals i 
la potenciació del consum de productes de proximitat amb l’impuls definitiu de la 
marca Horta de Lleida. Incidir en campanyes promocionals que posin de relleu les 
possibilitats de gaudir de productes agroalimentaris de qualitat que ofereix Lleida 
i el seu entorn i també creant circuits curts de comercialització com a espais de 
promoció de l'Horta. Així mateix al voltant de l’Horta cal fer les gestions necessàries 
amb la Generalitat de Catalunya per redactar i aprovar un Pla Especial que en 
reguli les construccions.

La possibilitat que apunta l’AMPA de disposar d’un espai o camp d’aprenentatge a 
la ciutat de Lleida per tal que escoles i instituts puguin estudiar amb professionals 
i tècnics especialitzats: aspectes culturals, històrics, arquitectònics i 
mediambientals propis de la ciutat i zona d’influència ja s’està duent a terme però 
estudiarem amb el Departament d’Educació de la Generalitat la manera de 
potenciar-la i millorar-la.

Tal com proposen AP Lleida, PSC, COELL, PIMEC o el Plenari de la Infància i 
Adolescència, promocionar la ciutat també consisteix en promocionar el seu 
comerç de proximitat i la seva restauració. Així es desenvoluparan accions com 
potenciar la compra en el comerç local mitjançant l'obtenció de descomptes o 
beneficis; també buscant un espai de micro-patrocini des del comerç de proximitat 
amb els clubs/equips del barri o posant en marxa una plataforma territorial per al 
comerç i productes lleidatans com proposa Txema del Rosal.

Tot i que ja es fan accions en aquest sentit, agafem el guant del Fòrum Ciutadà per 
a la Cohesió Social (FOCCS) per incidir en la creació de materials de promoció de la 
ciutat en format electrònic per poder ser difosos per les xarxes.

Una proposta molt interessant per la promoció de la ciutat i en la qual la Paeria hi 
està treballant és la de la FAVLL de crear espais adients propers a la ciutat per 
allotjar caravanes i autocaravanes, oferint facilitats per estances curtes i de 
mobilitat fins als principals atractius turístics de la ciutat. Esperem en breu tenir 
novetats sobre aquest assumpte.

Traslladarem a Fira de Lleida la possibilitat, tal i com apunta el Col·lectiu Jove de 
celebrar, quan sigui possible, una fira de promoció dels espais i activitat per al joves.

Veiem molt adient la proposta de la UdL de visualitzar, mitjançant senyalització i 
d’altres mesures promocionals, l’Eix Universitari de Lleida que, en un recorregut des 
la sortida de l’autovia A-2 per la carretera N-240, uneix els quatre campus 
universitaris de la ciutat (ETSEA, Medicina, Rectorat i Cappont) formant un traçat 
perpendicular al riu Segre i que és font de coneixement, talent i recerca.

Sub-Eix 2.3: La cultura, l'esport i el lleure
La promoció de la ciutat també és la promoció de la seva activitat cultural, 
esportiva i de lleure.

ALLEM, AMPA i Col·lectiu Jove proposen mesures per facilitar l’accés a la cultura, 
esport i lleure. Estudiarem, conjuntament amb la Generalitat, la possibilitat de 
creació i potenciació de beques i ajudes per famílies, infants i joves que no poden 
accedir-hi. També es proposa creació d'un Carnet Jove Municipal amb descomptes 
per als joves i que fomenti el talent artístic lleidatà.

Des de la UdL es remarca la gran importància del patrimoni arquitectònic de la 
ciutat. Cal reforçar la candidatura del Turó de la Seu Vella per ser Patrimoni de la 
Humanitat però també recuperar la memòria col·lectiva de recintes com l’església 
de Sant Martí (darrer reducte de l’Estudi General medieval) o l’església de Sant Ruf.

FECOM, PIMEC i PSC aposten pel desenvolupament de la cultura de Lleida amb 
una programació local a les festes de la ciutat, una programació d’acord amb el 
sector o amb ajuts directes al mateix. Accions que ja es duen a terme però que cal 
reforçar.

El Col·lectiu Jove i FOCCS en recorden que cal posar en valor l’associacionisme 
infantil i juvenil i les seves activitats, fomentant, per exemple,  la música al carrer i 
fomentant artistes de diferents orígens per participar en les festes i esdeveniments 
lúdics de la ciutat. En això hi pot jugar un paper rellevant la proposta de la 
Plataforma d’Entitats Culturals de Lleida de crear el Consell Municipal de Cultura 
de l'Ajuntament de Lleida com un marc estable i institucional on es pugui 
participar en la planificació de calendaris, espais i ajuts conjuntament amb els 
tècnics de La Paeria i la resta del sector cultural de Lleida. Això ha de permetre 
elaborar un calendari-programació amb el sector cultural o incentivar la 
programació local en les festes de la ciutat. Una de les propostes rebudes és la 
creació d’una línia d'ajuts a la creació per emprenedors o empreses culturals.

La cultura té a veure molt amb la diversitat de procedències, cultures i creences. En 
aquest aspecte es l’Assemblea de les Religions proposa programar cursos 
especialitzats per fomentar el coneixement, la cultura i la convivència entre les 
diferents nacionalitats i donar rellevància a les jornades de portes obertes a les seus 
de les diferents religions, una mostra de músiques religioses i espirituals i promoure 
la pregària interreligiosa per la pau. Es proposa posar en valor la Verge Blanca com 
a patrona de la ciutat i com a actiu de celebració i cultural.
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EIX 2: IMATGE, PROJECCIÓ i PROMOCIÓ DE LA CIUTAT
Aquest document és una síntesi relatada de les propostes que s’han rebut per part 
dels participants de l’Eix 2. S’ha fet l’exercici d’agrupar les accions proposades en 
forma de polítiques públiques globals. De cap manera pretén ser una relació 
exhaustiva de totes les propostes, que òbviament restaran totes i cadascuna d’elles 
recollides i tingudes en compte.

Les propostes, com no pot ser d’altra manera, són heterogènies, amb àmbits 
d’actuació diversos, pressupostos diferents i competència de vàries 
administracions. És per això que aquest document serà una guia d’actuació útil de 
cara al futur proper però precisarà d’una concreció de prioritats, temporalitat, 
actors i recursos aportats. Sempre en coordinació amb les conclusions de la resta 
d’eixos de la Mesa Transversal i amb l’objectiu d’implementar aquelles mesures que 
permetin la nostra ciutat abordar la recuperació de l’actual crisi sanitària, 
econòmica i social.

Sub-Eix 2.1: Oportunitats laborals, responsabilitat social i foment de 
l'ocupació

Les propostes d’aquest sub-eix es poden sintetitzar en tres grans blocs:

A) Una contractació laboral amb caire social

B) La promoció i facilitació de la implantació d’empreses

C) La protecció del teixit econòmic (autònoms, comerç, restauració i similars)

A) És molt clara la reivindicació des de col·lectius com ALLEM, AMPA, Col·lectiu 
Jove, PIMEC, CCOO, PSC o FECOM per tal que la Paeria es posicioni en vers una 
contractació laboral amb un caire social. No solament en la contractació pròpia 
sinó també instant a administracions superiors i també a patronals i associacions 
empresarials a realitzar contractes amb clàusules socials que permetin la inserció 
laboral a persones amb discapacitat i/o risc d’exclusió social. Cal incentivar la 
contractació de joves i sobretot en l’accés al primer treball. En aquests objectius 
l’Institut Municipal d’Ocupació (IMO) i ha de jugar un paper rellevant.

Estudiarem, d’acord amb la Generalitat, l’Estat (competents en matèria d’inspecció 
laboral) i amb les organitzacions empresarials i sindicals, la creació d’una bústia 
ètica laboral que ens proposa el Col·lectiu Jove.

En aquest àmbit serà molt rellevant una formació adaptada al mercat laboral. Amb 
cursos homologats de períodes curts i una formació dual que permeti compaginar 
empresa i formació. Com proposa l’Associació Futur, instarem la Generalitat a crear 
un itinerari socioeducatiu que permeti la inserció laboral a col·lectius especialment 
vulnerables.

COELL, PSC i Unió de Pagesos proposen la cerca de solucions per a les persones 
amb treball temporal. Relacionat amb això continuarem i ampliarem el servei 

d’allotjament de persones treballadores al camp durant la campanya de la fruita i 
promourem amb administracions superior, ajuts a empresaris per invertir en 
aquests tipus d’allotjament.

Tal com proposa l’AMPA, serà important establir sinèrgies amb la resta de 
membres de la Mesa Transversal per garantir i fer compatible la conciliació familiar 
de manera general i en concret en aquesta època de confinaments més o menys 
puntuals i teletreball des dels domicilis.

Durant el 2021, a més de la tasca que realitza l’Institut Municipal d’Ocupació (IMO), 
serà important l’ajut de la Generalitat de Catalunya mitjançant un pla específic de 
recuperació econòmica i social que elaborarà i implementarà la pròpia ciutat de 
Lleida amb l’acompanyament del SOC. S’actuarà en l`àmbit de l’ocupació, per 
protegir llocs de treball i crear-ne de nous, i la millora del teixit productiu, per 
garantir la continuïtat dels sectors més afectats

B) Un dels objectius de la Paeria, compartit amb diferents agents de la Mesa 
Transversal, com Cambra de Comerç, PIMEC, FECOM o COELL és el de donar suport 
i promoure la implantació d’empreses. Millorar les condicions de les existents i 
buscar noves inversions. La UdL proposa la creació d’una antena única d’atracció 
d’inversions. I en aquest sentit la industrialització és fonamental. Primer hem de 
millorar les condicions dels sectors industrials que actualment operen a la nostra 
ciutat. Des de l’administració hem de posar a disposició de la iniciativa privada els 
recursos necessaris per fer-ho. S’està treballant en la millora de les condicions del 
Polígon del Segre però, bàsicament, cal oferir sol industrial suficient i mà d’obra 
d’alta qualificació. Tot amb l’objectiu de dotar la nostra industria de més valor 
afegit. Ja s’estan realitzant les gestions urbanístiques per incrementar de manera 
significativa el sòl industrial i logístic de la nostra ciutat. Un exemple és el Pla 
Director de Torreblanca-Quatre Pilans que ja s’està redactant. Sòl industrial i sòl 
logístic. També en donar totes les facilitats al funcionament i ampliació de l’estació 
de mercaderies de Pla de Vilanoveta.  

Però sobretot, si volem reeixir en aquest gran repte, aquest nou sòl ha d’acollir 
indústria amb estàndards del segle XXI. Com apunta la Cambra de Comerç, els 
recursos procedents del  nou Fons de Recuperació anomenat “Next Generation EU”  
obren una autèntica oportunitat per aquells territoris que estiguin capacitats/des 
per organitzar-se i presentar els seus projectes estratègics en la seva regió. Aquests 
fons hauran de ser motor d’arrossegament també per a autònoms i petites i 
mitjanes empreses. Haurem de potenciar i innovar en els sectors productius 
endògens com la producció agrícola, la transformació agroalimentària o la 
construcció entre altres, però, en un món cada cop més globalitzat i competitiu, cal 
bastir els fonaments de les polítiques econòmiques i industrials sobre els pilars del 
coneixement i la investigació. Lleida té la UdL, el Parc Científic i Tecnològic 
Agroalimentari i centres de recerca i coneixement suficients per ser un pol 
d’atracció d’aquesta nova indústria.

Com es diu en algunes propostes de Cambra de Comerç o CCOO, entre d’altres, les 
infraestructures de comunicació són un element cabdal pel desenvolupament 
econòmic, demogràfic i social de qualsevol territori. Lleida té una situació 

privilegiada en mig de dos grans eixos de comunicació: l’Eix Nord-Sud (N-230 i 
C-12) i l’Eix Est-Oest (A-2 i N-240). A més, estar al corredor ferroviari de l’Alta 
Velocitat i tenir l’aeroport d’Alguaire incrementen la situació estratègica de la 
ciutat de Lleida. Tot això ens dona unes grans oportunitats de desenvolupament. 
Des de la Paeria continuarem promovent acords amb les administracions 
responsables per tal de millorar les infraestructures que ens uniran al Corredor del 
Mediterrani i que permetran el desenvolupament econòmic de la ciutat.

En aquesta línia cal unir esforços entre totes les administracions i també la societat 
civil per promoure l’atracció de talent. Un exemple és la proposta de la UdL i del 
Col·legi de Metges per fer de Lleida un pol d’atracció de professionals relacionats 
amb la salut. Lleida té una de les millors facultats de Medicina del país amb un 
Institut de Recerca Biomèdica de Lleida que també és referent. El centre CREBA de 
Torrelameu és un centre de referència a nivell internacional en la investigació 
biomèdica i que fa formació a metges de tot el món aprofitant el mimetisme entre 
la genètica humana i la del porc. Disposem d’una facultat de Veterinària amb unes 
instal·lacions modèliques i d’ultimíssima generació. Tota aquesta capacitat de 
recerca i formació cal que sigui aprofitada amb sortides laborals i implantacions 
industrials a la nostra ciutat.

C) Estem d’acord amb FECOM, Cambra de Comerç, Federació d’Hosteleria, PSC o 
Empresa Familiar que una de les prioritats de la ciutat ha de ser protegir el teixit 
econòmic d’autònoms, petita i mitjana empresa, restauració i sector assimilables 
que estant sent castigats durant la pandèmia i que cal que recuperin oxigen per la 
seva supervivència. Així es promouran accions tant de suport directe amb ajuts 
com de projectes globals de millora com la digitalització del comerç o la promoció 
del consum. Serà rellevant realitzar gestions a nivell estatal que permetin mesures 
com les exempcions les cotitzacions a la Seguretat Social, ampliar l’accés a ERTO 
per força major o modificar els mòduls d’IRPF i IVA per a l’exercici 2020 en el règim 
d’estimació objectiva aplicable a les activitats de comerç, hostaleria, restauració i 
altres activitats afectades per la caiguda de la demanda associada al rebrot de la 
COVID-19.

Sub-Eix 2.2: Promoció de la ciutat
Propostes com les d’AP LLEIDA, FECOM, PIMEC, Cambra de Comerç, COELL, PSC o 
FAVLL centren l’acció en aquest sub-eix en la proposta de convertir Lleida en una 
ciutat amb atractiu turístic i econòmic per atraure inversions i visitants i dinamitzar 
el comerç i la restauració. Les diferents accions en aquest àmbit poden ser 
assumides totalment o parcial per la Paeria pel que fa a la difusió dels negocis 
lleidatans, promoure l’autoestima de la ciutat, campanyes promocionals, formació 
dels agents cívics en el coneixement de la ciutat i la seva història, elaboració de 
materials de promoció de la ciutat en les xarxes socials, etc. Caldrà tenir molt en 
compte la promoció planificada al voltant del concepte “destí segur” tal com 
proposa CCOO. Serà també molt positiva la iniciativa del Col·legi de Periodistes de 
crear un grup d'opinió i reflexió al voltant de com millorar i donar valor al 
periodisme local al servei de la nostra societat.

L’Horta és un dels principals atractius de la nostra ciutat i cal reconèixer-la com a 
tal. Així ho proposen Unió de Pagesos i PSC. No hi ha en tot Catalunya un exemple 
d’horta a l’entorn urbà com la que té la ciutat de Lleida. És un cas singular del qual 
els lleidatans n’hem d’estar orgullosos. L’Horta no són solament plantacions i cases 
al voltant del nucli urbà. L’Horta i la seva gent constitueixen un patrimoni social i 
també econòmic que es remunta segles en el temps i que cal protegir i 
promocionar. En aquest sentit recollim propostes com la promoció de l’Horta com 
a espai d’atractiu agrari, patrimonial i cultual, el foment d’activitats agroculturals i 
la potenciació del consum de productes de proximitat amb l’impuls definitiu de la 
marca Horta de Lleida. Incidir en campanyes promocionals que posin de relleu les 
possibilitats de gaudir de productes agroalimentaris de qualitat que ofereix Lleida 
i el seu entorn i també creant circuits curts de comercialització com a espais de 
promoció de l'Horta. Així mateix al voltant de l’Horta cal fer les gestions necessàries 
amb la Generalitat de Catalunya per redactar i aprovar un Pla Especial que en 
reguli les construccions.

La possibilitat que apunta l’AMPA de disposar d’un espai o camp d’aprenentatge a 
la ciutat de Lleida per tal que escoles i instituts puguin estudiar amb professionals 
i tècnics especialitzats: aspectes culturals, històrics, arquitectònics i 
mediambientals propis de la ciutat i zona d’influència ja s’està duent a terme però 
estudiarem amb el Departament d’Educació de la Generalitat la manera de 
potenciar-la i millorar-la.

Tal com proposen AP Lleida, PSC, COELL, PIMEC o el Plenari de la Infància i 
Adolescència, promocionar la ciutat també consisteix en promocionar el seu 
comerç de proximitat i la seva restauració. Així es desenvoluparan accions com 
potenciar la compra en el comerç local mitjançant l'obtenció de descomptes o 
beneficis; també buscant un espai de micro-patrocini des del comerç de proximitat 
amb els clubs/equips del barri o posant en marxa una plataforma territorial per al 
comerç i productes lleidatans com proposa Txema del Rosal.

Tot i que ja es fan accions en aquest sentit, agafem el guant del Fòrum Ciutadà per 
a la Cohesió Social (FOCCS) per incidir en la creació de materials de promoció de la 
ciutat en format electrònic per poder ser difosos per les xarxes.

Una proposta molt interessant per la promoció de la ciutat i en la qual la Paeria hi 
està treballant és la de la FAVLL de crear espais adients propers a la ciutat per 
allotjar caravanes i autocaravanes, oferint facilitats per estances curtes i de 
mobilitat fins als principals atractius turístics de la ciutat. Esperem en breu tenir 
novetats sobre aquest assumpte.

Traslladarem a Fira de Lleida la possibilitat, tal i com apunta el Col·lectiu Jove de 
celebrar, quan sigui possible, una fira de promoció dels espais i activitat per al joves.

Veiem molt adient la proposta de la UdL de visualitzar, mitjançant senyalització i 
d’altres mesures promocionals, l’Eix Universitari de Lleida que, en un recorregut des 
la sortida de l’autovia A-2 per la carretera N-240, uneix els quatre campus 
universitaris de la ciutat (ETSEA, Medicina, Rectorat i Cappont) formant un traçat 
perpendicular al riu Segre i que és font de coneixement, talent i recerca.

Sub-Eix 2.3: La cultura, l'esport i el lleure
La promoció de la ciutat també és la promoció de la seva activitat cultural, 
esportiva i de lleure.

ALLEM, AMPA i Col·lectiu Jove proposen mesures per facilitar l’accés a la cultura, 
esport i lleure. Estudiarem, conjuntament amb la Generalitat, la possibilitat de 
creació i potenciació de beques i ajudes per famílies, infants i joves que no poden 
accedir-hi. També es proposa creació d'un Carnet Jove Municipal amb descomptes 
per als joves i que fomenti el talent artístic lleidatà.

Des de la UdL es remarca la gran importància del patrimoni arquitectònic de la 
ciutat. Cal reforçar la candidatura del Turó de la Seu Vella per ser Patrimoni de la 
Humanitat però també recuperar la memòria col·lectiva de recintes com l’església 
de Sant Martí (darrer reducte de l’Estudi General medieval) o l’església de Sant Ruf.

FECOM, PIMEC i PSC aposten pel desenvolupament de la cultura de Lleida amb 
una programació local a les festes de la ciutat, una programació d’acord amb el 
sector o amb ajuts directes al mateix. Accions que ja es duen a terme però que cal 
reforçar.

El Col·lectiu Jove i FOCCS en recorden que cal posar en valor l’associacionisme 
infantil i juvenil i les seves activitats, fomentant, per exemple,  la música al carrer i 
fomentant artistes de diferents orígens per participar en les festes i esdeveniments 
lúdics de la ciutat. En això hi pot jugar un paper rellevant la proposta de la 
Plataforma d’Entitats Culturals de Lleida de crear el Consell Municipal de Cultura 
de l'Ajuntament de Lleida com un marc estable i institucional on es pugui 
participar en la planificació de calendaris, espais i ajuts conjuntament amb els 
tècnics de La Paeria i la resta del sector cultural de Lleida. Això ha de permetre 
elaborar un calendari-programació amb el sector cultural o incentivar la 
programació local en les festes de la ciutat. Una de les propostes rebudes és la 
creació d’una línia d'ajuts a la creació per emprenedors o empreses culturals.

La cultura té a veure molt amb la diversitat de procedències, cultures i creences. En 
aquest aspecte es l’Assemblea de les Religions proposa programar cursos 
especialitzats per fomentar el coneixement, la cultura i la convivència entre les 
diferents nacionalitats i donar rellevància a les jornades de portes obertes a les seus 
de les diferents religions, una mostra de músiques religioses i espirituals i promoure 
la pregària interreligiosa per la pau. Es proposa posar en valor la Verge Blanca com 
a patrona de la ciutat i com a actiu de celebració i cultural.
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EIX 2: IMATGE, PROJECCIÓ i PROMOCIÓ DE LA CIUTAT
Aquest document és una síntesi relatada de les propostes que s’han rebut per part 
dels participants de l’Eix 2. S’ha fet l’exercici d’agrupar les accions proposades en 
forma de polítiques públiques globals. De cap manera pretén ser una relació 
exhaustiva de totes les propostes, que òbviament restaran totes i cadascuna d’elles 
recollides i tingudes en compte.

Les propostes, com no pot ser d’altra manera, són heterogènies, amb àmbits 
d’actuació diversos, pressupostos diferents i competència de vàries 
administracions. És per això que aquest document serà una guia d’actuació útil de 
cara al futur proper però precisarà d’una concreció de prioritats, temporalitat, 
actors i recursos aportats. Sempre en coordinació amb les conclusions de la resta 
d’eixos de la Mesa Transversal i amb l’objectiu d’implementar aquelles mesures que 
permetin la nostra ciutat abordar la recuperació de l’actual crisi sanitària, 
econòmica i social.

Sub-Eix 2.1: Oportunitats laborals, responsabilitat social i foment de 
l'ocupació

Les propostes d’aquest sub-eix es poden sintetitzar en tres grans blocs:

A) Una contractació laboral amb caire social

B) La promoció i facilitació de la implantació d’empreses

C) La protecció del teixit econòmic (autònoms, comerç, restauració i similars)

A) És molt clara la reivindicació des de col·lectius com ALLEM, AMPA, Col·lectiu 
Jove, PIMEC, CCOO, PSC o FECOM per tal que la Paeria es posicioni en vers una 
contractació laboral amb un caire social. No solament en la contractació pròpia 
sinó també instant a administracions superiors i també a patronals i associacions 
empresarials a realitzar contractes amb clàusules socials que permetin la inserció 
laboral a persones amb discapacitat i/o risc d’exclusió social. Cal incentivar la 
contractació de joves i sobretot en l’accés al primer treball. En aquests objectius 
l’Institut Municipal d’Ocupació (IMO) i ha de jugar un paper rellevant.

Estudiarem, d’acord amb la Generalitat, l’Estat (competents en matèria d’inspecció 
laboral) i amb les organitzacions empresarials i sindicals, la creació d’una bústia 
ètica laboral que ens proposa el Col·lectiu Jove.

En aquest àmbit serà molt rellevant una formació adaptada al mercat laboral. Amb 
cursos homologats de períodes curts i una formació dual que permeti compaginar 
empresa i formació. Com proposa l’Associació Futur, instarem la Generalitat a crear 
un itinerari socioeducatiu que permeti la inserció laboral a col·lectius especialment 
vulnerables.

COELL, PSC i Unió de Pagesos proposen la cerca de solucions per a les persones 
amb treball temporal. Relacionat amb això continuarem i ampliarem el servei 

d’allotjament de persones treballadores al camp durant la campanya de la fruita i 
promourem amb administracions superior, ajuts a empresaris per invertir en 
aquests tipus d’allotjament.

Tal com proposa l’AMPA, serà important establir sinèrgies amb la resta de 
membres de la Mesa Transversal per garantir i fer compatible la conciliació familiar 
de manera general i en concret en aquesta època de confinaments més o menys 
puntuals i teletreball des dels domicilis.

Durant el 2021, a més de la tasca que realitza l’Institut Municipal d’Ocupació (IMO), 
serà important l’ajut de la Generalitat de Catalunya mitjançant un pla específic de 
recuperació econòmica i social que elaborarà i implementarà la pròpia ciutat de 
Lleida amb l’acompanyament del SOC. S’actuarà en l`àmbit de l’ocupació, per 
protegir llocs de treball i crear-ne de nous, i la millora del teixit productiu, per 
garantir la continuïtat dels sectors més afectats

B) Un dels objectius de la Paeria, compartit amb diferents agents de la Mesa 
Transversal, com Cambra de Comerç, PIMEC, FECOM o COELL és el de donar suport 
i promoure la implantació d’empreses. Millorar les condicions de les existents i 
buscar noves inversions. La UdL proposa la creació d’una antena única d’atracció 
d’inversions. I en aquest sentit la industrialització és fonamental. Primer hem de 
millorar les condicions dels sectors industrials que actualment operen a la nostra 
ciutat. Des de l’administració hem de posar a disposició de la iniciativa privada els 
recursos necessaris per fer-ho. S’està treballant en la millora de les condicions del 
Polígon del Segre però, bàsicament, cal oferir sol industrial suficient i mà d’obra 
d’alta qualificació. Tot amb l’objectiu de dotar la nostra industria de més valor 
afegit. Ja s’estan realitzant les gestions urbanístiques per incrementar de manera 
significativa el sòl industrial i logístic de la nostra ciutat. Un exemple és el Pla 
Director de Torreblanca-Quatre Pilans que ja s’està redactant. Sòl industrial i sòl 
logístic. També en donar totes les facilitats al funcionament i ampliació de l’estació 
de mercaderies de Pla de Vilanoveta.  

Però sobretot, si volem reeixir en aquest gran repte, aquest nou sòl ha d’acollir 
indústria amb estàndards del segle XXI. Com apunta la Cambra de Comerç, els 
recursos procedents del  nou Fons de Recuperació anomenat “Next Generation EU”  
obren una autèntica oportunitat per aquells territoris que estiguin capacitats/des 
per organitzar-se i presentar els seus projectes estratègics en la seva regió. Aquests 
fons hauran de ser motor d’arrossegament també per a autònoms i petites i 
mitjanes empreses. Haurem de potenciar i innovar en els sectors productius 
endògens com la producció agrícola, la transformació agroalimentària o la 
construcció entre altres, però, en un món cada cop més globalitzat i competitiu, cal 
bastir els fonaments de les polítiques econòmiques i industrials sobre els pilars del 
coneixement i la investigació. Lleida té la UdL, el Parc Científic i Tecnològic 
Agroalimentari i centres de recerca i coneixement suficients per ser un pol 
d’atracció d’aquesta nova indústria.

Com es diu en algunes propostes de Cambra de Comerç o CCOO, entre d’altres, les 
infraestructures de comunicació són un element cabdal pel desenvolupament 
econòmic, demogràfic i social de qualsevol territori. Lleida té una situació 

privilegiada en mig de dos grans eixos de comunicació: l’Eix Nord-Sud (N-230 i 
C-12) i l’Eix Est-Oest (A-2 i N-240). A més, estar al corredor ferroviari de l’Alta 
Velocitat i tenir l’aeroport d’Alguaire incrementen la situació estratègica de la 
ciutat de Lleida. Tot això ens dona unes grans oportunitats de desenvolupament. 
Des de la Paeria continuarem promovent acords amb les administracions 
responsables per tal de millorar les infraestructures que ens uniran al Corredor del 
Mediterrani i que permetran el desenvolupament econòmic de la ciutat.

En aquesta línia cal unir esforços entre totes les administracions i també la societat 
civil per promoure l’atracció de talent. Un exemple és la proposta de la UdL i del 
Col·legi de Metges per fer de Lleida un pol d’atracció de professionals relacionats 
amb la salut. Lleida té una de les millors facultats de Medicina del país amb un 
Institut de Recerca Biomèdica de Lleida que també és referent. El centre CREBA de 
Torrelameu és un centre de referència a nivell internacional en la investigació 
biomèdica i que fa formació a metges de tot el món aprofitant el mimetisme entre 
la genètica humana i la del porc. Disposem d’una facultat de Veterinària amb unes 
instal·lacions modèliques i d’ultimíssima generació. Tota aquesta capacitat de 
recerca i formació cal que sigui aprofitada amb sortides laborals i implantacions 
industrials a la nostra ciutat.

C) Estem d’acord amb FECOM, Cambra de Comerç, Federació d’Hosteleria, PSC o 
Empresa Familiar que una de les prioritats de la ciutat ha de ser protegir el teixit 
econòmic d’autònoms, petita i mitjana empresa, restauració i sector assimilables 
que estant sent castigats durant la pandèmia i que cal que recuperin oxigen per la 
seva supervivència. Així es promouran accions tant de suport directe amb ajuts 
com de projectes globals de millora com la digitalització del comerç o la promoció 
del consum. Serà rellevant realitzar gestions a nivell estatal que permetin mesures 
com les exempcions les cotitzacions a la Seguretat Social, ampliar l’accés a ERTO 
per força major o modificar els mòduls d’IRPF i IVA per a l’exercici 2020 en el règim 
d’estimació objectiva aplicable a les activitats de comerç, hostaleria, restauració i 
altres activitats afectades per la caiguda de la demanda associada al rebrot de la 
COVID-19.

Sub-Eix 2.2: Promoció de la ciutat
Propostes com les d’AP LLEIDA, FECOM, PIMEC, Cambra de Comerç, COELL, PSC o 
FAVLL centren l’acció en aquest sub-eix en la proposta de convertir Lleida en una 
ciutat amb atractiu turístic i econòmic per atraure inversions i visitants i dinamitzar 
el comerç i la restauració. Les diferents accions en aquest àmbit poden ser 
assumides totalment o parcial per la Paeria pel que fa a la difusió dels negocis 
lleidatans, promoure l’autoestima de la ciutat, campanyes promocionals, formació 
dels agents cívics en el coneixement de la ciutat i la seva història, elaboració de 
materials de promoció de la ciutat en les xarxes socials, etc. Caldrà tenir molt en 
compte la promoció planificada al voltant del concepte “destí segur” tal com 
proposa CCOO. Serà també molt positiva la iniciativa del Col·legi de Periodistes de 
crear un grup d'opinió i reflexió al voltant de com millorar i donar valor al 
periodisme local al servei de la nostra societat.

L’Horta és un dels principals atractius de la nostra ciutat i cal reconèixer-la com a 
tal. Així ho proposen Unió de Pagesos i PSC. No hi ha en tot Catalunya un exemple 
d’horta a l’entorn urbà com la que té la ciutat de Lleida. És un cas singular del qual 
els lleidatans n’hem d’estar orgullosos. L’Horta no són solament plantacions i cases 
al voltant del nucli urbà. L’Horta i la seva gent constitueixen un patrimoni social i 
també econòmic que es remunta segles en el temps i que cal protegir i 
promocionar. En aquest sentit recollim propostes com la promoció de l’Horta com 
a espai d’atractiu agrari, patrimonial i cultual, el foment d’activitats agroculturals i 
la potenciació del consum de productes de proximitat amb l’impuls definitiu de la 
marca Horta de Lleida. Incidir en campanyes promocionals que posin de relleu les 
possibilitats de gaudir de productes agroalimentaris de qualitat que ofereix Lleida 
i el seu entorn i també creant circuits curts de comercialització com a espais de 
promoció de l'Horta. Així mateix al voltant de l’Horta cal fer les gestions necessàries 
amb la Generalitat de Catalunya per redactar i aprovar un Pla Especial que en 
reguli les construccions.

La possibilitat que apunta l’AMPA de disposar d’un espai o camp d’aprenentatge a 
la ciutat de Lleida per tal que escoles i instituts puguin estudiar amb professionals 
i tècnics especialitzats: aspectes culturals, històrics, arquitectònics i 
mediambientals propis de la ciutat i zona d’influència ja s’està duent a terme però 
estudiarem amb el Departament d’Educació de la Generalitat la manera de 
potenciar-la i millorar-la.

Tal com proposen AP Lleida, PSC, COELL, PIMEC o el Plenari de la Infància i 
Adolescència, promocionar la ciutat també consisteix en promocionar el seu 
comerç de proximitat i la seva restauració. Així es desenvoluparan accions com 
potenciar la compra en el comerç local mitjançant l'obtenció de descomptes o 
beneficis; també buscant un espai de micro-patrocini des del comerç de proximitat 
amb els clubs/equips del barri o posant en marxa una plataforma territorial per al 
comerç i productes lleidatans com proposa Txema del Rosal.

Tot i que ja es fan accions en aquest sentit, agafem el guant del Fòrum Ciutadà per 
a la Cohesió Social (FOCCS) per incidir en la creació de materials de promoció de la 
ciutat en format electrònic per poder ser difosos per les xarxes.

Una proposta molt interessant per la promoció de la ciutat i en la qual la Paeria hi 
està treballant és la de la FAVLL de crear espais adients propers a la ciutat per 
allotjar caravanes i autocaravanes, oferint facilitats per estances curtes i de 
mobilitat fins als principals atractius turístics de la ciutat. Esperem en breu tenir 
novetats sobre aquest assumpte.

Traslladarem a Fira de Lleida la possibilitat, tal i com apunta el Col·lectiu Jove de 
celebrar, quan sigui possible, una fira de promoció dels espais i activitat per al joves.

Veiem molt adient la proposta de la UdL de visualitzar, mitjançant senyalització i 
d’altres mesures promocionals, l’Eix Universitari de Lleida que, en un recorregut des 
la sortida de l’autovia A-2 per la carretera N-240, uneix els quatre campus 
universitaris de la ciutat (ETSEA, Medicina, Rectorat i Cappont) formant un traçat 
perpendicular al riu Segre i que és font de coneixement, talent i recerca.

Sub-Eix 2.3: La cultura, l'esport i el lleure
La promoció de la ciutat també és la promoció de la seva activitat cultural, 
esportiva i de lleure.

ALLEM, AMPA i Col·lectiu Jove proposen mesures per facilitar l’accés a la cultura, 
esport i lleure. Estudiarem, conjuntament amb la Generalitat, la possibilitat de 
creació i potenciació de beques i ajudes per famílies, infants i joves que no poden 
accedir-hi. També es proposa creació d'un Carnet Jove Municipal amb descomptes 
per als joves i que fomenti el talent artístic lleidatà.

Des de la UdL es remarca la gran importància del patrimoni arquitectònic de la 
ciutat. Cal reforçar la candidatura del Turó de la Seu Vella per ser Patrimoni de la 
Humanitat però també recuperar la memòria col·lectiva de recintes com l’església 
de Sant Martí (darrer reducte de l’Estudi General medieval) o l’església de Sant Ruf.

FECOM, PIMEC i PSC aposten pel desenvolupament de la cultura de Lleida amb 
una programació local a les festes de la ciutat, una programació d’acord amb el 
sector o amb ajuts directes al mateix. Accions que ja es duen a terme però que cal 
reforçar.

El Col·lectiu Jove i FOCCS en recorden que cal posar en valor l’associacionisme 
infantil i juvenil i les seves activitats, fomentant, per exemple,  la música al carrer i 
fomentant artistes de diferents orígens per participar en les festes i esdeveniments 
lúdics de la ciutat. En això hi pot jugar un paper rellevant la proposta de la 
Plataforma d’Entitats Culturals de Lleida de crear el Consell Municipal de Cultura 
de l'Ajuntament de Lleida com un marc estable i institucional on es pugui 
participar en la planificació de calendaris, espais i ajuts conjuntament amb els 
tècnics de La Paeria i la resta del sector cultural de Lleida. Això ha de permetre 
elaborar un calendari-programació amb el sector cultural o incentivar la 
programació local en les festes de la ciutat. Una de les propostes rebudes és la 
creació d’una línia d'ajuts a la creació per emprenedors o empreses culturals.

La cultura té a veure molt amb la diversitat de procedències, cultures i creences. En 
aquest aspecte es l’Assemblea de les Religions proposa programar cursos 
especialitzats per fomentar el coneixement, la cultura i la convivència entre les 
diferents nacionalitats i donar rellevància a les jornades de portes obertes a les seus 
de les diferents religions, una mostra de músiques religioses i espirituals i promoure 
la pregària interreligiosa per la pau. Es proposa posar en valor la Verge Blanca com 
a patrona de la ciutat i com a actiu de celebració i cultural.
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EIX 2: IMATGE, PROJECCIÓ i PROMOCIÓ DE LA CIUTAT
Aquest document és una síntesi relatada de les propostes que s’han rebut per part 
dels participants de l’Eix 2. S’ha fet l’exercici d’agrupar les accions proposades en 
forma de polítiques públiques globals. De cap manera pretén ser una relació 
exhaustiva de totes les propostes, que òbviament restaran totes i cadascuna d’elles 
recollides i tingudes en compte.

Les propostes, com no pot ser d’altra manera, són heterogènies, amb àmbits 
d’actuació diversos, pressupostos diferents i competència de vàries 
administracions. És per això que aquest document serà una guia d’actuació útil de 
cara al futur proper però precisarà d’una concreció de prioritats, temporalitat, 
actors i recursos aportats. Sempre en coordinació amb les conclusions de la resta 
d’eixos de la Mesa Transversal i amb l’objectiu d’implementar aquelles mesures que 
permetin la nostra ciutat abordar la recuperació de l’actual crisi sanitària, 
econòmica i social.

Sub-Eix 2.1: Oportunitats laborals, responsabilitat social i foment de 
l'ocupació

Les propostes d’aquest sub-eix es poden sintetitzar en tres grans blocs:

A) Una contractació laboral amb caire social

B) La promoció i facilitació de la implantació d’empreses

C) La protecció del teixit econòmic (autònoms, comerç, restauració i similars)

A) És molt clara la reivindicació des de col·lectius com ALLEM, AMPA, Col·lectiu 
Jove, PIMEC, CCOO, PSC o FECOM per tal que la Paeria es posicioni en vers una 
contractació laboral amb un caire social. No solament en la contractació pròpia 
sinó també instant a administracions superiors i també a patronals i associacions 
empresarials a realitzar contractes amb clàusules socials que permetin la inserció 
laboral a persones amb discapacitat i/o risc d’exclusió social. Cal incentivar la 
contractació de joves i sobretot en l’accés al primer treball. En aquests objectius 
l’Institut Municipal d’Ocupació (IMO) i ha de jugar un paper rellevant.

Estudiarem, d’acord amb la Generalitat, l’Estat (competents en matèria d’inspecció 
laboral) i amb les organitzacions empresarials i sindicals, la creació d’una bústia 
ètica laboral que ens proposa el Col·lectiu Jove.

En aquest àmbit serà molt rellevant una formació adaptada al mercat laboral. Amb 
cursos homologats de períodes curts i una formació dual que permeti compaginar 
empresa i formació. Com proposa l’Associació Futur, instarem la Generalitat a crear 
un itinerari socioeducatiu que permeti la inserció laboral a col·lectius especialment 
vulnerables.

COELL, PSC i Unió de Pagesos proposen la cerca de solucions per a les persones 
amb treball temporal. Relacionat amb això continuarem i ampliarem el servei 

d’allotjament de persones treballadores al camp durant la campanya de la fruita i 
promourem amb administracions superior, ajuts a empresaris per invertir en 
aquests tipus d’allotjament.

Tal com proposa l’AMPA, serà important establir sinèrgies amb la resta de 
membres de la Mesa Transversal per garantir i fer compatible la conciliació familiar 
de manera general i en concret en aquesta època de confinaments més o menys 
puntuals i teletreball des dels domicilis.

Durant el 2021, a més de la tasca que realitza l’Institut Municipal d’Ocupació (IMO), 
serà important l’ajut de la Generalitat de Catalunya mitjançant un pla específic de 
recuperació econòmica i social que elaborarà i implementarà la pròpia ciutat de 
Lleida amb l’acompanyament del SOC. S’actuarà en l`àmbit de l’ocupació, per 
protegir llocs de treball i crear-ne de nous, i la millora del teixit productiu, per 
garantir la continuïtat dels sectors més afectats

B) Un dels objectius de la Paeria, compartit amb diferents agents de la Mesa 
Transversal, com Cambra de Comerç, PIMEC, FECOM o COELL és el de donar suport 
i promoure la implantació d’empreses. Millorar les condicions de les existents i 
buscar noves inversions. La UdL proposa la creació d’una antena única d’atracció 
d’inversions. I en aquest sentit la industrialització és fonamental. Primer hem de 
millorar les condicions dels sectors industrials que actualment operen a la nostra 
ciutat. Des de l’administració hem de posar a disposició de la iniciativa privada els 
recursos necessaris per fer-ho. S’està treballant en la millora de les condicions del 
Polígon del Segre però, bàsicament, cal oferir sol industrial suficient i mà d’obra 
d’alta qualificació. Tot amb l’objectiu de dotar la nostra industria de més valor 
afegit. Ja s’estan realitzant les gestions urbanístiques per incrementar de manera 
significativa el sòl industrial i logístic de la nostra ciutat. Un exemple és el Pla 
Director de Torreblanca-Quatre Pilans que ja s’està redactant. Sòl industrial i sòl 
logístic. També en donar totes les facilitats al funcionament i ampliació de l’estació 
de mercaderies de Pla de Vilanoveta.  

Però sobretot, si volem reeixir en aquest gran repte, aquest nou sòl ha d’acollir 
indústria amb estàndards del segle XXI. Com apunta la Cambra de Comerç, els 
recursos procedents del  nou Fons de Recuperació anomenat “Next Generation EU”  
obren una autèntica oportunitat per aquells territoris que estiguin capacitats/des 
per organitzar-se i presentar els seus projectes estratègics en la seva regió. Aquests 
fons hauran de ser motor d’arrossegament també per a autònoms i petites i 
mitjanes empreses. Haurem de potenciar i innovar en els sectors productius 
endògens com la producció agrícola, la transformació agroalimentària o la 
construcció entre altres, però, en un món cada cop més globalitzat i competitiu, cal 
bastir els fonaments de les polítiques econòmiques i industrials sobre els pilars del 
coneixement i la investigació. Lleida té la UdL, el Parc Científic i Tecnològic 
Agroalimentari i centres de recerca i coneixement suficients per ser un pol 
d’atracció d’aquesta nova indústria.

Com es diu en algunes propostes de Cambra de Comerç o CCOO, entre d’altres, les 
infraestructures de comunicació són un element cabdal pel desenvolupament 
econòmic, demogràfic i social de qualsevol territori. Lleida té una situació 

privilegiada en mig de dos grans eixos de comunicació: l’Eix Nord-Sud (N-230 i 
C-12) i l’Eix Est-Oest (A-2 i N-240). A més, estar al corredor ferroviari de l’Alta 
Velocitat i tenir l’aeroport d’Alguaire incrementen la situació estratègica de la 
ciutat de Lleida. Tot això ens dona unes grans oportunitats de desenvolupament. 
Des de la Paeria continuarem promovent acords amb les administracions 
responsables per tal de millorar les infraestructures que ens uniran al Corredor del 
Mediterrani i que permetran el desenvolupament econòmic de la ciutat.

En aquesta línia cal unir esforços entre totes les administracions i també la societat 
civil per promoure l’atracció de talent. Un exemple és la proposta de la UdL i del 
Col·legi de Metges per fer de Lleida un pol d’atracció de professionals relacionats 
amb la salut. Lleida té una de les millors facultats de Medicina del país amb un 
Institut de Recerca Biomèdica de Lleida que també és referent. El centre CREBA de 
Torrelameu és un centre de referència a nivell internacional en la investigació 
biomèdica i que fa formació a metges de tot el món aprofitant el mimetisme entre 
la genètica humana i la del porc. Disposem d’una facultat de Veterinària amb unes 
instal·lacions modèliques i d’ultimíssima generació. Tota aquesta capacitat de 
recerca i formació cal que sigui aprofitada amb sortides laborals i implantacions 
industrials a la nostra ciutat.

C) Estem d’acord amb FECOM, Cambra de Comerç, Federació d’Hosteleria, PSC o 
Empresa Familiar que una de les prioritats de la ciutat ha de ser protegir el teixit 
econòmic d’autònoms, petita i mitjana empresa, restauració i sector assimilables 
que estant sent castigats durant la pandèmia i que cal que recuperin oxigen per la 
seva supervivència. Així es promouran accions tant de suport directe amb ajuts 
com de projectes globals de millora com la digitalització del comerç o la promoció 
del consum. Serà rellevant realitzar gestions a nivell estatal que permetin mesures 
com les exempcions les cotitzacions a la Seguretat Social, ampliar l’accés a ERTO 
per força major o modificar els mòduls d’IRPF i IVA per a l’exercici 2020 en el règim 
d’estimació objectiva aplicable a les activitats de comerç, hostaleria, restauració i 
altres activitats afectades per la caiguda de la demanda associada al rebrot de la 
COVID-19.

Sub-Eix 2.2: Promoció de la ciutat
Propostes com les d’AP LLEIDA, FECOM, PIMEC, Cambra de Comerç, COELL, PSC o 
FAVLL centren l’acció en aquest sub-eix en la proposta de convertir Lleida en una 
ciutat amb atractiu turístic i econòmic per atraure inversions i visitants i dinamitzar 
el comerç i la restauració. Les diferents accions en aquest àmbit poden ser 
assumides totalment o parcial per la Paeria pel que fa a la difusió dels negocis 
lleidatans, promoure l’autoestima de la ciutat, campanyes promocionals, formació 
dels agents cívics en el coneixement de la ciutat i la seva història, elaboració de 
materials de promoció de la ciutat en les xarxes socials, etc. Caldrà tenir molt en 
compte la promoció planificada al voltant del concepte “destí segur” tal com 
proposa CCOO. Serà també molt positiva la iniciativa del Col·legi de Periodistes de 
crear un grup d'opinió i reflexió al voltant de com millorar i donar valor al 
periodisme local al servei de la nostra societat.

L’Horta és un dels principals atractius de la nostra ciutat i cal reconèixer-la com a 
tal. Així ho proposen Unió de Pagesos i PSC. No hi ha en tot Catalunya un exemple 
d’horta a l’entorn urbà com la que té la ciutat de Lleida. És un cas singular del qual 
els lleidatans n’hem d’estar orgullosos. L’Horta no són solament plantacions i cases 
al voltant del nucli urbà. L’Horta i la seva gent constitueixen un patrimoni social i 
també econòmic que es remunta segles en el temps i que cal protegir i 
promocionar. En aquest sentit recollim propostes com la promoció de l’Horta com 
a espai d’atractiu agrari, patrimonial i cultual, el foment d’activitats agroculturals i 
la potenciació del consum de productes de proximitat amb l’impuls definitiu de la 
marca Horta de Lleida. Incidir en campanyes promocionals que posin de relleu les 
possibilitats de gaudir de productes agroalimentaris de qualitat que ofereix Lleida 
i el seu entorn i també creant circuits curts de comercialització com a espais de 
promoció de l'Horta. Així mateix al voltant de l’Horta cal fer les gestions necessàries 
amb la Generalitat de Catalunya per redactar i aprovar un Pla Especial que en 
reguli les construccions.

La possibilitat que apunta l’AMPA de disposar d’un espai o camp d’aprenentatge a 
la ciutat de Lleida per tal que escoles i instituts puguin estudiar amb professionals 
i tècnics especialitzats: aspectes culturals, històrics, arquitectònics i 
mediambientals propis de la ciutat i zona d’influència ja s’està duent a terme però 
estudiarem amb el Departament d’Educació de la Generalitat la manera de 
potenciar-la i millorar-la.

Tal com proposen AP Lleida, PSC, COELL, PIMEC o el Plenari de la Infància i 
Adolescència, promocionar la ciutat també consisteix en promocionar el seu 
comerç de proximitat i la seva restauració. Així es desenvoluparan accions com 
potenciar la compra en el comerç local mitjançant l'obtenció de descomptes o 
beneficis; també buscant un espai de micro-patrocini des del comerç de proximitat 
amb els clubs/equips del barri o posant en marxa una plataforma territorial per al 
comerç i productes lleidatans com proposa Txema del Rosal.

Tot i que ja es fan accions en aquest sentit, agafem el guant del Fòrum Ciutadà per 
a la Cohesió Social (FOCCS) per incidir en la creació de materials de promoció de la 
ciutat en format electrònic per poder ser difosos per les xarxes.

Una proposta molt interessant per la promoció de la ciutat i en la qual la Paeria hi 
està treballant és la de la FAVLL de crear espais adients propers a la ciutat per 
allotjar caravanes i autocaravanes, oferint facilitats per estances curtes i de 
mobilitat fins als principals atractius turístics de la ciutat. Esperem en breu tenir 
novetats sobre aquest assumpte.

Traslladarem a Fira de Lleida la possibilitat, tal i com apunta el Col·lectiu Jove de 
celebrar, quan sigui possible, una fira de promoció dels espais i activitat per al joves.

Veiem molt adient la proposta de la UdL de visualitzar, mitjançant senyalització i 
d’altres mesures promocionals, l’Eix Universitari de Lleida que, en un recorregut des 
la sortida de l’autovia A-2 per la carretera N-240, uneix els quatre campus 
universitaris de la ciutat (ETSEA, Medicina, Rectorat i Cappont) formant un traçat 
perpendicular al riu Segre i que és font de coneixement, talent i recerca.

Sub-Eix 2.3: La cultura, l'esport i el lleure
La promoció de la ciutat també és la promoció de la seva activitat cultural, 
esportiva i de lleure.

ALLEM, AMPA i Col·lectiu Jove proposen mesures per facilitar l’accés a la cultura, 
esport i lleure. Estudiarem, conjuntament amb la Generalitat, la possibilitat de 
creació i potenciació de beques i ajudes per famílies, infants i joves que no poden 
accedir-hi. També es proposa creació d'un Carnet Jove Municipal amb descomptes 
per als joves i que fomenti el talent artístic lleidatà.

Des de la UdL es remarca la gran importància del patrimoni arquitectònic de la 
ciutat. Cal reforçar la candidatura del Turó de la Seu Vella per ser Patrimoni de la 
Humanitat però també recuperar la memòria col·lectiva de recintes com l’església 
de Sant Martí (darrer reducte de l’Estudi General medieval) o l’església de Sant Ruf.

FECOM, PIMEC i PSC aposten pel desenvolupament de la cultura de Lleida amb 
una programació local a les festes de la ciutat, una programació d’acord amb el 
sector o amb ajuts directes al mateix. Accions que ja es duen a terme però que cal 
reforçar.

El Col·lectiu Jove i FOCCS en recorden que cal posar en valor l’associacionisme 
infantil i juvenil i les seves activitats, fomentant, per exemple,  la música al carrer i 
fomentant artistes de diferents orígens per participar en les festes i esdeveniments 
lúdics de la ciutat. En això hi pot jugar un paper rellevant la proposta de la 
Plataforma d’Entitats Culturals de Lleida de crear el Consell Municipal de Cultura 
de l'Ajuntament de Lleida com un marc estable i institucional on es pugui 
participar en la planificació de calendaris, espais i ajuts conjuntament amb els 
tècnics de La Paeria i la resta del sector cultural de Lleida. Això ha de permetre 
elaborar un calendari-programació amb el sector cultural o incentivar la 
programació local en les festes de la ciutat. Una de les propostes rebudes és la 
creació d’una línia d'ajuts a la creació per emprenedors o empreses culturals.

La cultura té a veure molt amb la diversitat de procedències, cultures i creences. En 
aquest aspecte es l’Assemblea de les Religions proposa programar cursos 
especialitzats per fomentar el coneixement, la cultura i la convivència entre les 
diferents nacionalitats i donar rellevància a les jornades de portes obertes a les seus 
de les diferents religions, una mostra de músiques religioses i espirituals i promoure 
la pregària interreligiosa per la pau. Es proposa posar en valor la Verge Blanca com 
a patrona de la ciutat i com a actiu de celebració i cultural.

        

18



EIX 3: IGUALTAT, DIVERSITAT I INCLUSIÓ SOCIAL 
Sub-Eix 3.1: Drets a les persones i la comunitat

En aquest sub-eix es detecta una alta demanda de formació i accions de 
sensibilització dirigides a la població en general i també per sectors concrets. Unes 
accions formatives gratuïtes i accessibles a tota la població, realitzades per 
persones expertes i amb dos objectius clars: acceptar i viure la diversitat com una 
font de riquesa i desactivar el prejudicis i estereotips racistes que la situació 
sanitària ha fet créixer.

En aquest sentit la Coordinadora d’ONG de Lleida destaca que cal vetllar perquè 
Lleida sigui una ciutat acollidora habilitant els mecanismes necessaris per fer front 
a l'auge del racisme i la xenofòbia i promovent polítiques de cohesió social, en 
especial atenció als col·lectius més desfavorits: dones, persones LGTBI, minories 
ètniques, poblacions violentades, etc. 

Les propostes concretes de formació són: 

• Formació en igualtat, diversitat i esport inclusiu per entrenadors i entrenadores 
dels diferents clubs de la ciutat (Txema del Rosal)

• Formacions i programes dirigits als col·lectius més vulnerables (Esport Femení)

• Formació recollida en el I Pla Municipal de Polítiques d’Igualtat LGTBIQ (Colors 
de Ponent)

• Trobades obertes d’intercanvi d’experiències i metodologies amb mirada 
comunitària per als professionals de l’educació social (COELL)

• Treball per a l’apoderament de les dones i per a masculinitats més igualitàries 
amb adolescents i tallar el masclisme. (COELL)

• Cursos especialitzats per fomentar el coneixement, la cultura i la convivència 
amb les diferents nacionalitats que ens relacionen (Assemblea de les religions) 

• Realitzar jornades de portes obertes a les seus de les diferents religions o grups 
religiosos (Assemblea de les religions)

• En dates emblemàtiques donar a conèixer els èxits i les aportacions de les dones 
en diferents àmbits de la societat (Consell dels Infants i els Adolescents)

• Accions formatives i de suport tècnic i econòmic a la discapacitat, per tenir i usar 
amb seguretat eines tecnològiques d’accés a la cultura, el lleure i l’activitat social 
(accés a la connexió a internet i formació en l’ús segur i responsable de les xarxes 
socials, prevenció de l’abús) (ALLEM)

En aquest sub-eix també s’han recollit moltes propostes que fan referència a la 
força que té l’esport i el lleure com a eina d’inclusió social i la necessitat d’engegar 
col·laboracions per ampliar i millorar l’oferta a la ciutat: 

• Dissenyar activitat d’esport inclusiu i fer partícips a les i als esportistes dels clubs 
de Lleida. (Txema del Rosal) 

• Engegar col·laboracions entre entitats esportives i empreses locals per tal d’oferir 
activitats esportives i de lleure adequades als interessos dels infants i joves, amb 
especial atenció als barris amb un grau més alt de població amb risc d’exclusió 
social. (ALLEM)

• Oferir activitats extraescolars gratuïtes als centres educatius (ALLEM)

• Establir un sistema de beques que permeti als infants amb menys recursos poder 
fer esport en els diferents clubs de la ciutat  (ALLEM)

• Desenvolupar i subvencionar un projecte pilot de lleure inclusiu per persones 
amb discapacitat intel·lectual / trastorn mental, abordant l’autogestió del lleure 
d’adults amb suport professional puntual, amb la col·laboració de les llars d’avis 
municipals (ALLEM)

• Col·laboració amb les diferents empreses locals i entitats esportives, per tal 
d'oferir activitats destinades als adults. Esport Femení Lleida pretén dirigir el 
focus al públic adult, treballant a través de la pràctica esportiva o activitats 
relacionades amb la mateixa, les desigualtats socials originades durant l'etapa de 
la pandèmia.

o Activitats en els diferents barris de la ciutat de Lleida per tal de treballar amb 
els seus ciutadans i ciutadanes. Crear un vincle de proximitat per poder 
atendre les seves necessitats. 

o Proporcionar metodologies específiques per cada activitat ja sigui : activitat 
física, millora de la nutrició o altres relacionades 

o Col·laborar amb els centres educatius, escoles  i instituts per tal de realitzar 
activitats paral·leles als pares i mares

• Fomentar els espais a l’aire lliure per tal de poder realitzar les formacions o les 
activitats. En aquest punt també seria constructiu poder gaudir de les 
instal·lacions esportives de la ciutat o bé proporcionar un espai adaptat en els 
diferents centres cívics de cada barri en cas de necessitat (Esport Femení Lleida) 

• Emprendre accions amb una mirada comunitària amb visió de ciutat, més oberta 
i transversal (educació formal, no formal i informal) 

• Incorporació a l’Aliança Educació 360 de la qual el CEESC n’és part des dels inicis.

Fent una lectura general de totes les propostes recollides és veu clarament com la 
ciutadania està preocupada per la situació de les persones temporeres i les 
persones sense sostre a la nostra ciutat. 

L’Associació FUTUR com a representant de la comunitat gitana a Lleida, proposen 
treballar per desenvolupar projectes d’inserció laboral que incloguin la millora de 
les relacions socials i comunitàries, el dret a l’habitatge i itineraris socioeducatius 
personalitzats. Destaquen la necessitat d’establir mecanismes i metodologies de 
treball que permetin la millora de la convivència i el civisme a la ciutat de Lleida, 
per això cal fer un treball exhaustiu amb les famílies amb coordinació amb els 
Serveis Socials i els responsables de les prestacions o rendes socials. 

Un altre dels punts en els que hi podem trobar un alt grau de consens és en la 
necessitat de potenciar la coordinació i el treball col·laboratiu entre els Serveis 
Socials de l’Ajuntament – Àrees bàsiques de la Salut – Entitats socials. Aquesta 
coordinació comporta establir polítiques i directrius clares. Marcar horitzons 
definits per tal d’establir les actuacions que portin a aconseguir els recursos 
necessaris. 

En aquesta línia des de la Federació ALLEM proposen:

• Constituir una Taula per treballar els casos complexes identificats, de manera 
coordinada

• Establir d’un marc de col·laboració públic - privada estable, amb els agents 
econòmics i socials implicats en les diferents àrees prioritàries de reconstrucció 
de la ciutat post COVID

• Desenvolupar – ampliar l’activitat a Lleida ciutat - del projecte pilot de 
col·laboració (ja existent) entre les serveis socials municipals, la Guardia Urbana, 
els Mossos d’Esquadra i la Federació DINCAT – Federació ALLEM (a Lleida), per a 
la protecció de les persones amb discapacitat o trastorns mentals que es 
puguin trobar en situació d’abús o de risc de patir abusos (donades les diferents 
etapes de confinament domiciliari que agreugen situacions intrafamiliars 
complexes).

Pel que fa a la funció dels Serveis Socials, i també des d’ALLEM, apunten que 
aquesta pandèmia pot ser una oportunitat per impulsar accions cap a la població 
en general que permetin transformar la imatge equivocada que d’aquests serveis 
en té part de la ciutadania. El fet que, col·lectius que abans de la COVID no eren 
usuaris i ara ho son, pot ajudar a mostrar la universalitat dels Serveis Socials i l’error 
que suposa estigmatitzar a la població que s’atén com a únics destinataris del 
servei. 

I és per això també que queda reflectida en les propostes la necessitat de dotar de 
més professionals, més espais i més materials a l’equip de Servei Socials Municipals 
d’atenció primària. 

Un dels temes més presents en les propostes recollides fa referència directa o 
indirectament a la necessitat de garantir un pressupost suficient per a l’àrea social 
i educativa. Aquest és un punt entès com a prioritari i del que depenen moltes de 
les propostes exposades que van des de crear ajuts socio/econòmics i subvencionar 
projectes i associacions, fins a contractar més personal, fixar l’objectiu d’assolir el 
0’7% del pressupost de l’Ajuntament de Lleida destinat a la cooperació, al 
desenvolupament i la solidaritat internacional o crear un centre d’acollida públic 
amb gestió pública per a dones en situació de violència masclista.

Sub-Eix 3.2: Infància, joventut i persones grans
En aquest sub-eix es recullen totes les propostes que afecten directament als 
infants, joves i a la gent gran de la nostra ciutat. 

Pel que fa a l’educació es detecta una creixent preocupació pel nivell de segregació 
escolar a la nostra ciutat i es proposen actuacions per aconseguir una escolaritat 
més equilibrada. Recollir practiques de referència amb èxit en altres ciutats o 
reprendre la comissió creada al Consell Escolar Municipal en son una mostra. 
(USTEC) 

La Universitat de Lleida també ens alerta d’aquest fet i proposa promoure la 
diversitat i la barreja social com a valor, tot garantint que ni en l’admissió ni en la 
permanència a cap centre educatiu s’hi discrimini per origen ètnic, nacional, o per 
raons religioses. 

Lleida, a través del seu Ajuntament, està adherida a l’ ”Associació Internacional de 
Ciutats Educadores” (AICE) des del seu inici. Aquest gest és signe de la voluntat que 
té la nostra ciutadania de pertànyer a la comunitat internacional i de treballar-hi en 
aquelles matèries a les quals és més sensible. L’educació és la peça clau de l’acció 
col·lectiva per a uns més alts i extensos nivells de coneixement, de cultura, de 
benestar i de llibertat individual i col·lectiva. Actualment la ciutat de Lleida lidera la 
Xarxa Temàtica “LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE CON LA 
IMPLICACIÓN DE LA INFANCIA” éssent referent per altres ciutats de l’estat. 

Quan diem que Lleida és una ciutat educadora estem pensant en tots els àmbits i 
al llarg de tota la vida. Des de la xarxa d’Escoles Bressol Municipals fins a la 
Universitat Popular, passant per les ludoteques i els centres municipals 
d’ensenyaments artístics (EAM, AULA, Escola de Música i Conservatori Municipal)

L’any 1998 Lleida va assumir un ferm compromís en la defensa i promoció dels 
drets dels nens i adolescents amb la creació de la figura de la Defensora dels Drets 
dels Infants i  els Adolescents. 

No va ser fins al noviembre de 2004 que Lleida va ser proclamada per UNICEF per 
primera vegada com a Ciutat amiga de la Infància. Ser una ciutat amiga de la 
infància representa ser una ciutat  on les veus, les necessitats, les prioritats i els 
drets de la infància formen part integrant de les polítiques, els programes i les 
decisions públiques. En aquesta línia, hem recollit propostes per recuperar i enfortir 
aquest esperit afavorint la particiapció dels infants i els joves. Concretament, el 
col·lectiu jove demana l’apropament de les institucions, que els facin partícips de la 
presa de decisions que els afecten directament, que se’ls hi doni veu i un espai on 
poder debatre i posar en comú les seves inquietuds. 

Pel que fa a la formació ens arriben dues interessant propostes, una del món de 
l’esport que ens recorda la força que pot tenir la visibilització de referents com a 
estratègia. Aquests “referents esportius de la ciutat” poden fer accions formatives 
dirigides a infants i joves que promoguin els valors i hàbits saludables mitjançant la 
pràctica esportiva. I l’altra ve del sindicat USTEC que proposa la realització de 
cursos, tallers i activitats que vagin en la línea de treballar la “cultura de la pau”. 

Per acabar el punt dedicat als infants, recollim la propota que ens arriba del del 
COAC on ens demanen que reprenguen el més aviat posible, el projecte sobre patis 
escolars que havíem iniciat abans del primer confinament. 

Les propostes concretes referents al col·lectiu de la gent jove fan referència a la 
possibilitat de recuperar en format virtual diferents iniciatives on docents jubilats 
impartien classes de reforç a infants i joves. Creant així una borsa de coneixements. 
També demanen que s’eviti el tancament de les biblioteques i sales d’estudi i que 
siguin considerats serveis essencials, ja que son espais molt necessaris per als joves 
que no disposen a casa del lloc o la tranquil·litat necessària per estudiar i 
concentrar-se. 

Demanen també un Pla Municipal de foment integral de llocs de treball estables i 
de qualitat per al jovent. (cal implicar altres eixos)

Les propostes recollides en aquest sub-eix aborden també propostes referents a la 
cura de la gent gran i les persones depenents que son ateses en els seus domicilis. 

La ciutadania està molt preocupada per tot el que ha passat a les residències de 
gent gran i demanen maximitzar les condicions saludables i sanitàries  i dissenyar 
un pla exhaustiu de control perquè el que ha passat no torni a succeir. Amb el 
mateix objectiu també proposen sol·licitar des de l’Ajuntament al Dept. de Treball, 
Afers Socials i Famílies, que es reforcin les actuacions de supervisió i control dels 
serveis i establiments i que incrementin la dotació i el personal dels serveis 
d'inspecció. 

El grup municipal del PSC alerta de la precarietat laboral de les treballadores que 
es dediquen a la cura de la gent gran. La majoria son dones i amb contractes i sous 
molt baixos.

Sub-Eix 3.3: Àmbit emocional 
Pel que fa a l’àmbit emocional, els representants a l’eix del Col·legi Oficial de 
Psicologia de Catalunya proposen activar i potenciar el programa PISCOXARXA a la 
ciutat de Lleida. Aquest servei permetria oferir atenció psicològica professional a 
persones amb pocs o escassos recursos. 

Una de les conseqüències més directes i cruels d’aquesta pandèmia és la mort de 
familiars i persones properes. Les condicions en les que ens veiem obligats a 
acomiadar-nos de les persones que més estimem ens causen angoixa i malestar. És 
per això que es son necessàries actuacions concretes que permetin l’accés a la salut 
emocional, la gestió i l’acompanyament del dol. 

En aquets punt també hem recollit propostes referents a impulsar programes 
específics de suport emocional a les dones.

Sub-Eix 3.4: Promocions públiques d’habitatge 
L’objectiu principal d’aquest sub-eix es resumeix en una de les aportacions que fa 
l’Associació de Famílies de l’Escola Ciutat Jardí: Vetllar perquè totes les famílies 
tinguin accés a un habitatge digne amb l’espai i serveis per, a part de viure-hi 
dignament, si és necessari puguin fer-hi un confinament amb garanties sanitàries.

Moltes de les propostes recollides imaginen una ciutat post-covid més saludable i 
sostenible. La rehabilitació energètica dels edificis i l’aplicació de formules 
d’habitatge alternatives com la masoveria urbana, son opcions molt interessants.

I és per això que la Universitat de Lleida ens proposa un pla de xoc per donar 
resposta a les situacions d’emergència creades pels efectes de la pandèmia i en 
particular per la pèrdua de l’habitatge. Un pla que prevegi obligacions de resultat 
envers els poders públics i que promogui l’accés a l’habitatge social, preferiblement 
en règim de lloguer. 
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EIX 3: IGUALTAT, DIVERSITAT I INCLUSIÓ SOCIAL 
Sub-Eix 3.1: Drets a les persones i la comunitat

En aquest sub-eix es detecta una alta demanda de formació i accions de 
sensibilització dirigides a la població en general i també per sectors concrets. Unes 
accions formatives gratuïtes i accessibles a tota la població, realitzades per 
persones expertes i amb dos objectius clars: acceptar i viure la diversitat com una 
font de riquesa i desactivar el prejudicis i estereotips racistes que la situació 
sanitària ha fet créixer.

En aquest sentit la Coordinadora d’ONG de Lleida destaca que cal vetllar perquè 
Lleida sigui una ciutat acollidora habilitant els mecanismes necessaris per fer front 
a l'auge del racisme i la xenofòbia i promovent polítiques de cohesió social, en 
especial atenció als col·lectius més desfavorits: dones, persones LGTBI, minories 
ètniques, poblacions violentades, etc. 

Les propostes concretes de formació són: 

• Formació en igualtat, diversitat i esport inclusiu per entrenadors i entrenadores 
dels diferents clubs de la ciutat (Txema del Rosal)

• Formacions i programes dirigits als col·lectius més vulnerables (Esport Femení)

• Formació recollida en el I Pla Municipal de Polítiques d’Igualtat LGTBIQ (Colors 
de Ponent)

• Trobades obertes d’intercanvi d’experiències i metodologies amb mirada 
comunitària per als professionals de l’educació social (COELL)

• Treball per a l’apoderament de les dones i per a masculinitats més igualitàries 
amb adolescents i tallar el masclisme. (COELL)

• Cursos especialitzats per fomentar el coneixement, la cultura i la convivència 
amb les diferents nacionalitats que ens relacionen (Assemblea de les religions) 

• Realitzar jornades de portes obertes a les seus de les diferents religions o grups 
religiosos (Assemblea de les religions)

• En dates emblemàtiques donar a conèixer els èxits i les aportacions de les dones 
en diferents àmbits de la societat (Consell dels Infants i els Adolescents)

• Accions formatives i de suport tècnic i econòmic a la discapacitat, per tenir i usar 
amb seguretat eines tecnològiques d’accés a la cultura, el lleure i l’activitat social 
(accés a la connexió a internet i formació en l’ús segur i responsable de les xarxes 
socials, prevenció de l’abús) (ALLEM)

En aquest sub-eix també s’han recollit moltes propostes que fan referència a la 
força que té l’esport i el lleure com a eina d’inclusió social i la necessitat d’engegar 
col·laboracions per ampliar i millorar l’oferta a la ciutat: 

• Dissenyar activitat d’esport inclusiu i fer partícips a les i als esportistes dels clubs 
de Lleida. (Txema del Rosal) 

• Engegar col·laboracions entre entitats esportives i empreses locals per tal d’oferir 
activitats esportives i de lleure adequades als interessos dels infants i joves, amb 
especial atenció als barris amb un grau més alt de població amb risc d’exclusió 
social. (ALLEM)

• Oferir activitats extraescolars gratuïtes als centres educatius (ALLEM)

• Establir un sistema de beques que permeti als infants amb menys recursos poder 
fer esport en els diferents clubs de la ciutat  (ALLEM)

• Desenvolupar i subvencionar un projecte pilot de lleure inclusiu per persones 
amb discapacitat intel·lectual / trastorn mental, abordant l’autogestió del lleure 
d’adults amb suport professional puntual, amb la col·laboració de les llars d’avis 
municipals (ALLEM)

• Col·laboració amb les diferents empreses locals i entitats esportives, per tal 
d'oferir activitats destinades als adults. Esport Femení Lleida pretén dirigir el 
focus al públic adult, treballant a través de la pràctica esportiva o activitats 
relacionades amb la mateixa, les desigualtats socials originades durant l'etapa de 
la pandèmia.

o Activitats en els diferents barris de la ciutat de Lleida per tal de treballar amb 
els seus ciutadans i ciutadanes. Crear un vincle de proximitat per poder 
atendre les seves necessitats. 

o Proporcionar metodologies específiques per cada activitat ja sigui : activitat 
física, millora de la nutrició o altres relacionades 

o Col·laborar amb els centres educatius, escoles  i instituts per tal de realitzar 
activitats paral·leles als pares i mares

• Fomentar els espais a l’aire lliure per tal de poder realitzar les formacions o les 
activitats. En aquest punt també seria constructiu poder gaudir de les 
instal·lacions esportives de la ciutat o bé proporcionar un espai adaptat en els 
diferents centres cívics de cada barri en cas de necessitat (Esport Femení Lleida) 

• Emprendre accions amb una mirada comunitària amb visió de ciutat, més oberta 
i transversal (educació formal, no formal i informal) 

• Incorporació a l’Aliança Educació 360 de la qual el CEESC n’és part des dels inicis.

Fent una lectura general de totes les propostes recollides és veu clarament com la 
ciutadania està preocupada per la situació de les persones temporeres i les 
persones sense sostre a la nostra ciutat. 

L’Associació FUTUR com a representant de la comunitat gitana a Lleida, proposen 
treballar per desenvolupar projectes d’inserció laboral que incloguin la millora de 
les relacions socials i comunitàries, el dret a l’habitatge i itineraris socioeducatius 
personalitzats. Destaquen la necessitat d’establir mecanismes i metodologies de 
treball que permetin la millora de la convivència i el civisme a la ciutat de Lleida, 
per això cal fer un treball exhaustiu amb les famílies amb coordinació amb els 
Serveis Socials i els responsables de les prestacions o rendes socials. 

Un altre dels punts en els que hi podem trobar un alt grau de consens és en la 
necessitat de potenciar la coordinació i el treball col·laboratiu entre els Serveis 
Socials de l’Ajuntament – Àrees bàsiques de la Salut – Entitats socials. Aquesta 
coordinació comporta establir polítiques i directrius clares. Marcar horitzons 
definits per tal d’establir les actuacions que portin a aconseguir els recursos 
necessaris. 

En aquesta línia des de la Federació ALLEM proposen:

• Constituir una Taula per treballar els casos complexes identificats, de manera 
coordinada

• Establir d’un marc de col·laboració públic - privada estable, amb els agents 
econòmics i socials implicats en les diferents àrees prioritàries de reconstrucció 
de la ciutat post COVID

• Desenvolupar – ampliar l’activitat a Lleida ciutat - del projecte pilot de 
col·laboració (ja existent) entre les serveis socials municipals, la Guardia Urbana, 
els Mossos d’Esquadra i la Federació DINCAT – Federació ALLEM (a Lleida), per a 
la protecció de les persones amb discapacitat o trastorns mentals que es 
puguin trobar en situació d’abús o de risc de patir abusos (donades les diferents 
etapes de confinament domiciliari que agreugen situacions intrafamiliars 
complexes).

Pel que fa a la funció dels Serveis Socials, i també des d’ALLEM, apunten que 
aquesta pandèmia pot ser una oportunitat per impulsar accions cap a la població 
en general que permetin transformar la imatge equivocada que d’aquests serveis 
en té part de la ciutadania. El fet que, col·lectius que abans de la COVID no eren 
usuaris i ara ho son, pot ajudar a mostrar la universalitat dels Serveis Socials i l’error 
que suposa estigmatitzar a la població que s’atén com a únics destinataris del 
servei. 

I és per això també que queda reflectida en les propostes la necessitat de dotar de 
més professionals, més espais i més materials a l’equip de Servei Socials Municipals 
d’atenció primària. 

Un dels temes més presents en les propostes recollides fa referència directa o 
indirectament a la necessitat de garantir un pressupost suficient per a l’àrea social 
i educativa. Aquest és un punt entès com a prioritari i del que depenen moltes de 
les propostes exposades que van des de crear ajuts socio/econòmics i subvencionar 
projectes i associacions, fins a contractar més personal, fixar l’objectiu d’assolir el 
0’7% del pressupost de l’Ajuntament de Lleida destinat a la cooperació, al 
desenvolupament i la solidaritat internacional o crear un centre d’acollida públic 
amb gestió pública per a dones en situació de violència masclista.

Sub-Eix 3.2: Infància, joventut i persones grans
En aquest sub-eix es recullen totes les propostes que afecten directament als 
infants, joves i a la gent gran de la nostra ciutat. 

Pel que fa a l’educació es detecta una creixent preocupació pel nivell de segregació 
escolar a la nostra ciutat i es proposen actuacions per aconseguir una escolaritat 
més equilibrada. Recollir practiques de referència amb èxit en altres ciutats o 
reprendre la comissió creada al Consell Escolar Municipal en son una mostra. 
(USTEC) 

La Universitat de Lleida també ens alerta d’aquest fet i proposa promoure la 
diversitat i la barreja social com a valor, tot garantint que ni en l’admissió ni en la 
permanència a cap centre educatiu s’hi discrimini per origen ètnic, nacional, o per 
raons religioses. 

Lleida, a través del seu Ajuntament, està adherida a l’ ”Associació Internacional de 
Ciutats Educadores” (AICE) des del seu inici. Aquest gest és signe de la voluntat que 
té la nostra ciutadania de pertànyer a la comunitat internacional i de treballar-hi en 
aquelles matèries a les quals és més sensible. L’educació és la peça clau de l’acció 
col·lectiva per a uns més alts i extensos nivells de coneixement, de cultura, de 
benestar i de llibertat individual i col·lectiva. Actualment la ciutat de Lleida lidera la 
Xarxa Temàtica “LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE CON LA 
IMPLICACIÓN DE LA INFANCIA” éssent referent per altres ciutats de l’estat. 

Quan diem que Lleida és una ciutat educadora estem pensant en tots els àmbits i 
al llarg de tota la vida. Des de la xarxa d’Escoles Bressol Municipals fins a la 
Universitat Popular, passant per les ludoteques i els centres municipals 
d’ensenyaments artístics (EAM, AULA, Escola de Música i Conservatori Municipal)

L’any 1998 Lleida va assumir un ferm compromís en la defensa i promoció dels 
drets dels nens i adolescents amb la creació de la figura de la Defensora dels Drets 
dels Infants i  els Adolescents. 

No va ser fins al noviembre de 2004 que Lleida va ser proclamada per UNICEF per 
primera vegada com a Ciutat amiga de la Infància. Ser una ciutat amiga de la 
infància representa ser una ciutat  on les veus, les necessitats, les prioritats i els 
drets de la infància formen part integrant de les polítiques, els programes i les 
decisions públiques. En aquesta línia, hem recollit propostes per recuperar i enfortir 
aquest esperit afavorint la particiapció dels infants i els joves. Concretament, el 
col·lectiu jove demana l’apropament de les institucions, que els facin partícips de la 
presa de decisions que els afecten directament, que se’ls hi doni veu i un espai on 
poder debatre i posar en comú les seves inquietuds. 

Pel que fa a la formació ens arriben dues interessant propostes, una del món de 
l’esport que ens recorda la força que pot tenir la visibilització de referents com a 
estratègia. Aquests “referents esportius de la ciutat” poden fer accions formatives 
dirigides a infants i joves que promoguin els valors i hàbits saludables mitjançant la 
pràctica esportiva. I l’altra ve del sindicat USTEC que proposa la realització de 
cursos, tallers i activitats que vagin en la línea de treballar la “cultura de la pau”. 

Per acabar el punt dedicat als infants, recollim la propota que ens arriba del del 
COAC on ens demanen que reprenguen el més aviat posible, el projecte sobre patis 
escolars que havíem iniciat abans del primer confinament. 

Les propostes concretes referents al col·lectiu de la gent jove fan referència a la 
possibilitat de recuperar en format virtual diferents iniciatives on docents jubilats 
impartien classes de reforç a infants i joves. Creant així una borsa de coneixements. 
També demanen que s’eviti el tancament de les biblioteques i sales d’estudi i que 
siguin considerats serveis essencials, ja que son espais molt necessaris per als joves 
que no disposen a casa del lloc o la tranquil·litat necessària per estudiar i 
concentrar-se. 

Demanen també un Pla Municipal de foment integral de llocs de treball estables i 
de qualitat per al jovent. (cal implicar altres eixos)

Les propostes recollides en aquest sub-eix aborden també propostes referents a la 
cura de la gent gran i les persones depenents que son ateses en els seus domicilis. 

La ciutadania està molt preocupada per tot el que ha passat a les residències de 
gent gran i demanen maximitzar les condicions saludables i sanitàries  i dissenyar 
un pla exhaustiu de control perquè el que ha passat no torni a succeir. Amb el 
mateix objectiu també proposen sol·licitar des de l’Ajuntament al Dept. de Treball, 
Afers Socials i Famílies, que es reforcin les actuacions de supervisió i control dels 
serveis i establiments i que incrementin la dotació i el personal dels serveis 
d'inspecció. 

El grup municipal del PSC alerta de la precarietat laboral de les treballadores que 
es dediquen a la cura de la gent gran. La majoria son dones i amb contractes i sous 
molt baixos.

Sub-Eix 3.3: Àmbit emocional 
Pel que fa a l’àmbit emocional, els representants a l’eix del Col·legi Oficial de 
Psicologia de Catalunya proposen activar i potenciar el programa PISCOXARXA a la 
ciutat de Lleida. Aquest servei permetria oferir atenció psicològica professional a 
persones amb pocs o escassos recursos. 

Una de les conseqüències més directes i cruels d’aquesta pandèmia és la mort de 
familiars i persones properes. Les condicions en les que ens veiem obligats a 
acomiadar-nos de les persones que més estimem ens causen angoixa i malestar. És 
per això que es son necessàries actuacions concretes que permetin l’accés a la salut 
emocional, la gestió i l’acompanyament del dol. 

En aquets punt també hem recollit propostes referents a impulsar programes 
específics de suport emocional a les dones.

Sub-Eix 3.4: Promocions públiques d’habitatge 
L’objectiu principal d’aquest sub-eix es resumeix en una de les aportacions que fa 
l’Associació de Famílies de l’Escola Ciutat Jardí: Vetllar perquè totes les famílies 
tinguin accés a un habitatge digne amb l’espai i serveis per, a part de viure-hi 
dignament, si és necessari puguin fer-hi un confinament amb garanties sanitàries.

Moltes de les propostes recollides imaginen una ciutat post-covid més saludable i 
sostenible. La rehabilitació energètica dels edificis i l’aplicació de formules 
d’habitatge alternatives com la masoveria urbana, son opcions molt interessants.

I és per això que la Universitat de Lleida ens proposa un pla de xoc per donar 
resposta a les situacions d’emergència creades pels efectes de la pandèmia i en 
particular per la pèrdua de l’habitatge. Un pla que prevegi obligacions de resultat 
envers els poders públics i que promogui l’accés a l’habitatge social, preferiblement 
en règim de lloguer. 
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EIX 3: IGUALTAT, DIVERSITAT I INCLUSIÓ SOCIAL 
Sub-Eix 3.1: Drets a les persones i la comunitat

En aquest sub-eix es detecta una alta demanda de formació i accions de 
sensibilització dirigides a la població en general i també per sectors concrets. Unes 
accions formatives gratuïtes i accessibles a tota la població, realitzades per 
persones expertes i amb dos objectius clars: acceptar i viure la diversitat com una 
font de riquesa i desactivar el prejudicis i estereotips racistes que la situació 
sanitària ha fet créixer.

En aquest sentit la Coordinadora d’ONG de Lleida destaca que cal vetllar perquè 
Lleida sigui una ciutat acollidora habilitant els mecanismes necessaris per fer front 
a l'auge del racisme i la xenofòbia i promovent polítiques de cohesió social, en 
especial atenció als col·lectius més desfavorits: dones, persones LGTBI, minories 
ètniques, poblacions violentades, etc. 

Les propostes concretes de formació són: 

• Formació en igualtat, diversitat i esport inclusiu per entrenadors i entrenadores 
dels diferents clubs de la ciutat (Txema del Rosal)

• Formacions i programes dirigits als col·lectius més vulnerables (Esport Femení)

• Formació recollida en el I Pla Municipal de Polítiques d’Igualtat LGTBIQ (Colors 
de Ponent)

• Trobades obertes d’intercanvi d’experiències i metodologies amb mirada 
comunitària per als professionals de l’educació social (COELL)

• Treball per a l’apoderament de les dones i per a masculinitats més igualitàries 
amb adolescents i tallar el masclisme. (COELL)

• Cursos especialitzats per fomentar el coneixement, la cultura i la convivència 
amb les diferents nacionalitats que ens relacionen (Assemblea de les religions) 

• Realitzar jornades de portes obertes a les seus de les diferents religions o grups 
religiosos (Assemblea de les religions)

• En dates emblemàtiques donar a conèixer els èxits i les aportacions de les dones 
en diferents àmbits de la societat (Consell dels Infants i els Adolescents)

• Accions formatives i de suport tècnic i econòmic a la discapacitat, per tenir i usar 
amb seguretat eines tecnològiques d’accés a la cultura, el lleure i l’activitat social 
(accés a la connexió a internet i formació en l’ús segur i responsable de les xarxes 
socials, prevenció de l’abús) (ALLEM)

En aquest sub-eix també s’han recollit moltes propostes que fan referència a la 
força que té l’esport i el lleure com a eina d’inclusió social i la necessitat d’engegar 
col·laboracions per ampliar i millorar l’oferta a la ciutat: 

• Dissenyar activitat d’esport inclusiu i fer partícips a les i als esportistes dels clubs 
de Lleida. (Txema del Rosal) 

• Engegar col·laboracions entre entitats esportives i empreses locals per tal d’oferir 
activitats esportives i de lleure adequades als interessos dels infants i joves, amb 
especial atenció als barris amb un grau més alt de població amb risc d’exclusió 
social. (ALLEM)

• Oferir activitats extraescolars gratuïtes als centres educatius (ALLEM)

• Establir un sistema de beques que permeti als infants amb menys recursos poder 
fer esport en els diferents clubs de la ciutat  (ALLEM)

• Desenvolupar i subvencionar un projecte pilot de lleure inclusiu per persones 
amb discapacitat intel·lectual / trastorn mental, abordant l’autogestió del lleure 
d’adults amb suport professional puntual, amb la col·laboració de les llars d’avis 
municipals (ALLEM)

• Col·laboració amb les diferents empreses locals i entitats esportives, per tal 
d'oferir activitats destinades als adults. Esport Femení Lleida pretén dirigir el 
focus al públic adult, treballant a través de la pràctica esportiva o activitats 
relacionades amb la mateixa, les desigualtats socials originades durant l'etapa de 
la pandèmia.

o Activitats en els diferents barris de la ciutat de Lleida per tal de treballar amb 
els seus ciutadans i ciutadanes. Crear un vincle de proximitat per poder 
atendre les seves necessitats. 

o Proporcionar metodologies específiques per cada activitat ja sigui : activitat 
física, millora de la nutrició o altres relacionades 

o Col·laborar amb els centres educatius, escoles  i instituts per tal de realitzar 
activitats paral·leles als pares i mares

• Fomentar els espais a l’aire lliure per tal de poder realitzar les formacions o les 
activitats. En aquest punt també seria constructiu poder gaudir de les 
instal·lacions esportives de la ciutat o bé proporcionar un espai adaptat en els 
diferents centres cívics de cada barri en cas de necessitat (Esport Femení Lleida) 

• Emprendre accions amb una mirada comunitària amb visió de ciutat, més oberta 
i transversal (educació formal, no formal i informal) 

• Incorporació a l’Aliança Educació 360 de la qual el CEESC n’és part des dels inicis.

Fent una lectura general de totes les propostes recollides és veu clarament com la 
ciutadania està preocupada per la situació de les persones temporeres i les 
persones sense sostre a la nostra ciutat. 

L’Associació FUTUR com a representant de la comunitat gitana a Lleida, proposen 
treballar per desenvolupar projectes d’inserció laboral que incloguin la millora de 
les relacions socials i comunitàries, el dret a l’habitatge i itineraris socioeducatius 
personalitzats. Destaquen la necessitat d’establir mecanismes i metodologies de 
treball que permetin la millora de la convivència i el civisme a la ciutat de Lleida, 
per això cal fer un treball exhaustiu amb les famílies amb coordinació amb els 
Serveis Socials i els responsables de les prestacions o rendes socials. 

Un altre dels punts en els que hi podem trobar un alt grau de consens és en la 
necessitat de potenciar la coordinació i el treball col·laboratiu entre els Serveis 
Socials de l’Ajuntament – Àrees bàsiques de la Salut – Entitats socials. Aquesta 
coordinació comporta establir polítiques i directrius clares. Marcar horitzons 
definits per tal d’establir les actuacions que portin a aconseguir els recursos 
necessaris. 

En aquesta línia des de la Federació ALLEM proposen:

• Constituir una Taula per treballar els casos complexes identificats, de manera 
coordinada

• Establir d’un marc de col·laboració públic - privada estable, amb els agents 
econòmics i socials implicats en les diferents àrees prioritàries de reconstrucció 
de la ciutat post COVID

• Desenvolupar – ampliar l’activitat a Lleida ciutat - del projecte pilot de 
col·laboració (ja existent) entre les serveis socials municipals, la Guardia Urbana, 
els Mossos d’Esquadra i la Federació DINCAT – Federació ALLEM (a Lleida), per a 
la protecció de les persones amb discapacitat o trastorns mentals que es 
puguin trobar en situació d’abús o de risc de patir abusos (donades les diferents 
etapes de confinament domiciliari que agreugen situacions intrafamiliars 
complexes).

Pel que fa a la funció dels Serveis Socials, i també des d’ALLEM, apunten que 
aquesta pandèmia pot ser una oportunitat per impulsar accions cap a la població 
en general que permetin transformar la imatge equivocada que d’aquests serveis 
en té part de la ciutadania. El fet que, col·lectius que abans de la COVID no eren 
usuaris i ara ho son, pot ajudar a mostrar la universalitat dels Serveis Socials i l’error 
que suposa estigmatitzar a la població que s’atén com a únics destinataris del 
servei. 

I és per això també que queda reflectida en les propostes la necessitat de dotar de 
més professionals, més espais i més materials a l’equip de Servei Socials Municipals 
d’atenció primària. 

Un dels temes més presents en les propostes recollides fa referència directa o 
indirectament a la necessitat de garantir un pressupost suficient per a l’àrea social 
i educativa. Aquest és un punt entès com a prioritari i del que depenen moltes de 
les propostes exposades que van des de crear ajuts socio/econòmics i subvencionar 
projectes i associacions, fins a contractar més personal, fixar l’objectiu d’assolir el 
0’7% del pressupost de l’Ajuntament de Lleida destinat a la cooperació, al 
desenvolupament i la solidaritat internacional o crear un centre d’acollida públic 
amb gestió pública per a dones en situació de violència masclista.

Sub-Eix 3.2: Infància, joventut i persones grans
En aquest sub-eix es recullen totes les propostes que afecten directament als 
infants, joves i a la gent gran de la nostra ciutat. 

Pel que fa a l’educació es detecta una creixent preocupació pel nivell de segregació 
escolar a la nostra ciutat i es proposen actuacions per aconseguir una escolaritat 
més equilibrada. Recollir practiques de referència amb èxit en altres ciutats o 
reprendre la comissió creada al Consell Escolar Municipal en son una mostra. 
(USTEC) 

La Universitat de Lleida també ens alerta d’aquest fet i proposa promoure la 
diversitat i la barreja social com a valor, tot garantint que ni en l’admissió ni en la 
permanència a cap centre educatiu s’hi discrimini per origen ètnic, nacional, o per 
raons religioses. 

Lleida, a través del seu Ajuntament, està adherida a l’ ”Associació Internacional de 
Ciutats Educadores” (AICE) des del seu inici. Aquest gest és signe de la voluntat que 
té la nostra ciutadania de pertànyer a la comunitat internacional i de treballar-hi en 
aquelles matèries a les quals és més sensible. L’educació és la peça clau de l’acció 
col·lectiva per a uns més alts i extensos nivells de coneixement, de cultura, de 
benestar i de llibertat individual i col·lectiva. Actualment la ciutat de Lleida lidera la 
Xarxa Temàtica “LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE CON LA 
IMPLICACIÓN DE LA INFANCIA” éssent referent per altres ciutats de l’estat. 

Quan diem que Lleida és una ciutat educadora estem pensant en tots els àmbits i 
al llarg de tota la vida. Des de la xarxa d’Escoles Bressol Municipals fins a la 
Universitat Popular, passant per les ludoteques i els centres municipals 
d’ensenyaments artístics (EAM, AULA, Escola de Música i Conservatori Municipal)

L’any 1998 Lleida va assumir un ferm compromís en la defensa i promoció dels 
drets dels nens i adolescents amb la creació de la figura de la Defensora dels Drets 
dels Infants i  els Adolescents. 

No va ser fins al noviembre de 2004 que Lleida va ser proclamada per UNICEF per 
primera vegada com a Ciutat amiga de la Infància. Ser una ciutat amiga de la 
infància representa ser una ciutat  on les veus, les necessitats, les prioritats i els 
drets de la infància formen part integrant de les polítiques, els programes i les 
decisions públiques. En aquesta línia, hem recollit propostes per recuperar i enfortir 
aquest esperit afavorint la particiapció dels infants i els joves. Concretament, el 
col·lectiu jove demana l’apropament de les institucions, que els facin partícips de la 
presa de decisions que els afecten directament, que se’ls hi doni veu i un espai on 
poder debatre i posar en comú les seves inquietuds. 

Pel que fa a la formació ens arriben dues interessant propostes, una del món de 
l’esport que ens recorda la força que pot tenir la visibilització de referents com a 
estratègia. Aquests “referents esportius de la ciutat” poden fer accions formatives 
dirigides a infants i joves que promoguin els valors i hàbits saludables mitjançant la 
pràctica esportiva. I l’altra ve del sindicat USTEC que proposa la realització de 
cursos, tallers i activitats que vagin en la línea de treballar la “cultura de la pau”. 

Per acabar el punt dedicat als infants, recollim la propota que ens arriba del del 
COAC on ens demanen que reprenguen el més aviat posible, el projecte sobre patis 
escolars que havíem iniciat abans del primer confinament. 

Les propostes concretes referents al col·lectiu de la gent jove fan referència a la 
possibilitat de recuperar en format virtual diferents iniciatives on docents jubilats 
impartien classes de reforç a infants i joves. Creant així una borsa de coneixements. 
També demanen que s’eviti el tancament de les biblioteques i sales d’estudi i que 
siguin considerats serveis essencials, ja que son espais molt necessaris per als joves 
que no disposen a casa del lloc o la tranquil·litat necessària per estudiar i 
concentrar-se. 

Demanen també un Pla Municipal de foment integral de llocs de treball estables i 
de qualitat per al jovent. (cal implicar altres eixos)

Les propostes recollides en aquest sub-eix aborden també propostes referents a la 
cura de la gent gran i les persones depenents que son ateses en els seus domicilis. 

La ciutadania està molt preocupada per tot el que ha passat a les residències de 
gent gran i demanen maximitzar les condicions saludables i sanitàries  i dissenyar 
un pla exhaustiu de control perquè el que ha passat no torni a succeir. Amb el 
mateix objectiu també proposen sol·licitar des de l’Ajuntament al Dept. de Treball, 
Afers Socials i Famílies, que es reforcin les actuacions de supervisió i control dels 
serveis i establiments i que incrementin la dotació i el personal dels serveis 
d'inspecció. 

El grup municipal del PSC alerta de la precarietat laboral de les treballadores que 
es dediquen a la cura de la gent gran. La majoria son dones i amb contractes i sous 
molt baixos.

Sub-Eix 3.3: Àmbit emocional 
Pel que fa a l’àmbit emocional, els representants a l’eix del Col·legi Oficial de 
Psicologia de Catalunya proposen activar i potenciar el programa PISCOXARXA a la 
ciutat de Lleida. Aquest servei permetria oferir atenció psicològica professional a 
persones amb pocs o escassos recursos. 

Una de les conseqüències més directes i cruels d’aquesta pandèmia és la mort de 
familiars i persones properes. Les condicions en les que ens veiem obligats a 
acomiadar-nos de les persones que més estimem ens causen angoixa i malestar. És 
per això que es son necessàries actuacions concretes que permetin l’accés a la salut 
emocional, la gestió i l’acompanyament del dol. 

En aquets punt també hem recollit propostes referents a impulsar programes 
específics de suport emocional a les dones.

Sub-Eix 3.4: Promocions públiques d’habitatge 
L’objectiu principal d’aquest sub-eix es resumeix en una de les aportacions que fa 
l’Associació de Famílies de l’Escola Ciutat Jardí: Vetllar perquè totes les famílies 
tinguin accés a un habitatge digne amb l’espai i serveis per, a part de viure-hi 
dignament, si és necessari puguin fer-hi un confinament amb garanties sanitàries.

Moltes de les propostes recollides imaginen una ciutat post-covid més saludable i 
sostenible. La rehabilitació energètica dels edificis i l’aplicació de formules 
d’habitatge alternatives com la masoveria urbana, son opcions molt interessants.

I és per això que la Universitat de Lleida ens proposa un pla de xoc per donar 
resposta a les situacions d’emergència creades pels efectes de la pandèmia i en 
particular per la pèrdua de l’habitatge. Un pla que prevegi obligacions de resultat 
envers els poders públics i que promogui l’accés a l’habitatge social, preferiblement 
en règim de lloguer. 
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EIX 3: IGUALTAT, DIVERSITAT I INCLUSIÓ SOCIAL 
Sub-Eix 3.1: Drets a les persones i la comunitat

En aquest sub-eix es detecta una alta demanda de formació i accions de 
sensibilització dirigides a la població en general i també per sectors concrets. Unes 
accions formatives gratuïtes i accessibles a tota la població, realitzades per 
persones expertes i amb dos objectius clars: acceptar i viure la diversitat com una 
font de riquesa i desactivar el prejudicis i estereotips racistes que la situació 
sanitària ha fet créixer.

En aquest sentit la Coordinadora d’ONG de Lleida destaca que cal vetllar perquè 
Lleida sigui una ciutat acollidora habilitant els mecanismes necessaris per fer front 
a l'auge del racisme i la xenofòbia i promovent polítiques de cohesió social, en 
especial atenció als col·lectius més desfavorits: dones, persones LGTBI, minories 
ètniques, poblacions violentades, etc. 

Les propostes concretes de formació són: 

• Formació en igualtat, diversitat i esport inclusiu per entrenadors i entrenadores 
dels diferents clubs de la ciutat (Txema del Rosal)

• Formacions i programes dirigits als col·lectius més vulnerables (Esport Femení)

• Formació recollida en el I Pla Municipal de Polítiques d’Igualtat LGTBIQ (Colors 
de Ponent)

• Trobades obertes d’intercanvi d’experiències i metodologies amb mirada 
comunitària per als professionals de l’educació social (COELL)

• Treball per a l’apoderament de les dones i per a masculinitats més igualitàries 
amb adolescents i tallar el masclisme. (COELL)

• Cursos especialitzats per fomentar el coneixement, la cultura i la convivència 
amb les diferents nacionalitats que ens relacionen (Assemblea de les religions) 

• Realitzar jornades de portes obertes a les seus de les diferents religions o grups 
religiosos (Assemblea de les religions)

• En dates emblemàtiques donar a conèixer els èxits i les aportacions de les dones 
en diferents àmbits de la societat (Consell dels Infants i els Adolescents)

• Accions formatives i de suport tècnic i econòmic a la discapacitat, per tenir i usar 
amb seguretat eines tecnològiques d’accés a la cultura, el lleure i l’activitat social 
(accés a la connexió a internet i formació en l’ús segur i responsable de les xarxes 
socials, prevenció de l’abús) (ALLEM)

En aquest sub-eix també s’han recollit moltes propostes que fan referència a la 
força que té l’esport i el lleure com a eina d’inclusió social i la necessitat d’engegar 
col·laboracions per ampliar i millorar l’oferta a la ciutat: 

• Dissenyar activitat d’esport inclusiu i fer partícips a les i als esportistes dels clubs 
de Lleida. (Txema del Rosal) 

• Engegar col·laboracions entre entitats esportives i empreses locals per tal d’oferir 
activitats esportives i de lleure adequades als interessos dels infants i joves, amb 
especial atenció als barris amb un grau més alt de població amb risc d’exclusió 
social. (ALLEM)

• Oferir activitats extraescolars gratuïtes als centres educatius (ALLEM)

• Establir un sistema de beques que permeti als infants amb menys recursos poder 
fer esport en els diferents clubs de la ciutat  (ALLEM)

• Desenvolupar i subvencionar un projecte pilot de lleure inclusiu per persones 
amb discapacitat intel·lectual / trastorn mental, abordant l’autogestió del lleure 
d’adults amb suport professional puntual, amb la col·laboració de les llars d’avis 
municipals (ALLEM)

• Col·laboració amb les diferents empreses locals i entitats esportives, per tal 
d'oferir activitats destinades als adults. Esport Femení Lleida pretén dirigir el 
focus al públic adult, treballant a través de la pràctica esportiva o activitats 
relacionades amb la mateixa, les desigualtats socials originades durant l'etapa de 
la pandèmia.

o Activitats en els diferents barris de la ciutat de Lleida per tal de treballar amb 
els seus ciutadans i ciutadanes. Crear un vincle de proximitat per poder 
atendre les seves necessitats. 

o Proporcionar metodologies específiques per cada activitat ja sigui : activitat 
física, millora de la nutrició o altres relacionades 

o Col·laborar amb els centres educatius, escoles  i instituts per tal de realitzar 
activitats paral·leles als pares i mares

• Fomentar els espais a l’aire lliure per tal de poder realitzar les formacions o les 
activitats. En aquest punt també seria constructiu poder gaudir de les 
instal·lacions esportives de la ciutat o bé proporcionar un espai adaptat en els 
diferents centres cívics de cada barri en cas de necessitat (Esport Femení Lleida) 

• Emprendre accions amb una mirada comunitària amb visió de ciutat, més oberta 
i transversal (educació formal, no formal i informal) 

• Incorporació a l’Aliança Educació 360 de la qual el CEESC n’és part des dels inicis.

Fent una lectura general de totes les propostes recollides és veu clarament com la 
ciutadania està preocupada per la situació de les persones temporeres i les 
persones sense sostre a la nostra ciutat. 

L’Associació FUTUR com a representant de la comunitat gitana a Lleida, proposen 
treballar per desenvolupar projectes d’inserció laboral que incloguin la millora de 
les relacions socials i comunitàries, el dret a l’habitatge i itineraris socioeducatius 
personalitzats. Destaquen la necessitat d’establir mecanismes i metodologies de 
treball que permetin la millora de la convivència i el civisme a la ciutat de Lleida, 
per això cal fer un treball exhaustiu amb les famílies amb coordinació amb els 
Serveis Socials i els responsables de les prestacions o rendes socials. 

Un altre dels punts en els que hi podem trobar un alt grau de consens és en la 
necessitat de potenciar la coordinació i el treball col·laboratiu entre els Serveis 
Socials de l’Ajuntament – Àrees bàsiques de la Salut – Entitats socials. Aquesta 
coordinació comporta establir polítiques i directrius clares. Marcar horitzons 
definits per tal d’establir les actuacions que portin a aconseguir els recursos 
necessaris. 

En aquesta línia des de la Federació ALLEM proposen:

• Constituir una Taula per treballar els casos complexes identificats, de manera 
coordinada

• Establir d’un marc de col·laboració públic - privada estable, amb els agents 
econòmics i socials implicats en les diferents àrees prioritàries de reconstrucció 
de la ciutat post COVID

• Desenvolupar – ampliar l’activitat a Lleida ciutat - del projecte pilot de 
col·laboració (ja existent) entre les serveis socials municipals, la Guardia Urbana, 
els Mossos d’Esquadra i la Federació DINCAT – Federació ALLEM (a Lleida), per a 
la protecció de les persones amb discapacitat o trastorns mentals que es 
puguin trobar en situació d’abús o de risc de patir abusos (donades les diferents 
etapes de confinament domiciliari que agreugen situacions intrafamiliars 
complexes).

Pel que fa a la funció dels Serveis Socials, i també des d’ALLEM, apunten que 
aquesta pandèmia pot ser una oportunitat per impulsar accions cap a la població 
en general que permetin transformar la imatge equivocada que d’aquests serveis 
en té part de la ciutadania. El fet que, col·lectius que abans de la COVID no eren 
usuaris i ara ho son, pot ajudar a mostrar la universalitat dels Serveis Socials i l’error 
que suposa estigmatitzar a la població que s’atén com a únics destinataris del 
servei. 

I és per això també que queda reflectida en les propostes la necessitat de dotar de 
més professionals, més espais i més materials a l’equip de Servei Socials Municipals 
d’atenció primària. 

Un dels temes més presents en les propostes recollides fa referència directa o 
indirectament a la necessitat de garantir un pressupost suficient per a l’àrea social 
i educativa. Aquest és un punt entès com a prioritari i del que depenen moltes de 
les propostes exposades que van des de crear ajuts socio/econòmics i subvencionar 
projectes i associacions, fins a contractar més personal, fixar l’objectiu d’assolir el 
0’7% del pressupost de l’Ajuntament de Lleida destinat a la cooperació, al 
desenvolupament i la solidaritat internacional o crear un centre d’acollida públic 
amb gestió pública per a dones en situació de violència masclista.

Sub-Eix 3.2: Infància, joventut i persones grans
En aquest sub-eix es recullen totes les propostes que afecten directament als 
infants, joves i a la gent gran de la nostra ciutat. 

Pel que fa a l’educació es detecta una creixent preocupació pel nivell de segregació 
escolar a la nostra ciutat i es proposen actuacions per aconseguir una escolaritat 
més equilibrada. Recollir practiques de referència amb èxit en altres ciutats o 
reprendre la comissió creada al Consell Escolar Municipal en son una mostra. 
(USTEC) 

La Universitat de Lleida també ens alerta d’aquest fet i proposa promoure la 
diversitat i la barreja social com a valor, tot garantint que ni en l’admissió ni en la 
permanència a cap centre educatiu s’hi discrimini per origen ètnic, nacional, o per 
raons religioses. 

Lleida, a través del seu Ajuntament, està adherida a l’ ”Associació Internacional de 
Ciutats Educadores” (AICE) des del seu inici. Aquest gest és signe de la voluntat que 
té la nostra ciutadania de pertànyer a la comunitat internacional i de treballar-hi en 
aquelles matèries a les quals és més sensible. L’educació és la peça clau de l’acció 
col·lectiva per a uns més alts i extensos nivells de coneixement, de cultura, de 
benestar i de llibertat individual i col·lectiva. Actualment la ciutat de Lleida lidera la 
Xarxa Temàtica “LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE CON LA 
IMPLICACIÓN DE LA INFANCIA” éssent referent per altres ciutats de l’estat. 

Quan diem que Lleida és una ciutat educadora estem pensant en tots els àmbits i 
al llarg de tota la vida. Des de la xarxa d’Escoles Bressol Municipals fins a la 
Universitat Popular, passant per les ludoteques i els centres municipals 
d’ensenyaments artístics (EAM, AULA, Escola de Música i Conservatori Municipal)

L’any 1998 Lleida va assumir un ferm compromís en la defensa i promoció dels 
drets dels nens i adolescents amb la creació de la figura de la Defensora dels Drets 
dels Infants i  els Adolescents. 

No va ser fins al noviembre de 2004 que Lleida va ser proclamada per UNICEF per 
primera vegada com a Ciutat amiga de la Infància. Ser una ciutat amiga de la 
infància representa ser una ciutat  on les veus, les necessitats, les prioritats i els 
drets de la infància formen part integrant de les polítiques, els programes i les 
decisions públiques. En aquesta línia, hem recollit propostes per recuperar i enfortir 
aquest esperit afavorint la particiapció dels infants i els joves. Concretament, el 
col·lectiu jove demana l’apropament de les institucions, que els facin partícips de la 
presa de decisions que els afecten directament, que se’ls hi doni veu i un espai on 
poder debatre i posar en comú les seves inquietuds. 

Pel que fa a la formació ens arriben dues interessant propostes, una del món de 
l’esport que ens recorda la força que pot tenir la visibilització de referents com a 
estratègia. Aquests “referents esportius de la ciutat” poden fer accions formatives 
dirigides a infants i joves que promoguin els valors i hàbits saludables mitjançant la 
pràctica esportiva. I l’altra ve del sindicat USTEC que proposa la realització de 
cursos, tallers i activitats que vagin en la línea de treballar la “cultura de la pau”. 

Per acabar el punt dedicat als infants, recollim la propota que ens arriba del del 
COAC on ens demanen que reprenguen el més aviat posible, el projecte sobre patis 
escolars que havíem iniciat abans del primer confinament. 

Les propostes concretes referents al col·lectiu de la gent jove fan referència a la 
possibilitat de recuperar en format virtual diferents iniciatives on docents jubilats 
impartien classes de reforç a infants i joves. Creant així una borsa de coneixements. 
També demanen que s’eviti el tancament de les biblioteques i sales d’estudi i que 
siguin considerats serveis essencials, ja que son espais molt necessaris per als joves 
que no disposen a casa del lloc o la tranquil·litat necessària per estudiar i 
concentrar-se. 

Demanen també un Pla Municipal de foment integral de llocs de treball estables i 
de qualitat per al jovent. (cal implicar altres eixos)

Les propostes recollides en aquest sub-eix aborden també propostes referents a la 
cura de la gent gran i les persones depenents que son ateses en els seus domicilis. 

La ciutadania està molt preocupada per tot el que ha passat a les residències de 
gent gran i demanen maximitzar les condicions saludables i sanitàries  i dissenyar 
un pla exhaustiu de control perquè el que ha passat no torni a succeir. Amb el 
mateix objectiu també proposen sol·licitar des de l’Ajuntament al Dept. de Treball, 
Afers Socials i Famílies, que es reforcin les actuacions de supervisió i control dels 
serveis i establiments i que incrementin la dotació i el personal dels serveis 
d'inspecció. 

El grup municipal del PSC alerta de la precarietat laboral de les treballadores que 
es dediquen a la cura de la gent gran. La majoria son dones i amb contractes i sous 
molt baixos.

Sub-Eix 3.3: Àmbit emocional 
Pel que fa a l’àmbit emocional, els representants a l’eix del Col·legi Oficial de 
Psicologia de Catalunya proposen activar i potenciar el programa PISCOXARXA a la 
ciutat de Lleida. Aquest servei permetria oferir atenció psicològica professional a 
persones amb pocs o escassos recursos. 

Una de les conseqüències més directes i cruels d’aquesta pandèmia és la mort de 
familiars i persones properes. Les condicions en les que ens veiem obligats a 
acomiadar-nos de les persones que més estimem ens causen angoixa i malestar. És 
per això que es son necessàries actuacions concretes que permetin l’accés a la salut 
emocional, la gestió i l’acompanyament del dol. 

En aquets punt també hem recollit propostes referents a impulsar programes 
específics de suport emocional a les dones.

Sub-Eix 3.4: Promocions públiques d’habitatge 
L’objectiu principal d’aquest sub-eix es resumeix en una de les aportacions que fa 
l’Associació de Famílies de l’Escola Ciutat Jardí: Vetllar perquè totes les famílies 
tinguin accés a un habitatge digne amb l’espai i serveis per, a part de viure-hi 
dignament, si és necessari puguin fer-hi un confinament amb garanties sanitàries.

Moltes de les propostes recollides imaginen una ciutat post-covid més saludable i 
sostenible. La rehabilitació energètica dels edificis i l’aplicació de formules 
d’habitatge alternatives com la masoveria urbana, son opcions molt interessants.

I és per això que la Universitat de Lleida ens proposa un pla de xoc per donar 
resposta a les situacions d’emergència creades pels efectes de la pandèmia i en 
particular per la pèrdua de l’habitatge. Un pla que prevegi obligacions de resultat 
envers els poders públics i que promogui l’accés a l’habitatge social, preferiblement 
en règim de lloguer. 
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EIX 3: IGUALTAT, DIVERSITAT I INCLUSIÓ SOCIAL 
Sub-Eix 3.1: Drets a les persones i la comunitat

En aquest sub-eix es detecta una alta demanda de formació i accions de 
sensibilització dirigides a la població en general i també per sectors concrets. Unes 
accions formatives gratuïtes i accessibles a tota la població, realitzades per 
persones expertes i amb dos objectius clars: acceptar i viure la diversitat com una 
font de riquesa i desactivar el prejudicis i estereotips racistes que la situació 
sanitària ha fet créixer.

En aquest sentit la Coordinadora d’ONG de Lleida destaca que cal vetllar perquè 
Lleida sigui una ciutat acollidora habilitant els mecanismes necessaris per fer front 
a l'auge del racisme i la xenofòbia i promovent polítiques de cohesió social, en 
especial atenció als col·lectius més desfavorits: dones, persones LGTBI, minories 
ètniques, poblacions violentades, etc. 

Les propostes concretes de formació són: 

• Formació en igualtat, diversitat i esport inclusiu per entrenadors i entrenadores 
dels diferents clubs de la ciutat (Txema del Rosal)

• Formacions i programes dirigits als col·lectius més vulnerables (Esport Femení)

• Formació recollida en el I Pla Municipal de Polítiques d’Igualtat LGTBIQ (Colors 
de Ponent)

• Trobades obertes d’intercanvi d’experiències i metodologies amb mirada 
comunitària per als professionals de l’educació social (COELL)

• Treball per a l’apoderament de les dones i per a masculinitats més igualitàries 
amb adolescents i tallar el masclisme. (COELL)

• Cursos especialitzats per fomentar el coneixement, la cultura i la convivència 
amb les diferents nacionalitats que ens relacionen (Assemblea de les religions) 

• Realitzar jornades de portes obertes a les seus de les diferents religions o grups 
religiosos (Assemblea de les religions)

• En dates emblemàtiques donar a conèixer els èxits i les aportacions de les dones 
en diferents àmbits de la societat (Consell dels Infants i els Adolescents)

• Accions formatives i de suport tècnic i econòmic a la discapacitat, per tenir i usar 
amb seguretat eines tecnològiques d’accés a la cultura, el lleure i l’activitat social 
(accés a la connexió a internet i formació en l’ús segur i responsable de les xarxes 
socials, prevenció de l’abús) (ALLEM)

En aquest sub-eix també s’han recollit moltes propostes que fan referència a la 
força que té l’esport i el lleure com a eina d’inclusió social i la necessitat d’engegar 
col·laboracions per ampliar i millorar l’oferta a la ciutat: 

• Dissenyar activitat d’esport inclusiu i fer partícips a les i als esportistes dels clubs 
de Lleida. (Txema del Rosal) 

• Engegar col·laboracions entre entitats esportives i empreses locals per tal d’oferir 
activitats esportives i de lleure adequades als interessos dels infants i joves, amb 
especial atenció als barris amb un grau més alt de població amb risc d’exclusió 
social. (ALLEM)

• Oferir activitats extraescolars gratuïtes als centres educatius (ALLEM)

• Establir un sistema de beques que permeti als infants amb menys recursos poder 
fer esport en els diferents clubs de la ciutat  (ALLEM)

• Desenvolupar i subvencionar un projecte pilot de lleure inclusiu per persones 
amb discapacitat intel·lectual / trastorn mental, abordant l’autogestió del lleure 
d’adults amb suport professional puntual, amb la col·laboració de les llars d’avis 
municipals (ALLEM)

• Col·laboració amb les diferents empreses locals i entitats esportives, per tal 
d'oferir activitats destinades als adults. Esport Femení Lleida pretén dirigir el 
focus al públic adult, treballant a través de la pràctica esportiva o activitats 
relacionades amb la mateixa, les desigualtats socials originades durant l'etapa de 
la pandèmia.

o Activitats en els diferents barris de la ciutat de Lleida per tal de treballar amb 
els seus ciutadans i ciutadanes. Crear un vincle de proximitat per poder 
atendre les seves necessitats. 

o Proporcionar metodologies específiques per cada activitat ja sigui : activitat 
física, millora de la nutrició o altres relacionades 

o Col·laborar amb els centres educatius, escoles  i instituts per tal de realitzar 
activitats paral·leles als pares i mares

• Fomentar els espais a l’aire lliure per tal de poder realitzar les formacions o les 
activitats. En aquest punt també seria constructiu poder gaudir de les 
instal·lacions esportives de la ciutat o bé proporcionar un espai adaptat en els 
diferents centres cívics de cada barri en cas de necessitat (Esport Femení Lleida) 

• Emprendre accions amb una mirada comunitària amb visió de ciutat, més oberta 
i transversal (educació formal, no formal i informal) 

• Incorporació a l’Aliança Educació 360 de la qual el CEESC n’és part des dels inicis.

Fent una lectura general de totes les propostes recollides és veu clarament com la 
ciutadania està preocupada per la situació de les persones temporeres i les 
persones sense sostre a la nostra ciutat. 

L’Associació FUTUR com a representant de la comunitat gitana a Lleida, proposen 
treballar per desenvolupar projectes d’inserció laboral que incloguin la millora de 
les relacions socials i comunitàries, el dret a l’habitatge i itineraris socioeducatius 
personalitzats. Destaquen la necessitat d’establir mecanismes i metodologies de 
treball que permetin la millora de la convivència i el civisme a la ciutat de Lleida, 
per això cal fer un treball exhaustiu amb les famílies amb coordinació amb els 
Serveis Socials i els responsables de les prestacions o rendes socials. 

Un altre dels punts en els que hi podem trobar un alt grau de consens és en la 
necessitat de potenciar la coordinació i el treball col·laboratiu entre els Serveis 
Socials de l’Ajuntament – Àrees bàsiques de la Salut – Entitats socials. Aquesta 
coordinació comporta establir polítiques i directrius clares. Marcar horitzons 
definits per tal d’establir les actuacions que portin a aconseguir els recursos 
necessaris. 

En aquesta línia des de la Federació ALLEM proposen:

• Constituir una Taula per treballar els casos complexes identificats, de manera 
coordinada

• Establir d’un marc de col·laboració públic - privada estable, amb els agents 
econòmics i socials implicats en les diferents àrees prioritàries de reconstrucció 
de la ciutat post COVID

• Desenvolupar – ampliar l’activitat a Lleida ciutat - del projecte pilot de 
col·laboració (ja existent) entre les serveis socials municipals, la Guardia Urbana, 
els Mossos d’Esquadra i la Federació DINCAT – Federació ALLEM (a Lleida), per a 
la protecció de les persones amb discapacitat o trastorns mentals que es 
puguin trobar en situació d’abús o de risc de patir abusos (donades les diferents 
etapes de confinament domiciliari que agreugen situacions intrafamiliars 
complexes).

Pel que fa a la funció dels Serveis Socials, i també des d’ALLEM, apunten que 
aquesta pandèmia pot ser una oportunitat per impulsar accions cap a la població 
en general que permetin transformar la imatge equivocada que d’aquests serveis 
en té part de la ciutadania. El fet que, col·lectius que abans de la COVID no eren 
usuaris i ara ho son, pot ajudar a mostrar la universalitat dels Serveis Socials i l’error 
que suposa estigmatitzar a la població que s’atén com a únics destinataris del 
servei. 

I és per això també que queda reflectida en les propostes la necessitat de dotar de 
més professionals, més espais i més materials a l’equip de Servei Socials Municipals 
d’atenció primària. 

Un dels temes més presents en les propostes recollides fa referència directa o 
indirectament a la necessitat de garantir un pressupost suficient per a l’àrea social 
i educativa. Aquest és un punt entès com a prioritari i del que depenen moltes de 
les propostes exposades que van des de crear ajuts socio/econòmics i subvencionar 
projectes i associacions, fins a contractar més personal, fixar l’objectiu d’assolir el 
0’7% del pressupost de l’Ajuntament de Lleida destinat a la cooperació, al 
desenvolupament i la solidaritat internacional o crear un centre d’acollida públic 
amb gestió pública per a dones en situació de violència masclista.

Sub-Eix 3.2: Infància, joventut i persones grans
En aquest sub-eix es recullen totes les propostes que afecten directament als 
infants, joves i a la gent gran de la nostra ciutat. 

Pel que fa a l’educació es detecta una creixent preocupació pel nivell de segregació 
escolar a la nostra ciutat i es proposen actuacions per aconseguir una escolaritat 
més equilibrada. Recollir practiques de referència amb èxit en altres ciutats o 
reprendre la comissió creada al Consell Escolar Municipal en son una mostra. 
(USTEC) 

La Universitat de Lleida també ens alerta d’aquest fet i proposa promoure la 
diversitat i la barreja social com a valor, tot garantint que ni en l’admissió ni en la 
permanència a cap centre educatiu s’hi discrimini per origen ètnic, nacional, o per 
raons religioses. 

Lleida, a través del seu Ajuntament, està adherida a l’ ”Associació Internacional de 
Ciutats Educadores” (AICE) des del seu inici. Aquest gest és signe de la voluntat que 
té la nostra ciutadania de pertànyer a la comunitat internacional i de treballar-hi en 
aquelles matèries a les quals és més sensible. L’educació és la peça clau de l’acció 
col·lectiva per a uns més alts i extensos nivells de coneixement, de cultura, de 
benestar i de llibertat individual i col·lectiva. Actualment la ciutat de Lleida lidera la 
Xarxa Temàtica “LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE CON LA 
IMPLICACIÓN DE LA INFANCIA” éssent referent per altres ciutats de l’estat. 

Quan diem que Lleida és una ciutat educadora estem pensant en tots els àmbits i 
al llarg de tota la vida. Des de la xarxa d’Escoles Bressol Municipals fins a la 
Universitat Popular, passant per les ludoteques i els centres municipals 
d’ensenyaments artístics (EAM, AULA, Escola de Música i Conservatori Municipal)

L’any 1998 Lleida va assumir un ferm compromís en la defensa i promoció dels 
drets dels nens i adolescents amb la creació de la figura de la Defensora dels Drets 
dels Infants i  els Adolescents. 

No va ser fins al noviembre de 2004 que Lleida va ser proclamada per UNICEF per 
primera vegada com a Ciutat amiga de la Infància. Ser una ciutat amiga de la 
infància representa ser una ciutat  on les veus, les necessitats, les prioritats i els 
drets de la infància formen part integrant de les polítiques, els programes i les 
decisions públiques. En aquesta línia, hem recollit propostes per recuperar i enfortir 
aquest esperit afavorint la particiapció dels infants i els joves. Concretament, el 
col·lectiu jove demana l’apropament de les institucions, que els facin partícips de la 
presa de decisions que els afecten directament, que se’ls hi doni veu i un espai on 
poder debatre i posar en comú les seves inquietuds. 

Pel que fa a la formació ens arriben dues interessant propostes, una del món de 
l’esport que ens recorda la força que pot tenir la visibilització de referents com a 
estratègia. Aquests “referents esportius de la ciutat” poden fer accions formatives 
dirigides a infants i joves que promoguin els valors i hàbits saludables mitjançant la 
pràctica esportiva. I l’altra ve del sindicat USTEC que proposa la realització de 
cursos, tallers i activitats que vagin en la línea de treballar la “cultura de la pau”. 

Per acabar el punt dedicat als infants, recollim la propota que ens arriba del del 
COAC on ens demanen que reprenguen el més aviat posible, el projecte sobre patis 
escolars que havíem iniciat abans del primer confinament. 

Les propostes concretes referents al col·lectiu de la gent jove fan referència a la 
possibilitat de recuperar en format virtual diferents iniciatives on docents jubilats 
impartien classes de reforç a infants i joves. Creant així una borsa de coneixements. 
També demanen que s’eviti el tancament de les biblioteques i sales d’estudi i que 
siguin considerats serveis essencials, ja que son espais molt necessaris per als joves 
que no disposen a casa del lloc o la tranquil·litat necessària per estudiar i 
concentrar-se. 

Demanen també un Pla Municipal de foment integral de llocs de treball estables i 
de qualitat per al jovent. (cal implicar altres eixos)

Les propostes recollides en aquest sub-eix aborden també propostes referents a la 
cura de la gent gran i les persones depenents que son ateses en els seus domicilis. 

La ciutadania està molt preocupada per tot el que ha passat a les residències de 
gent gran i demanen maximitzar les condicions saludables i sanitàries  i dissenyar 
un pla exhaustiu de control perquè el que ha passat no torni a succeir. Amb el 
mateix objectiu també proposen sol·licitar des de l’Ajuntament al Dept. de Treball, 
Afers Socials i Famílies, que es reforcin les actuacions de supervisió i control dels 
serveis i establiments i que incrementin la dotació i el personal dels serveis 
d'inspecció. 

El grup municipal del PSC alerta de la precarietat laboral de les treballadores que 
es dediquen a la cura de la gent gran. La majoria son dones i amb contractes i sous 
molt baixos.

Sub-Eix 3.3: Àmbit emocional 
Pel que fa a l’àmbit emocional, els representants a l’eix del Col·legi Oficial de 
Psicologia de Catalunya proposen activar i potenciar el programa PISCOXARXA a la 
ciutat de Lleida. Aquest servei permetria oferir atenció psicològica professional a 
persones amb pocs o escassos recursos. 

Una de les conseqüències més directes i cruels d’aquesta pandèmia és la mort de 
familiars i persones properes. Les condicions en les que ens veiem obligats a 
acomiadar-nos de les persones que més estimem ens causen angoixa i malestar. És 
per això que es son necessàries actuacions concretes que permetin l’accés a la salut 
emocional, la gestió i l’acompanyament del dol. 

En aquets punt també hem recollit propostes referents a impulsar programes 
específics de suport emocional a les dones.

Sub-Eix 3.4: Promocions públiques d’habitatge 
L’objectiu principal d’aquest sub-eix es resumeix en una de les aportacions que fa 
l’Associació de Famílies de l’Escola Ciutat Jardí: Vetllar perquè totes les famílies 
tinguin accés a un habitatge digne amb l’espai i serveis per, a part de viure-hi 
dignament, si és necessari puguin fer-hi un confinament amb garanties sanitàries.

Moltes de les propostes recollides imaginen una ciutat post-covid més saludable i 
sostenible. La rehabilitació energètica dels edificis i l’aplicació de formules 
d’habitatge alternatives com la masoveria urbana, son opcions molt interessants.

I és per això que la Universitat de Lleida ens proposa un pla de xoc per donar 
resposta a les situacions d’emergència creades pels efectes de la pandèmia i en 
particular per la pèrdua de l’habitatge. Un pla que prevegi obligacions de resultat 
envers els poders públics i que promogui l’accés a l’habitatge social, preferiblement 
en règim de lloguer. 
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EIX 3: IGUALTAT, DIVERSITAT I INCLUSIÓ SOCIAL 
Sub-Eix 3.1: Drets a les persones i la comunitat

En aquest sub-eix es detecta una alta demanda de formació i accions de 
sensibilització dirigides a la població en general i també per sectors concrets. Unes 
accions formatives gratuïtes i accessibles a tota la població, realitzades per 
persones expertes i amb dos objectius clars: acceptar i viure la diversitat com una 
font de riquesa i desactivar el prejudicis i estereotips racistes que la situació 
sanitària ha fet créixer.

En aquest sentit la Coordinadora d’ONG de Lleida destaca que cal vetllar perquè 
Lleida sigui una ciutat acollidora habilitant els mecanismes necessaris per fer front 
a l'auge del racisme i la xenofòbia i promovent polítiques de cohesió social, en 
especial atenció als col·lectius més desfavorits: dones, persones LGTBI, minories 
ètniques, poblacions violentades, etc. 

Les propostes concretes de formació són: 

• Formació en igualtat, diversitat i esport inclusiu per entrenadors i entrenadores 
dels diferents clubs de la ciutat (Txema del Rosal)

• Formacions i programes dirigits als col·lectius més vulnerables (Esport Femení)

• Formació recollida en el I Pla Municipal de Polítiques d’Igualtat LGTBIQ (Colors 
de Ponent)

• Trobades obertes d’intercanvi d’experiències i metodologies amb mirada 
comunitària per als professionals de l’educació social (COELL)

• Treball per a l’apoderament de les dones i per a masculinitats més igualitàries 
amb adolescents i tallar el masclisme. (COELL)

• Cursos especialitzats per fomentar el coneixement, la cultura i la convivència 
amb les diferents nacionalitats que ens relacionen (Assemblea de les religions) 

• Realitzar jornades de portes obertes a les seus de les diferents religions o grups 
religiosos (Assemblea de les religions)

• En dates emblemàtiques donar a conèixer els èxits i les aportacions de les dones 
en diferents àmbits de la societat (Consell dels Infants i els Adolescents)

• Accions formatives i de suport tècnic i econòmic a la discapacitat, per tenir i usar 
amb seguretat eines tecnològiques d’accés a la cultura, el lleure i l’activitat social 
(accés a la connexió a internet i formació en l’ús segur i responsable de les xarxes 
socials, prevenció de l’abús) (ALLEM)

En aquest sub-eix també s’han recollit moltes propostes que fan referència a la 
força que té l’esport i el lleure com a eina d’inclusió social i la necessitat d’engegar 
col·laboracions per ampliar i millorar l’oferta a la ciutat: 

• Dissenyar activitat d’esport inclusiu i fer partícips a les i als esportistes dels clubs 
de Lleida. (Txema del Rosal) 

• Engegar col·laboracions entre entitats esportives i empreses locals per tal d’oferir 
activitats esportives i de lleure adequades als interessos dels infants i joves, amb 
especial atenció als barris amb un grau més alt de població amb risc d’exclusió 
social. (ALLEM)

• Oferir activitats extraescolars gratuïtes als centres educatius (ALLEM)

• Establir un sistema de beques que permeti als infants amb menys recursos poder 
fer esport en els diferents clubs de la ciutat  (ALLEM)

• Desenvolupar i subvencionar un projecte pilot de lleure inclusiu per persones 
amb discapacitat intel·lectual / trastorn mental, abordant l’autogestió del lleure 
d’adults amb suport professional puntual, amb la col·laboració de les llars d’avis 
municipals (ALLEM)

• Col·laboració amb les diferents empreses locals i entitats esportives, per tal 
d'oferir activitats destinades als adults. Esport Femení Lleida pretén dirigir el 
focus al públic adult, treballant a través de la pràctica esportiva o activitats 
relacionades amb la mateixa, les desigualtats socials originades durant l'etapa de 
la pandèmia.

o Activitats en els diferents barris de la ciutat de Lleida per tal de treballar amb 
els seus ciutadans i ciutadanes. Crear un vincle de proximitat per poder 
atendre les seves necessitats. 

o Proporcionar metodologies específiques per cada activitat ja sigui : activitat 
física, millora de la nutrició o altres relacionades 

o Col·laborar amb els centres educatius, escoles  i instituts per tal de realitzar 
activitats paral·leles als pares i mares

• Fomentar els espais a l’aire lliure per tal de poder realitzar les formacions o les 
activitats. En aquest punt també seria constructiu poder gaudir de les 
instal·lacions esportives de la ciutat o bé proporcionar un espai adaptat en els 
diferents centres cívics de cada barri en cas de necessitat (Esport Femení Lleida) 

• Emprendre accions amb una mirada comunitària amb visió de ciutat, més oberta 
i transversal (educació formal, no formal i informal) 

• Incorporació a l’Aliança Educació 360 de la qual el CEESC n’és part des dels inicis.

Fent una lectura general de totes les propostes recollides és veu clarament com la 
ciutadania està preocupada per la situació de les persones temporeres i les 
persones sense sostre a la nostra ciutat. 

L’Associació FUTUR com a representant de la comunitat gitana a Lleida, proposen 
treballar per desenvolupar projectes d’inserció laboral que incloguin la millora de 
les relacions socials i comunitàries, el dret a l’habitatge i itineraris socioeducatius 
personalitzats. Destaquen la necessitat d’establir mecanismes i metodologies de 
treball que permetin la millora de la convivència i el civisme a la ciutat de Lleida, 
per això cal fer un treball exhaustiu amb les famílies amb coordinació amb els 
Serveis Socials i els responsables de les prestacions o rendes socials. 

Un altre dels punts en els que hi podem trobar un alt grau de consens és en la 
necessitat de potenciar la coordinació i el treball col·laboratiu entre els Serveis 
Socials de l’Ajuntament – Àrees bàsiques de la Salut – Entitats socials. Aquesta 
coordinació comporta establir polítiques i directrius clares. Marcar horitzons 
definits per tal d’establir les actuacions que portin a aconseguir els recursos 
necessaris. 

En aquesta línia des de la Federació ALLEM proposen:

• Constituir una Taula per treballar els casos complexes identificats, de manera 
coordinada

• Establir d’un marc de col·laboració públic - privada estable, amb els agents 
econòmics i socials implicats en les diferents àrees prioritàries de reconstrucció 
de la ciutat post COVID

• Desenvolupar – ampliar l’activitat a Lleida ciutat - del projecte pilot de 
col·laboració (ja existent) entre les serveis socials municipals, la Guardia Urbana, 
els Mossos d’Esquadra i la Federació DINCAT – Federació ALLEM (a Lleida), per a 
la protecció de les persones amb discapacitat o trastorns mentals que es 
puguin trobar en situació d’abús o de risc de patir abusos (donades les diferents 
etapes de confinament domiciliari que agreugen situacions intrafamiliars 
complexes).

Pel que fa a la funció dels Serveis Socials, i també des d’ALLEM, apunten que 
aquesta pandèmia pot ser una oportunitat per impulsar accions cap a la població 
en general que permetin transformar la imatge equivocada que d’aquests serveis 
en té part de la ciutadania. El fet que, col·lectius que abans de la COVID no eren 
usuaris i ara ho son, pot ajudar a mostrar la universalitat dels Serveis Socials i l’error 
que suposa estigmatitzar a la població que s’atén com a únics destinataris del 
servei. 

I és per això també que queda reflectida en les propostes la necessitat de dotar de 
més professionals, més espais i més materials a l’equip de Servei Socials Municipals 
d’atenció primària. 

Un dels temes més presents en les propostes recollides fa referència directa o 
indirectament a la necessitat de garantir un pressupost suficient per a l’àrea social 
i educativa. Aquest és un punt entès com a prioritari i del que depenen moltes de 
les propostes exposades que van des de crear ajuts socio/econòmics i subvencionar 
projectes i associacions, fins a contractar més personal, fixar l’objectiu d’assolir el 
0’7% del pressupost de l’Ajuntament de Lleida destinat a la cooperació, al 
desenvolupament i la solidaritat internacional o crear un centre d’acollida públic 
amb gestió pública per a dones en situació de violència masclista.

Sub-Eix 3.2: Infància, joventut i persones grans
En aquest sub-eix es recullen totes les propostes que afecten directament als 
infants, joves i a la gent gran de la nostra ciutat. 

Pel que fa a l’educació es detecta una creixent preocupació pel nivell de segregació 
escolar a la nostra ciutat i es proposen actuacions per aconseguir una escolaritat 
més equilibrada. Recollir practiques de referència amb èxit en altres ciutats o 
reprendre la comissió creada al Consell Escolar Municipal en son una mostra. 
(USTEC) 

La Universitat de Lleida també ens alerta d’aquest fet i proposa promoure la 
diversitat i la barreja social com a valor, tot garantint que ni en l’admissió ni en la 
permanència a cap centre educatiu s’hi discrimini per origen ètnic, nacional, o per 
raons religioses. 

Lleida, a través del seu Ajuntament, està adherida a l’ ”Associació Internacional de 
Ciutats Educadores” (AICE) des del seu inici. Aquest gest és signe de la voluntat que 
té la nostra ciutadania de pertànyer a la comunitat internacional i de treballar-hi en 
aquelles matèries a les quals és més sensible. L’educació és la peça clau de l’acció 
col·lectiva per a uns més alts i extensos nivells de coneixement, de cultura, de 
benestar i de llibertat individual i col·lectiva. Actualment la ciutat de Lleida lidera la 
Xarxa Temàtica “LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE CON LA 
IMPLICACIÓN DE LA INFANCIA” éssent referent per altres ciutats de l’estat. 

Quan diem que Lleida és una ciutat educadora estem pensant en tots els àmbits i 
al llarg de tota la vida. Des de la xarxa d’Escoles Bressol Municipals fins a la 
Universitat Popular, passant per les ludoteques i els centres municipals 
d’ensenyaments artístics (EAM, AULA, Escola de Música i Conservatori Municipal)

L’any 1998 Lleida va assumir un ferm compromís en la defensa i promoció dels 
drets dels nens i adolescents amb la creació de la figura de la Defensora dels Drets 
dels Infants i  els Adolescents. 

No va ser fins al noviembre de 2004 que Lleida va ser proclamada per UNICEF per 
primera vegada com a Ciutat amiga de la Infància. Ser una ciutat amiga de la 
infància representa ser una ciutat  on les veus, les necessitats, les prioritats i els 
drets de la infància formen part integrant de les polítiques, els programes i les 
decisions públiques. En aquesta línia, hem recollit propostes per recuperar i enfortir 
aquest esperit afavorint la particiapció dels infants i els joves. Concretament, el 
col·lectiu jove demana l’apropament de les institucions, que els facin partícips de la 
presa de decisions que els afecten directament, que se’ls hi doni veu i un espai on 
poder debatre i posar en comú les seves inquietuds. 

Pel que fa a la formació ens arriben dues interessant propostes, una del món de 
l’esport que ens recorda la força que pot tenir la visibilització de referents com a 
estratègia. Aquests “referents esportius de la ciutat” poden fer accions formatives 
dirigides a infants i joves que promoguin els valors i hàbits saludables mitjançant la 
pràctica esportiva. I l’altra ve del sindicat USTEC que proposa la realització de 
cursos, tallers i activitats que vagin en la línea de treballar la “cultura de la pau”. 

Per acabar el punt dedicat als infants, recollim la propota que ens arriba del del 
COAC on ens demanen que reprenguen el més aviat posible, el projecte sobre patis 
escolars que havíem iniciat abans del primer confinament. 

Les propostes concretes referents al col·lectiu de la gent jove fan referència a la 
possibilitat de recuperar en format virtual diferents iniciatives on docents jubilats 
impartien classes de reforç a infants i joves. Creant així una borsa de coneixements. 
També demanen que s’eviti el tancament de les biblioteques i sales d’estudi i que 
siguin considerats serveis essencials, ja que son espais molt necessaris per als joves 
que no disposen a casa del lloc o la tranquil·litat necessària per estudiar i 
concentrar-se. 

Demanen també un Pla Municipal de foment integral de llocs de treball estables i 
de qualitat per al jovent. (cal implicar altres eixos)

Les propostes recollides en aquest sub-eix aborden també propostes referents a la 
cura de la gent gran i les persones depenents que son ateses en els seus domicilis. 

La ciutadania està molt preocupada per tot el que ha passat a les residències de 
gent gran i demanen maximitzar les condicions saludables i sanitàries  i dissenyar 
un pla exhaustiu de control perquè el que ha passat no torni a succeir. Amb el 
mateix objectiu també proposen sol·licitar des de l’Ajuntament al Dept. de Treball, 
Afers Socials i Famílies, que es reforcin les actuacions de supervisió i control dels 
serveis i establiments i que incrementin la dotació i el personal dels serveis 
d'inspecció. 

El grup municipal del PSC alerta de la precarietat laboral de les treballadores que 
es dediquen a la cura de la gent gran. La majoria son dones i amb contractes i sous 
molt baixos.

Sub-Eix 3.3: Àmbit emocional 
Pel que fa a l’àmbit emocional, els representants a l’eix del Col·legi Oficial de 
Psicologia de Catalunya proposen activar i potenciar el programa PISCOXARXA a la 
ciutat de Lleida. Aquest servei permetria oferir atenció psicològica professional a 
persones amb pocs o escassos recursos. 

Una de les conseqüències més directes i cruels d’aquesta pandèmia és la mort de 
familiars i persones properes. Les condicions en les que ens veiem obligats a 
acomiadar-nos de les persones que més estimem ens causen angoixa i malestar. És 
per això que es son necessàries actuacions concretes que permetin l’accés a la salut 
emocional, la gestió i l’acompanyament del dol. 

En aquets punt també hem recollit propostes referents a impulsar programes 
específics de suport emocional a les dones.

Sub-Eix 3.4: Promocions públiques d’habitatge 
L’objectiu principal d’aquest sub-eix es resumeix en una de les aportacions que fa 
l’Associació de Famílies de l’Escola Ciutat Jardí: Vetllar perquè totes les famílies 
tinguin accés a un habitatge digne amb l’espai i serveis per, a part de viure-hi 
dignament, si és necessari puguin fer-hi un confinament amb garanties sanitàries.

Moltes de les propostes recollides imaginen una ciutat post-covid més saludable i 
sostenible. La rehabilitació energètica dels edificis i l’aplicació de formules 
d’habitatge alternatives com la masoveria urbana, son opcions molt interessants.

I és per això que la Universitat de Lleida ens proposa un pla de xoc per donar 
resposta a les situacions d’emergència creades pels efectes de la pandèmia i en 
particular per la pèrdua de l’habitatge. Un pla que prevegi obligacions de resultat 
envers els poders públics i que promogui l’accés a l’habitatge social, preferiblement 
en règim de lloguer. 
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EIX 4: PROPOSTES DE CONSENS
Consensos més enllà de l’Eix 4

Davant la pandèmia i la greu crisi que estem vivint, creiem que cal sumar esforços, 
escoltar a les diferents associacions, als experts de diferents àmbits. La salut de la 
ciutadania i la recuperació econòmica han d’estar per sobre de les discrepàncies i 
els interessos electorals.

Abans de relacionar el conjunt de propostes que des de l’Eix 4 heu seleccionat per 
valorar la seua incorporació a l’acció de govern cal fer algunes consideracions 
prèvies de consensos generals:

• Gran part de les propostes per a la ciutat pretenen anar més enllà de la pròpia 
acció de govern o institucional i esdevenir un consens de ciutat que superi les 
lògiques temporals i partidistes i configuri un «model de ciutat».

• La crisi té repercussions socials molt preocupants que requereixen una inversió 
pública immediata. La situació econòmica i l’infrafinançament per part d’altres 
administracions suposen una dificultat afegida.

• La salut, en el sentit més ample de la paraula, esdevé un eix troncal i transversal 
de màxima prioritat en les accions de totes les institucions i actors. Salut 
ambiental, del medi i la biodiversitat, salut mental i emocional,... Cal incorporar 
transversalment la Salut en l’agenda de la ciutat: la “Lleida saludable” ha de ser 
un projecte de ciutat.

• Moltes de les propostes rebudes complementen la pròpia voluntat del govern 
en termes de gestió i ampliació del verd urbà, de transició energètica i en la 
lluita contra el canvi climàtic. I, en especial, de la mobilitat, que efectivament té 
un impacte determinant en la qualitat de vida, en la qualitat de l’aire, el soroll, 
la seguretat, etc. La disminució dràstica de la presència del vehicle de 
combustió fòssil a la trama urbana és un repte irrenunciable per qualsevol 
ciutat que vulgui estar al mapa d’Europa. Moltes ciutats ja ho van fer o estan 
immerses en processos accelerats de disminució progressiva del trànsit. Cal 
trobar un ampli consens de com fer-ho amb el menor retard possible.  

• L’impuls al projecte de Lleida com a «rebost» vinculat a l’alimentació saludable 
i amb valor afegit mereix un espai propi de debat, punt de trobada dels actors 
i les eines que tenim per aquest propòsit. Som capital i epicentre 
agroalimentari del sud d’Europa i tenim encara molt camí a recórrer en direcció 
d’una «Lleida saludable». Aquesta proposta requereix una mesa específica on 
tot el sector, el PCITAL, la UdL, els sindicats, la Fira, i la resta d’actors implicats 
treballin plegats. L’Horta i el seu paper ha de ser un punt troncal de la Mesa 
Transversal per a la Recuperació de la ciutat.

En aquest sentit, la Paeria té en marxa iniciatives com la campanya de ciutat 
agroalimentària, la promoció d’horts urbans a alguns barris de la ciutat, a l'estil dels 
horts de pardinyes, les campanyes de l'Horta a l'escola i de desoberta de l'Horta de 
Lleida, per promocionar els productes agroalimentaris locals

Recull de les propostes seleccionades
Propostes escollides amb el consens de tots els participants per configurar les 
prioritats que des de l’Eix 4 es consideren possibles i oportunes d’implementar:

1. Salut Pública

• Cal una Salut Pública sòlida, que aposti per la promoció de la salut i la prevenció 
de la malaltia en lloc de pensar en un Sistema Sanitari enfocat en l’atenció de 
la malaltia. Educació d’hàbits saludables en l’edat escolar, circuits per a la salut 
saludables (mobilitat, edificis, establiments alimentaris, oci, transport, llocs de 
treball, etc).

• En línia amb el que proposa el Col·legi de Metges de Lleida, l’Ajuntament de 
Lleida ha de ser un membre proactiu en els òrgans de direcció del Servei Català 
de la Salut (SCS), no s’enten que en un moment com l’actual l’Ajuntament de 
Lleida no estigui prenent les decisions que calguin.

• El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya es posa a disposició de la 
ciutadania per atendre a persones amb pocs o escassos recursos econòmics.

En l’àmbit de la salut entomem, com a govern, la necessitat de crear un espai de 
participació entorn a la Salut Publica i la promoció de la Salut que ens permeti 
reforçar la relació amb el Departament de Salut i amb els òrgans de direcció del 
SCS, fent efectiu un major lideratge en la Governança Territorial del Sistema de 
Salut en col·laboració amb els diferents col·lectius de l’àmbit. S'implementarà un 
conveni de col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia en la protecció dels 
processos de dol i cures als més vulnerables.

2. Espai Públic més sostenible i saludable, sensibilització:

- Planificar les actuacions públiques dirigides cap a un entorn més sostenible 
vinculat a la seva qualitat, així com la salut i benestar de les persones, 
projectant una ciutat més amable des de la sensibilitat en el disseny de l’espai 
públic:

- Establir les bases per al tractament integral de la renovació urbana 
(manteniment i rehabilitació dels edificis i dels habitatges, l'eficiència 
energètica, la sostenibilitat, la mobilitat, les noves tecnologies, la qualitat del 
medi ambient i dels entorns urbans).

- Potenciar i incentivar la rehabilitació energètica dels edificis per a garantir la 
seva sostenibilitat, la qualitat ambiental dels entorns urbans i l'accessibilitat i 
utilització per part dels seus usuaris.

- Plantejar intervencions de millora en els edificis i entorns urbans per tal de 
garantir que la ciutadania pugui beneficiar-se dels efectes positius en el medi 
ambient i en la salut.

- Potenciar el model de ciutat compacta i aprofitar la oportunitat que 
representa la renovació urbana per assolir un model de ciutat inclusiva, segura 

i accessible, dissenyant la ciutat post-Covid.

- Implementar estratègies a diferents escales per reduir la demanda energètica 
del parc edificat existent i contribuir a la transició vers una arquitectura més 
sostenible, que faci un ús eficient de recursos (proximitat i reutilització).

- Política urbanística de transformació de les ciutats per guanyar eficiència 
energètica i disminuir les emissions contaminants i el trànsit privat.

- Recuperar biodiversitat, corredors naturals i espais lliures per a la ciutadania.

- Preparar la transició ecològica, en concret l’energia i la mobilitat des d’on 
generar activitat econòmica alineada amb l’objectiu de revertir el canvi 
climàtic, la construcció i les infraestructures, la indústria 4.0 o les cadenes de 
subministrament locals.

- Fomentar una ciutat amb parcs i jardins sostenibles (aigua, espai, fitosanitat i 
recursos humans).

- Planificar circuits (saludables, lúdics, turístics,...) per a la ciutadania de 
coneixement dels models de producció local artesana.

- Ser referents en la gestió mediambiental i respecte a les persones, treballant 
aspectes com reduir la petjada de carboni, o reduir el malbaratament 
d’aliments.

- Avançar en la recollida de residus porta a porta i en el projecte d'implantació 
ja redactat en els diferents barris de la ciutat.

- Intensificar les activitats formatives (curriculars i extra-curriculars) i de recerca 
adreçades a la lluita contra el canvi climàtic i la preservació dels ecosistemes.

- Reforçar els serveis municipals per millorar les inspeccions a establiments 
minoristes: botigues d'alimentació, restauració, mercats, foodtrucks... Com a 
prevenció de problemes sanitaris amb origen d'alimentació.

- Eliminar les bosses de plàstic d'un sol ús i substituir-les per materials 
compostables o biodegradables. Valorar la prohibició del seu ús.

- Plantar arbres en tots els carrers amb voreres que ho permetin, per propiciar 
totes les millores que això genera (major absorció de CO2, augment de la 
superfície ombrejada,...).

Des de l’Agència de l’Energia es faran auditories energètiques començant pels 
equipaments públics de major consum. L’Agència facilita la implantació de 
fotovoltaica per a l’autoconsum, amb informació, simplificant els processos i anant 
de la mà amb diferents comunitats de veïns que emprenen projectes de 
fotovoltaica. I un inventari de terrenys i equipaments municipals per acollir grans 
instal.lacions fotovoltaiques i fer el concurs públic.

L'elaboració del Pla del verd de Lleida i del Pla de l'arbrat permetrà incorporar 
condicions i criteris de millora de l'espai públic generat per una millor aplicació 
dels elements verds a la ciutat en tant que contribuixin al confort, a la millora del 

paisatge, de la qualitat de l'aire, de la biodiversitat, de la regulació tèrmica... El 
coneixement més detallat de la contaminació atmosfèrica de la ciutat també 
ajudarà a ajustar i regular els canvis necessaris en la mobilitat per no comprometre 
la qualitat de l'aire que respirem. El Pla de l'arbrat i el Pla del verd, analitzaran tots 
els espais de la ciutat susceptibles de ser reverdits.

S'està treballant per incloure els criteris més innovadors de tractament de les zones 
verdes minimitzant l'ús de fitosanitaris, dissenyant les captacions d'aigua, 
augmentant la biodiversitat...

Millorar la Medició i seguiment de la qualitat del aire. El coneixement més detallat 
de la contaminació atmosfèrica de la ciutat també ajudarà a ajustar i regular els 
canvis necessaris en la mobilitat per no comprometre la qualitat de l'aire que 
respirem.

S'ha iniciat la creació de circuits de turisme i descoberta de l'entorn de la ciutat, 
començant pel Camí del riu que, tot resseguint el marge del Segre, permet enllaçar 
la descoberta dels espais naturals, de l'horta, del viver d'agricultors de Rufea, dels 
horts familiars... L'objectiu és generar una xarxa de camins de descoberta de 
l'entorn de Lleida que permetran donar a conèixer també l'activitat agrària. Els 
nous criteris de disseny dels espais verds i l'espai públic incorporen espais per les 
persones que passegen amb mascotes. S'està dissenyant un pla per millorar i 
ampliar a tots els barris de la ciutat els espais per deixar lliures els gossos.

El Pla del Clima i els ODS guien i coordinen les accions a fer. Les campanyes 
d'educació ambiental que es fan sota el paraigues de Lleida en verd, promocionen 
aquests aspectes: campanya contra el malbaratament alimentari, campanya de 
compostatge domèstic, campanyes de millora de la recollida selectiva amb el 
desplegament del model de porta a porta, campanya +Biodiversitat de foment de 
la flora i fauna als parcs de la ciutat, campanya d'eficiència energètica a la llar, 
campanya de foment de l'autoconsum fotovoltaic...

El programa Agenda 21 escolar vehicula i coordina les activitats d'educació 
ambiental que es fan als centres educatius partint dels projectes de cada centre. El 
curs 2020-2021 s'han organitzat les microxaxes "Stop, emergència climàtica" i "El 
riu Segre" per donar un major impuls didàctic a aquestes accions. En paral·lel, les 
auditories ambientals als centres educatius donaran la informació tècnica i les 
propostes de millora que es podran treballar als centres. Les propostes educatives 
aniran de la mà de les actuacions de millora, el que fa que el procés educatiu sigui 
més significatiu.

Pel que fa a la defensa dels drets dels animals, es crearà en breu la Taula Animalista; 
s’ha intervingut amb millores al Refugi dels Peluts (incorporació d’una veterinària a 
mitja jornada, d’un dinamitzador, i recuperació del quiròfan).

S'està treballant en el desplegament del porta a porta a 3.700 habitatges dels barris 
de Pardinyes i Balafia, que començarà el primer trimestre de 2021 i també s'està 
planificant per poder avançar el desplegament a la resta de la ciutat.

Les campanyes del Pla de prevenció de residus ja van en la línia d'evitar la 
producció de bosses de plàstic, fomentant l’ús de bosses de reixeta per la compra 

de fruites i verdures, carmanyoles, etc. Les bosses comercials ja estan prohibides per 
la normativa i poc a poc van desapareixent.

3. Mobilitat

- Abans d’implantar plans de mobilitat s’han d’avaluar els pros i contres de 
cadascuna de les mesures que es vulguin adoptar, i basar tot procés en el 
diàleg, amb processos participatius que donin veu a tots els agents implicats.- 

- Mentre s’actualitza el Pla de Mobilitat per substituir l’actual, ja obsolet, 
planificar la mobilitat des d’una perspectiva sostenible i segura, prioritzant els 
desplaçaments en autobús i altres modes de transport públic, saludables i no 
contaminants. En aquest procés, tenir en consideració el pla de mobilitat de la 
UdL.

- Millorar el transport públic, la seva eficiència, freqüència, rapidesa i fiabilitat i 
potenciar-ne l’ús:

- Pel que fa als autobusos urbans, cal augmentar freqüències, especialment en 
hores punta i en aquelles línies i franges horàries on existeix alta demanda. Per 
facilitar la mobilitat dels treballadors i que es pugui complir amb la distància 
entre passatgers. Cal adoptar un protocol per a la mobilitat segura en el 
transport urbà.

- Activar els serveis de taxi a demanda en zones de la ciutat de baixa densitat per 
a reduir l'ús del vehicle privat.

- Aconseguir que Lleida disposi d'un sistema de Rodalies ferroviàries que 
connecti la capital amb el seu entorn, cosa que permetrà vertebrar la mobilitat 
sostenible a les Terres de Lleida.

- Integrar l'estació d'autobusos a l'estació de Renfe perquè sigui una estació 
intermodal.

- Mesures per a promoure l’ús del transport públic així com els vehicles de 
mobilitat personal (bicicletes o patinets elèctrics) i habilitar més zones de la 
ciutat on es puguin utilitzar còmodament. Guanyar espai pels i les vianants 
entre vies principals, seguint l'esquema de les Superilles, facilitant l'accés a 
usuaris del transport urbà col·lectiu o a les zones d'aparcament.

- Calen aparcaments per a bicicletes segurs.

- Cal augmentar el nombre de places d'aparcaments dissuasius per tal de reduir 
l'ús del transport privat.

- Promoure l'adopció d'estils de vida que simultàniament milloren la salut i 
mitiguen el canvi climàtic (caminar, bicicleta,...) i treballar amb els ens locals per 
facilitar-los a la ciutat (millorar temps de semàfors, reduir trànsit, millora dels 
carrils bici,...).

- Identificació i senyalització de rutes/circuits per passejar amb mascotes 

integrades dins la ciutat, adaptades a gent gran o famílies amb nens, equipades 
amb dispensadors de bosses, papereres i fonts d'aigua per netejar els orins.

- Amb diàleg i de manera participada cal definir les àrees comercials i establir 
com milloren les perspectives de futur del sector.

- Executar la zonificació de zones 30 i obrir els carrers de transició entre zones per 
a facilitar la mobilitat per a usuaris de bicicletes o de VMP.

- Afavorir Ilicències de gestió de la mobilitat alternativa.

La lluita contra el canvi climàtic requereix assegurar la disminució de les emissions 
pel 2030 amb l'objectiu d'arribar al 2050 amb zero emissions. Aquest objectiu 
passa per modificar el model de mobilitat potenciant els mitjans més sostenibles, 
el transport públic, els vehicles elèctrics...

El pla de mobilitat és un pla de ciutat que ha de marcar els objectius i les accions 
per aconseguir que els desplaçaments a la ciutat, i també dels visitants dels 
municipis del voltant, siguin majoritàriament amb mitjans sostenibles: transport 
públic, bicicleta, caminar... i deixar els vehicles privats per aquells casos en que sigui 
inevitable. Alliberar espai públic que actualment utilitza el cotxe, permet que 
aquest s'ocupi d'activitat: jocs infantils, passeig, comerç, activitat social...

S’implanta el Lleida 30 i es farà un debat sobre properes actuacions de pacificació.

Es faran actuacions de micro urbanisme en passos de vianants, ampliació de 
voreres, etc. S’estan fent estudis de vialitat a la zona de l'Escorxador.

S'estudiaran mesures d’urbanisme tàctic per millorar i ampliar la xarxa per 
vianants, etc (xarxes segures,...).

S'avançarà en processos participatius i de debat amb actors implicats per avançar 
en més mesures de pacificació de carrers i zones d'interés (comercials, escolars,...)
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EIX 4: PROPOSTES DE CONSENS
Consensos més enllà de l’Eix 4

Davant la pandèmia i la greu crisi que estem vivint, creiem que cal sumar esforços, 
escoltar a les diferents associacions, als experts de diferents àmbits. La salut de la 
ciutadania i la recuperació econòmica han d’estar per sobre de les discrepàncies i 
els interessos electorals.

Abans de relacionar el conjunt de propostes que des de l’Eix 4 heu seleccionat per 
valorar la seua incorporació a l’acció de govern cal fer algunes consideracions 
prèvies de consensos generals:

• Gran part de les propostes per a la ciutat pretenen anar més enllà de la pròpia 
acció de govern o institucional i esdevenir un consens de ciutat que superi les 
lògiques temporals i partidistes i configuri un «model de ciutat».

• La crisi té repercussions socials molt preocupants que requereixen una inversió 
pública immediata. La situació econòmica i l’infrafinançament per part d’altres 
administracions suposen una dificultat afegida.

• La salut, en el sentit més ample de la paraula, esdevé un eix troncal i transversal 
de màxima prioritat en les accions de totes les institucions i actors. Salut 
ambiental, del medi i la biodiversitat, salut mental i emocional,... Cal incorporar 
transversalment la Salut en l’agenda de la ciutat: la “Lleida saludable” ha de ser 
un projecte de ciutat.

• Moltes de les propostes rebudes complementen la pròpia voluntat del govern 
en termes de gestió i ampliació del verd urbà, de transició energètica i en la 
lluita contra el canvi climàtic. I, en especial, de la mobilitat, que efectivament té 
un impacte determinant en la qualitat de vida, en la qualitat de l’aire, el soroll, 
la seguretat, etc. La disminució dràstica de la presència del vehicle de 
combustió fòssil a la trama urbana és un repte irrenunciable per qualsevol 
ciutat que vulgui estar al mapa d’Europa. Moltes ciutats ja ho van fer o estan 
immerses en processos accelerats de disminució progressiva del trànsit. Cal 
trobar un ampli consens de com fer-ho amb el menor retard possible.  

• L’impuls al projecte de Lleida com a «rebost» vinculat a l’alimentació saludable 
i amb valor afegit mereix un espai propi de debat, punt de trobada dels actors 
i les eines que tenim per aquest propòsit. Som capital i epicentre 
agroalimentari del sud d’Europa i tenim encara molt camí a recórrer en direcció 
d’una «Lleida saludable». Aquesta proposta requereix una mesa específica on 
tot el sector, el PCITAL, la UdL, els sindicats, la Fira, i la resta d’actors implicats 
treballin plegats. L’Horta i el seu paper ha de ser un punt troncal de la Mesa 
Transversal per a la Recuperació de la ciutat.

En aquest sentit, la Paeria té en marxa iniciatives com la campanya de ciutat 
agroalimentària, la promoció d’horts urbans a alguns barris de la ciutat, a l'estil dels 
horts de pardinyes, les campanyes de l'Horta a l'escola i de desoberta de l'Horta de 
Lleida, per promocionar els productes agroalimentaris locals

Recull de les propostes seleccionades
Propostes escollides amb el consens de tots els participants per configurar les 
prioritats que des de l’Eix 4 es consideren possibles i oportunes d’implementar:

1. Salut Pública

• Cal una Salut Pública sòlida, que aposti per la promoció de la salut i la prevenció 
de la malaltia en lloc de pensar en un Sistema Sanitari enfocat en l’atenció de 
la malaltia. Educació d’hàbits saludables en l’edat escolar, circuits per a la salut 
saludables (mobilitat, edificis, establiments alimentaris, oci, transport, llocs de 
treball, etc).

• En línia amb el que proposa el Col·legi de Metges de Lleida, l’Ajuntament de 
Lleida ha de ser un membre proactiu en els òrgans de direcció del Servei Català 
de la Salut (SCS), no s’enten que en un moment com l’actual l’Ajuntament de 
Lleida no estigui prenent les decisions que calguin.

• El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya es posa a disposició de la 
ciutadania per atendre a persones amb pocs o escassos recursos econòmics.

En l’àmbit de la salut entomem, com a govern, la necessitat de crear un espai de 
participació entorn a la Salut Publica i la promoció de la Salut que ens permeti 
reforçar la relació amb el Departament de Salut i amb els òrgans de direcció del 
SCS, fent efectiu un major lideratge en la Governança Territorial del Sistema de 
Salut en col·laboració amb els diferents col·lectius de l’àmbit. S'implementarà un 
conveni de col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia en la protecció dels 
processos de dol i cures als més vulnerables.

2. Espai Públic més sostenible i saludable, sensibilització:

- Planificar les actuacions públiques dirigides cap a un entorn més sostenible 
vinculat a la seva qualitat, així com la salut i benestar de les persones, 
projectant una ciutat més amable des de la sensibilitat en el disseny de l’espai 
públic:

- Establir les bases per al tractament integral de la renovació urbana 
(manteniment i rehabilitació dels edificis i dels habitatges, l'eficiència 
energètica, la sostenibilitat, la mobilitat, les noves tecnologies, la qualitat del 
medi ambient i dels entorns urbans).

- Potenciar i incentivar la rehabilitació energètica dels edificis per a garantir la 
seva sostenibilitat, la qualitat ambiental dels entorns urbans i l'accessibilitat i 
utilització per part dels seus usuaris.

- Plantejar intervencions de millora en els edificis i entorns urbans per tal de 
garantir que la ciutadania pugui beneficiar-se dels efectes positius en el medi 
ambient i en la salut.

- Potenciar el model de ciutat compacta i aprofitar la oportunitat que 
representa la renovació urbana per assolir un model de ciutat inclusiva, segura 

i accessible, dissenyant la ciutat post-Covid.

- Implementar estratègies a diferents escales per reduir la demanda energètica 
del parc edificat existent i contribuir a la transició vers una arquitectura més 
sostenible, que faci un ús eficient de recursos (proximitat i reutilització).

- Política urbanística de transformació de les ciutats per guanyar eficiència 
energètica i disminuir les emissions contaminants i el trànsit privat.

- Recuperar biodiversitat, corredors naturals i espais lliures per a la ciutadania.

- Preparar la transició ecològica, en concret l’energia i la mobilitat des d’on 
generar activitat econòmica alineada amb l’objectiu de revertir el canvi 
climàtic, la construcció i les infraestructures, la indústria 4.0 o les cadenes de 
subministrament locals.

- Fomentar una ciutat amb parcs i jardins sostenibles (aigua, espai, fitosanitat i 
recursos humans).

- Planificar circuits (saludables, lúdics, turístics,...) per a la ciutadania de 
coneixement dels models de producció local artesana.

- Ser referents en la gestió mediambiental i respecte a les persones, treballant 
aspectes com reduir la petjada de carboni, o reduir el malbaratament 
d’aliments.

- Avançar en la recollida de residus porta a porta i en el projecte d'implantació 
ja redactat en els diferents barris de la ciutat.

- Intensificar les activitats formatives (curriculars i extra-curriculars) i de recerca 
adreçades a la lluita contra el canvi climàtic i la preservació dels ecosistemes.

- Reforçar els serveis municipals per millorar les inspeccions a establiments 
minoristes: botigues d'alimentació, restauració, mercats, foodtrucks... Com a 
prevenció de problemes sanitaris amb origen d'alimentació.

- Eliminar les bosses de plàstic d'un sol ús i substituir-les per materials 
compostables o biodegradables. Valorar la prohibició del seu ús.

- Plantar arbres en tots els carrers amb voreres que ho permetin, per propiciar 
totes les millores que això genera (major absorció de CO2, augment de la 
superfície ombrejada,...).

Des de l’Agència de l’Energia es faran auditories energètiques començant pels 
equipaments públics de major consum. L’Agència facilita la implantació de 
fotovoltaica per a l’autoconsum, amb informació, simplificant els processos i anant 
de la mà amb diferents comunitats de veïns que emprenen projectes de 
fotovoltaica. I un inventari de terrenys i equipaments municipals per acollir grans 
instal.lacions fotovoltaiques i fer el concurs públic.

L'elaboració del Pla del verd de Lleida i del Pla de l'arbrat permetrà incorporar 
condicions i criteris de millora de l'espai públic generat per una millor aplicació 
dels elements verds a la ciutat en tant que contribuixin al confort, a la millora del 

paisatge, de la qualitat de l'aire, de la biodiversitat, de la regulació tèrmica... El 
coneixement més detallat de la contaminació atmosfèrica de la ciutat també 
ajudarà a ajustar i regular els canvis necessaris en la mobilitat per no comprometre 
la qualitat de l'aire que respirem. El Pla de l'arbrat i el Pla del verd, analitzaran tots 
els espais de la ciutat susceptibles de ser reverdits.

S'està treballant per incloure els criteris més innovadors de tractament de les zones 
verdes minimitzant l'ús de fitosanitaris, dissenyant les captacions d'aigua, 
augmentant la biodiversitat...

Millorar la Medició i seguiment de la qualitat del aire. El coneixement més detallat 
de la contaminació atmosfèrica de la ciutat també ajudarà a ajustar i regular els 
canvis necessaris en la mobilitat per no comprometre la qualitat de l'aire que 
respirem.

S'ha iniciat la creació de circuits de turisme i descoberta de l'entorn de la ciutat, 
començant pel Camí del riu que, tot resseguint el marge del Segre, permet enllaçar 
la descoberta dels espais naturals, de l'horta, del viver d'agricultors de Rufea, dels 
horts familiars... L'objectiu és generar una xarxa de camins de descoberta de 
l'entorn de Lleida que permetran donar a conèixer també l'activitat agrària. Els 
nous criteris de disseny dels espais verds i l'espai públic incorporen espais per les 
persones que passegen amb mascotes. S'està dissenyant un pla per millorar i 
ampliar a tots els barris de la ciutat els espais per deixar lliures els gossos.

El Pla del Clima i els ODS guien i coordinen les accions a fer. Les campanyes 
d'educació ambiental que es fan sota el paraigues de Lleida en verd, promocionen 
aquests aspectes: campanya contra el malbaratament alimentari, campanya de 
compostatge domèstic, campanyes de millora de la recollida selectiva amb el 
desplegament del model de porta a porta, campanya +Biodiversitat de foment de 
la flora i fauna als parcs de la ciutat, campanya d'eficiència energètica a la llar, 
campanya de foment de l'autoconsum fotovoltaic...

El programa Agenda 21 escolar vehicula i coordina les activitats d'educació 
ambiental que es fan als centres educatius partint dels projectes de cada centre. El 
curs 2020-2021 s'han organitzat les microxaxes "Stop, emergència climàtica" i "El 
riu Segre" per donar un major impuls didàctic a aquestes accions. En paral·lel, les 
auditories ambientals als centres educatius donaran la informació tècnica i les 
propostes de millora que es podran treballar als centres. Les propostes educatives 
aniran de la mà de les actuacions de millora, el que fa que el procés educatiu sigui 
més significatiu.

Pel que fa a la defensa dels drets dels animals, es crearà en breu la Taula Animalista; 
s’ha intervingut amb millores al Refugi dels Peluts (incorporació d’una veterinària a 
mitja jornada, d’un dinamitzador, i recuperació del quiròfan).

S'està treballant en el desplegament del porta a porta a 3.700 habitatges dels barris 
de Pardinyes i Balafia, que començarà el primer trimestre de 2021 i també s'està 
planificant per poder avançar el desplegament a la resta de la ciutat.

Les campanyes del Pla de prevenció de residus ja van en la línia d'evitar la 
producció de bosses de plàstic, fomentant l’ús de bosses de reixeta per la compra 

de fruites i verdures, carmanyoles, etc. Les bosses comercials ja estan prohibides per 
la normativa i poc a poc van desapareixent.

3. Mobilitat

- Abans d’implantar plans de mobilitat s’han d’avaluar els pros i contres de 
cadascuna de les mesures que es vulguin adoptar, i basar tot procés en el 
diàleg, amb processos participatius que donin veu a tots els agents implicats.- 

- Mentre s’actualitza el Pla de Mobilitat per substituir l’actual, ja obsolet, 
planificar la mobilitat des d’una perspectiva sostenible i segura, prioritzant els 
desplaçaments en autobús i altres modes de transport públic, saludables i no 
contaminants. En aquest procés, tenir en consideració el pla de mobilitat de la 
UdL.

- Millorar el transport públic, la seva eficiència, freqüència, rapidesa i fiabilitat i 
potenciar-ne l’ús:

- Pel que fa als autobusos urbans, cal augmentar freqüències, especialment en 
hores punta i en aquelles línies i franges horàries on existeix alta demanda. Per 
facilitar la mobilitat dels treballadors i que es pugui complir amb la distància 
entre passatgers. Cal adoptar un protocol per a la mobilitat segura en el 
transport urbà.

- Activar els serveis de taxi a demanda en zones de la ciutat de baixa densitat per 
a reduir l'ús del vehicle privat.

- Aconseguir que Lleida disposi d'un sistema de Rodalies ferroviàries que 
connecti la capital amb el seu entorn, cosa que permetrà vertebrar la mobilitat 
sostenible a les Terres de Lleida.

- Integrar l'estació d'autobusos a l'estació de Renfe perquè sigui una estació 
intermodal.

- Mesures per a promoure l’ús del transport públic així com els vehicles de 
mobilitat personal (bicicletes o patinets elèctrics) i habilitar més zones de la 
ciutat on es puguin utilitzar còmodament. Guanyar espai pels i les vianants 
entre vies principals, seguint l'esquema de les Superilles, facilitant l'accés a 
usuaris del transport urbà col·lectiu o a les zones d'aparcament.

- Calen aparcaments per a bicicletes segurs.

- Cal augmentar el nombre de places d'aparcaments dissuasius per tal de reduir 
l'ús del transport privat.

- Promoure l'adopció d'estils de vida que simultàniament milloren la salut i 
mitiguen el canvi climàtic (caminar, bicicleta,...) i treballar amb els ens locals per 
facilitar-los a la ciutat (millorar temps de semàfors, reduir trànsit, millora dels 
carrils bici,...).

- Identificació i senyalització de rutes/circuits per passejar amb mascotes 

integrades dins la ciutat, adaptades a gent gran o famílies amb nens, equipades 
amb dispensadors de bosses, papereres i fonts d'aigua per netejar els orins.

- Amb diàleg i de manera participada cal definir les àrees comercials i establir 
com milloren les perspectives de futur del sector.

- Executar la zonificació de zones 30 i obrir els carrers de transició entre zones per 
a facilitar la mobilitat per a usuaris de bicicletes o de VMP.

- Afavorir Ilicències de gestió de la mobilitat alternativa.

La lluita contra el canvi climàtic requereix assegurar la disminució de les emissions 
pel 2030 amb l'objectiu d'arribar al 2050 amb zero emissions. Aquest objectiu 
passa per modificar el model de mobilitat potenciant els mitjans més sostenibles, 
el transport públic, els vehicles elèctrics...

El pla de mobilitat és un pla de ciutat que ha de marcar els objectius i les accions 
per aconseguir que els desplaçaments a la ciutat, i també dels visitants dels 
municipis del voltant, siguin majoritàriament amb mitjans sostenibles: transport 
públic, bicicleta, caminar... i deixar els vehicles privats per aquells casos en que sigui 
inevitable. Alliberar espai públic que actualment utilitza el cotxe, permet que 
aquest s'ocupi d'activitat: jocs infantils, passeig, comerç, activitat social...

S’implanta el Lleida 30 i es farà un debat sobre properes actuacions de pacificació.

Es faran actuacions de micro urbanisme en passos de vianants, ampliació de 
voreres, etc. S’estan fent estudis de vialitat a la zona de l'Escorxador.

S'estudiaran mesures d’urbanisme tàctic per millorar i ampliar la xarxa per 
vianants, etc (xarxes segures,...).

S'avançarà en processos participatius i de debat amb actors implicats per avançar 
en més mesures de pacificació de carrers i zones d'interés (comercials, escolars,...)
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EIX 4: PROPOSTES DE CONSENS
Consensos més enllà de l’Eix 4

Davant la pandèmia i la greu crisi que estem vivint, creiem que cal sumar esforços, 
escoltar a les diferents associacions, als experts de diferents àmbits. La salut de la 
ciutadania i la recuperació econòmica han d’estar per sobre de les discrepàncies i 
els interessos electorals.

Abans de relacionar el conjunt de propostes que des de l’Eix 4 heu seleccionat per 
valorar la seua incorporació a l’acció de govern cal fer algunes consideracions 
prèvies de consensos generals:

• Gran part de les propostes per a la ciutat pretenen anar més enllà de la pròpia 
acció de govern o institucional i esdevenir un consens de ciutat que superi les 
lògiques temporals i partidistes i configuri un «model de ciutat».

• La crisi té repercussions socials molt preocupants que requereixen una inversió 
pública immediata. La situació econòmica i l’infrafinançament per part d’altres 
administracions suposen una dificultat afegida.

• La salut, en el sentit més ample de la paraula, esdevé un eix troncal i transversal 
de màxima prioritat en les accions de totes les institucions i actors. Salut 
ambiental, del medi i la biodiversitat, salut mental i emocional,... Cal incorporar 
transversalment la Salut en l’agenda de la ciutat: la “Lleida saludable” ha de ser 
un projecte de ciutat.

• Moltes de les propostes rebudes complementen la pròpia voluntat del govern 
en termes de gestió i ampliació del verd urbà, de transició energètica i en la 
lluita contra el canvi climàtic. I, en especial, de la mobilitat, que efectivament té 
un impacte determinant en la qualitat de vida, en la qualitat de l’aire, el soroll, 
la seguretat, etc. La disminució dràstica de la presència del vehicle de 
combustió fòssil a la trama urbana és un repte irrenunciable per qualsevol 
ciutat que vulgui estar al mapa d’Europa. Moltes ciutats ja ho van fer o estan 
immerses en processos accelerats de disminució progressiva del trànsit. Cal 
trobar un ampli consens de com fer-ho amb el menor retard possible.  

• L’impuls al projecte de Lleida com a «rebost» vinculat a l’alimentació saludable 
i amb valor afegit mereix un espai propi de debat, punt de trobada dels actors 
i les eines que tenim per aquest propòsit. Som capital i epicentre 
agroalimentari del sud d’Europa i tenim encara molt camí a recórrer en direcció 
d’una «Lleida saludable». Aquesta proposta requereix una mesa específica on 
tot el sector, el PCITAL, la UdL, els sindicats, la Fira, i la resta d’actors implicats 
treballin plegats. L’Horta i el seu paper ha de ser un punt troncal de la Mesa 
Transversal per a la Recuperació de la ciutat.

En aquest sentit, la Paeria té en marxa iniciatives com la campanya de ciutat 
agroalimentària, la promoció d’horts urbans a alguns barris de la ciutat, a l'estil dels 
horts de pardinyes, les campanyes de l'Horta a l'escola i de desoberta de l'Horta de 
Lleida, per promocionar els productes agroalimentaris locals

Recull de les propostes seleccionades
Propostes escollides amb el consens de tots els participants per configurar les 
prioritats que des de l’Eix 4 es consideren possibles i oportunes d’implementar:

1. Salut Pública

• Cal una Salut Pública sòlida, que aposti per la promoció de la salut i la prevenció 
de la malaltia en lloc de pensar en un Sistema Sanitari enfocat en l’atenció de 
la malaltia. Educació d’hàbits saludables en l’edat escolar, circuits per a la salut 
saludables (mobilitat, edificis, establiments alimentaris, oci, transport, llocs de 
treball, etc).

• En línia amb el que proposa el Col·legi de Metges de Lleida, l’Ajuntament de 
Lleida ha de ser un membre proactiu en els òrgans de direcció del Servei Català 
de la Salut (SCS), no s’enten que en un moment com l’actual l’Ajuntament de 
Lleida no estigui prenent les decisions que calguin.

• El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya es posa a disposició de la 
ciutadania per atendre a persones amb pocs o escassos recursos econòmics.

En l’àmbit de la salut entomem, com a govern, la necessitat de crear un espai de 
participació entorn a la Salut Publica i la promoció de la Salut que ens permeti 
reforçar la relació amb el Departament de Salut i amb els òrgans de direcció del 
SCS, fent efectiu un major lideratge en la Governança Territorial del Sistema de 
Salut en col·laboració amb els diferents col·lectius de l’àmbit. S'implementarà un 
conveni de col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia en la protecció dels 
processos de dol i cures als més vulnerables.

2. Espai Públic més sostenible i saludable, sensibilització:

- Planificar les actuacions públiques dirigides cap a un entorn més sostenible 
vinculat a la seva qualitat, així com la salut i benestar de les persones, 
projectant una ciutat més amable des de la sensibilitat en el disseny de l’espai 
públic:

- Establir les bases per al tractament integral de la renovació urbana 
(manteniment i rehabilitació dels edificis i dels habitatges, l'eficiència 
energètica, la sostenibilitat, la mobilitat, les noves tecnologies, la qualitat del 
medi ambient i dels entorns urbans).

- Potenciar i incentivar la rehabilitació energètica dels edificis per a garantir la 
seva sostenibilitat, la qualitat ambiental dels entorns urbans i l'accessibilitat i 
utilització per part dels seus usuaris.

- Plantejar intervencions de millora en els edificis i entorns urbans per tal de 
garantir que la ciutadania pugui beneficiar-se dels efectes positius en el medi 
ambient i en la salut.

- Potenciar el model de ciutat compacta i aprofitar la oportunitat que 
representa la renovació urbana per assolir un model de ciutat inclusiva, segura 

i accessible, dissenyant la ciutat post-Covid.

- Implementar estratègies a diferents escales per reduir la demanda energètica 
del parc edificat existent i contribuir a la transició vers una arquitectura més 
sostenible, que faci un ús eficient de recursos (proximitat i reutilització).

- Política urbanística de transformació de les ciutats per guanyar eficiència 
energètica i disminuir les emissions contaminants i el trànsit privat.

- Recuperar biodiversitat, corredors naturals i espais lliures per a la ciutadania.

- Preparar la transició ecològica, en concret l’energia i la mobilitat des d’on 
generar activitat econòmica alineada amb l’objectiu de revertir el canvi 
climàtic, la construcció i les infraestructures, la indústria 4.0 o les cadenes de 
subministrament locals.

- Fomentar una ciutat amb parcs i jardins sostenibles (aigua, espai, fitosanitat i 
recursos humans).

- Planificar circuits (saludables, lúdics, turístics,...) per a la ciutadania de 
coneixement dels models de producció local artesana.

- Ser referents en la gestió mediambiental i respecte a les persones, treballant 
aspectes com reduir la petjada de carboni, o reduir el malbaratament 
d’aliments.

- Avançar en la recollida de residus porta a porta i en el projecte d'implantació 
ja redactat en els diferents barris de la ciutat.

- Intensificar les activitats formatives (curriculars i extra-curriculars) i de recerca 
adreçades a la lluita contra el canvi climàtic i la preservació dels ecosistemes.

- Reforçar els serveis municipals per millorar les inspeccions a establiments 
minoristes: botigues d'alimentació, restauració, mercats, foodtrucks... Com a 
prevenció de problemes sanitaris amb origen d'alimentació.

- Eliminar les bosses de plàstic d'un sol ús i substituir-les per materials 
compostables o biodegradables. Valorar la prohibició del seu ús.

- Plantar arbres en tots els carrers amb voreres que ho permetin, per propiciar 
totes les millores que això genera (major absorció de CO2, augment de la 
superfície ombrejada,...).

Des de l’Agència de l’Energia es faran auditories energètiques començant pels 
equipaments públics de major consum. L’Agència facilita la implantació de 
fotovoltaica per a l’autoconsum, amb informació, simplificant els processos i anant 
de la mà amb diferents comunitats de veïns que emprenen projectes de 
fotovoltaica. I un inventari de terrenys i equipaments municipals per acollir grans 
instal.lacions fotovoltaiques i fer el concurs públic.

L'elaboració del Pla del verd de Lleida i del Pla de l'arbrat permetrà incorporar 
condicions i criteris de millora de l'espai públic generat per una millor aplicació 
dels elements verds a la ciutat en tant que contribuixin al confort, a la millora del 

paisatge, de la qualitat de l'aire, de la biodiversitat, de la regulació tèrmica... El 
coneixement més detallat de la contaminació atmosfèrica de la ciutat també 
ajudarà a ajustar i regular els canvis necessaris en la mobilitat per no comprometre 
la qualitat de l'aire que respirem. El Pla de l'arbrat i el Pla del verd, analitzaran tots 
els espais de la ciutat susceptibles de ser reverdits.

S'està treballant per incloure els criteris més innovadors de tractament de les zones 
verdes minimitzant l'ús de fitosanitaris, dissenyant les captacions d'aigua, 
augmentant la biodiversitat...

Millorar la Medició i seguiment de la qualitat del aire. El coneixement més detallat 
de la contaminació atmosfèrica de la ciutat també ajudarà a ajustar i regular els 
canvis necessaris en la mobilitat per no comprometre la qualitat de l'aire que 
respirem.

S'ha iniciat la creació de circuits de turisme i descoberta de l'entorn de la ciutat, 
començant pel Camí del riu que, tot resseguint el marge del Segre, permet enllaçar 
la descoberta dels espais naturals, de l'horta, del viver d'agricultors de Rufea, dels 
horts familiars... L'objectiu és generar una xarxa de camins de descoberta de 
l'entorn de Lleida que permetran donar a conèixer també l'activitat agrària. Els 
nous criteris de disseny dels espais verds i l'espai públic incorporen espais per les 
persones que passegen amb mascotes. S'està dissenyant un pla per millorar i 
ampliar a tots els barris de la ciutat els espais per deixar lliures els gossos.

El Pla del Clima i els ODS guien i coordinen les accions a fer. Les campanyes 
d'educació ambiental que es fan sota el paraigues de Lleida en verd, promocionen 
aquests aspectes: campanya contra el malbaratament alimentari, campanya de 
compostatge domèstic, campanyes de millora de la recollida selectiva amb el 
desplegament del model de porta a porta, campanya +Biodiversitat de foment de 
la flora i fauna als parcs de la ciutat, campanya d'eficiència energètica a la llar, 
campanya de foment de l'autoconsum fotovoltaic...

El programa Agenda 21 escolar vehicula i coordina les activitats d'educació 
ambiental que es fan als centres educatius partint dels projectes de cada centre. El 
curs 2020-2021 s'han organitzat les microxaxes "Stop, emergència climàtica" i "El 
riu Segre" per donar un major impuls didàctic a aquestes accions. En paral·lel, les 
auditories ambientals als centres educatius donaran la informació tècnica i les 
propostes de millora que es podran treballar als centres. Les propostes educatives 
aniran de la mà de les actuacions de millora, el que fa que el procés educatiu sigui 
més significatiu.

Pel que fa a la defensa dels drets dels animals, es crearà en breu la Taula Animalista; 
s’ha intervingut amb millores al Refugi dels Peluts (incorporació d’una veterinària a 
mitja jornada, d’un dinamitzador, i recuperació del quiròfan).

S'està treballant en el desplegament del porta a porta a 3.700 habitatges dels barris 
de Pardinyes i Balafia, que començarà el primer trimestre de 2021 i també s'està 
planificant per poder avançar el desplegament a la resta de la ciutat.

Les campanyes del Pla de prevenció de residus ja van en la línia d'evitar la 
producció de bosses de plàstic, fomentant l’ús de bosses de reixeta per la compra 

de fruites i verdures, carmanyoles, etc. Les bosses comercials ja estan prohibides per 
la normativa i poc a poc van desapareixent.

3. Mobilitat

- Abans d’implantar plans de mobilitat s’han d’avaluar els pros i contres de 
cadascuna de les mesures que es vulguin adoptar, i basar tot procés en el 
diàleg, amb processos participatius que donin veu a tots els agents implicats.- 

- Mentre s’actualitza el Pla de Mobilitat per substituir l’actual, ja obsolet, 
planificar la mobilitat des d’una perspectiva sostenible i segura, prioritzant els 
desplaçaments en autobús i altres modes de transport públic, saludables i no 
contaminants. En aquest procés, tenir en consideració el pla de mobilitat de la 
UdL.

- Millorar el transport públic, la seva eficiència, freqüència, rapidesa i fiabilitat i 
potenciar-ne l’ús:

- Pel que fa als autobusos urbans, cal augmentar freqüències, especialment en 
hores punta i en aquelles línies i franges horàries on existeix alta demanda. Per 
facilitar la mobilitat dels treballadors i que es pugui complir amb la distància 
entre passatgers. Cal adoptar un protocol per a la mobilitat segura en el 
transport urbà.

- Activar els serveis de taxi a demanda en zones de la ciutat de baixa densitat per 
a reduir l'ús del vehicle privat.

- Aconseguir que Lleida disposi d'un sistema de Rodalies ferroviàries que 
connecti la capital amb el seu entorn, cosa que permetrà vertebrar la mobilitat 
sostenible a les Terres de Lleida.

- Integrar l'estació d'autobusos a l'estació de Renfe perquè sigui una estació 
intermodal.

- Mesures per a promoure l’ús del transport públic així com els vehicles de 
mobilitat personal (bicicletes o patinets elèctrics) i habilitar més zones de la 
ciutat on es puguin utilitzar còmodament. Guanyar espai pels i les vianants 
entre vies principals, seguint l'esquema de les Superilles, facilitant l'accés a 
usuaris del transport urbà col·lectiu o a les zones d'aparcament.

- Calen aparcaments per a bicicletes segurs.

- Cal augmentar el nombre de places d'aparcaments dissuasius per tal de reduir 
l'ús del transport privat.

- Promoure l'adopció d'estils de vida que simultàniament milloren la salut i 
mitiguen el canvi climàtic (caminar, bicicleta,...) i treballar amb els ens locals per 
facilitar-los a la ciutat (millorar temps de semàfors, reduir trànsit, millora dels 
carrils bici,...).

- Identificació i senyalització de rutes/circuits per passejar amb mascotes 

integrades dins la ciutat, adaptades a gent gran o famílies amb nens, equipades 
amb dispensadors de bosses, papereres i fonts d'aigua per netejar els orins.

- Amb diàleg i de manera participada cal definir les àrees comercials i establir 
com milloren les perspectives de futur del sector.

- Executar la zonificació de zones 30 i obrir els carrers de transició entre zones per 
a facilitar la mobilitat per a usuaris de bicicletes o de VMP.

- Afavorir Ilicències de gestió de la mobilitat alternativa.

La lluita contra el canvi climàtic requereix assegurar la disminució de les emissions 
pel 2030 amb l'objectiu d'arribar al 2050 amb zero emissions. Aquest objectiu 
passa per modificar el model de mobilitat potenciant els mitjans més sostenibles, 
el transport públic, els vehicles elèctrics...

El pla de mobilitat és un pla de ciutat que ha de marcar els objectius i les accions 
per aconseguir que els desplaçaments a la ciutat, i també dels visitants dels 
municipis del voltant, siguin majoritàriament amb mitjans sostenibles: transport 
públic, bicicleta, caminar... i deixar els vehicles privats per aquells casos en que sigui 
inevitable. Alliberar espai públic que actualment utilitza el cotxe, permet que 
aquest s'ocupi d'activitat: jocs infantils, passeig, comerç, activitat social...

S’implanta el Lleida 30 i es farà un debat sobre properes actuacions de pacificació.

Es faran actuacions de micro urbanisme en passos de vianants, ampliació de 
voreres, etc. S’estan fent estudis de vialitat a la zona de l'Escorxador.

S'estudiaran mesures d’urbanisme tàctic per millorar i ampliar la xarxa per 
vianants, etc (xarxes segures,...).

S'avançarà en processos participatius i de debat amb actors implicats per avançar 
en més mesures de pacificació de carrers i zones d'interés (comercials, escolars,...)
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EIX 4: PROPOSTES DE CONSENS
Consensos més enllà de l’Eix 4

Davant la pandèmia i la greu crisi que estem vivint, creiem que cal sumar esforços, 
escoltar a les diferents associacions, als experts de diferents àmbits. La salut de la 
ciutadania i la recuperació econòmica han d’estar per sobre de les discrepàncies i 
els interessos electorals.

Abans de relacionar el conjunt de propostes que des de l’Eix 4 heu seleccionat per 
valorar la seua incorporació a l’acció de govern cal fer algunes consideracions 
prèvies de consensos generals:

• Gran part de les propostes per a la ciutat pretenen anar més enllà de la pròpia 
acció de govern o institucional i esdevenir un consens de ciutat que superi les 
lògiques temporals i partidistes i configuri un «model de ciutat».

• La crisi té repercussions socials molt preocupants que requereixen una inversió 
pública immediata. La situació econòmica i l’infrafinançament per part d’altres 
administracions suposen una dificultat afegida.

• La salut, en el sentit més ample de la paraula, esdevé un eix troncal i transversal 
de màxima prioritat en les accions de totes les institucions i actors. Salut 
ambiental, del medi i la biodiversitat, salut mental i emocional,... Cal incorporar 
transversalment la Salut en l’agenda de la ciutat: la “Lleida saludable” ha de ser 
un projecte de ciutat.

• Moltes de les propostes rebudes complementen la pròpia voluntat del govern 
en termes de gestió i ampliació del verd urbà, de transició energètica i en la 
lluita contra el canvi climàtic. I, en especial, de la mobilitat, que efectivament té 
un impacte determinant en la qualitat de vida, en la qualitat de l’aire, el soroll, 
la seguretat, etc. La disminució dràstica de la presència del vehicle de 
combustió fòssil a la trama urbana és un repte irrenunciable per qualsevol 
ciutat que vulgui estar al mapa d’Europa. Moltes ciutats ja ho van fer o estan 
immerses en processos accelerats de disminució progressiva del trànsit. Cal 
trobar un ampli consens de com fer-ho amb el menor retard possible.  

• L’impuls al projecte de Lleida com a «rebost» vinculat a l’alimentació saludable 
i amb valor afegit mereix un espai propi de debat, punt de trobada dels actors 
i les eines que tenim per aquest propòsit. Som capital i epicentre 
agroalimentari del sud d’Europa i tenim encara molt camí a recórrer en direcció 
d’una «Lleida saludable». Aquesta proposta requereix una mesa específica on 
tot el sector, el PCITAL, la UdL, els sindicats, la Fira, i la resta d’actors implicats 
treballin plegats. L’Horta i el seu paper ha de ser un punt troncal de la Mesa 
Transversal per a la Recuperació de la ciutat.

En aquest sentit, la Paeria té en marxa iniciatives com la campanya de ciutat 
agroalimentària, la promoció d’horts urbans a alguns barris de la ciutat, a l'estil dels 
horts de pardinyes, les campanyes de l'Horta a l'escola i de desoberta de l'Horta de 
Lleida, per promocionar els productes agroalimentaris locals

Recull de les propostes seleccionades
Propostes escollides amb el consens de tots els participants per configurar les 
prioritats que des de l’Eix 4 es consideren possibles i oportunes d’implementar:

1. Salut Pública

• Cal una Salut Pública sòlida, que aposti per la promoció de la salut i la prevenció 
de la malaltia en lloc de pensar en un Sistema Sanitari enfocat en l’atenció de 
la malaltia. Educació d’hàbits saludables en l’edat escolar, circuits per a la salut 
saludables (mobilitat, edificis, establiments alimentaris, oci, transport, llocs de 
treball, etc).

• En línia amb el que proposa el Col·legi de Metges de Lleida, l’Ajuntament de 
Lleida ha de ser un membre proactiu en els òrgans de direcció del Servei Català 
de la Salut (SCS), no s’enten que en un moment com l’actual l’Ajuntament de 
Lleida no estigui prenent les decisions que calguin.

• El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya es posa a disposició de la 
ciutadania per atendre a persones amb pocs o escassos recursos econòmics.

En l’àmbit de la salut entomem, com a govern, la necessitat de crear un espai de 
participació entorn a la Salut Publica i la promoció de la Salut que ens permeti 
reforçar la relació amb el Departament de Salut i amb els òrgans de direcció del 
SCS, fent efectiu un major lideratge en la Governança Territorial del Sistema de 
Salut en col·laboració amb els diferents col·lectius de l’àmbit. S'implementarà un 
conveni de col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia en la protecció dels 
processos de dol i cures als més vulnerables.

2. Espai Públic més sostenible i saludable, sensibilització:

- Planificar les actuacions públiques dirigides cap a un entorn més sostenible 
vinculat a la seva qualitat, així com la salut i benestar de les persones, 
projectant una ciutat més amable des de la sensibilitat en el disseny de l’espai 
públic:

- Establir les bases per al tractament integral de la renovació urbana 
(manteniment i rehabilitació dels edificis i dels habitatges, l'eficiència 
energètica, la sostenibilitat, la mobilitat, les noves tecnologies, la qualitat del 
medi ambient i dels entorns urbans).

- Potenciar i incentivar la rehabilitació energètica dels edificis per a garantir la 
seva sostenibilitat, la qualitat ambiental dels entorns urbans i l'accessibilitat i 
utilització per part dels seus usuaris.

- Plantejar intervencions de millora en els edificis i entorns urbans per tal de 
garantir que la ciutadania pugui beneficiar-se dels efectes positius en el medi 
ambient i en la salut.

- Potenciar el model de ciutat compacta i aprofitar la oportunitat que 
representa la renovació urbana per assolir un model de ciutat inclusiva, segura 

i accessible, dissenyant la ciutat post-Covid.

- Implementar estratègies a diferents escales per reduir la demanda energètica 
del parc edificat existent i contribuir a la transició vers una arquitectura més 
sostenible, que faci un ús eficient de recursos (proximitat i reutilització).

- Política urbanística de transformació de les ciutats per guanyar eficiència 
energètica i disminuir les emissions contaminants i el trànsit privat.

- Recuperar biodiversitat, corredors naturals i espais lliures per a la ciutadania.

- Preparar la transició ecològica, en concret l’energia i la mobilitat des d’on 
generar activitat econòmica alineada amb l’objectiu de revertir el canvi 
climàtic, la construcció i les infraestructures, la indústria 4.0 o les cadenes de 
subministrament locals.

- Fomentar una ciutat amb parcs i jardins sostenibles (aigua, espai, fitosanitat i 
recursos humans).

- Planificar circuits (saludables, lúdics, turístics,...) per a la ciutadania de 
coneixement dels models de producció local artesana.

- Ser referents en la gestió mediambiental i respecte a les persones, treballant 
aspectes com reduir la petjada de carboni, o reduir el malbaratament 
d’aliments.

- Avançar en la recollida de residus porta a porta i en el projecte d'implantació 
ja redactat en els diferents barris de la ciutat.

- Intensificar les activitats formatives (curriculars i extra-curriculars) i de recerca 
adreçades a la lluita contra el canvi climàtic i la preservació dels ecosistemes.

- Reforçar els serveis municipals per millorar les inspeccions a establiments 
minoristes: botigues d'alimentació, restauració, mercats, foodtrucks... Com a 
prevenció de problemes sanitaris amb origen d'alimentació.

- Eliminar les bosses de plàstic d'un sol ús i substituir-les per materials 
compostables o biodegradables. Valorar la prohibició del seu ús.

- Plantar arbres en tots els carrers amb voreres que ho permetin, per propiciar 
totes les millores que això genera (major absorció de CO2, augment de la 
superfície ombrejada,...).

Des de l’Agència de l’Energia es faran auditories energètiques començant pels 
equipaments públics de major consum. L’Agència facilita la implantació de 
fotovoltaica per a l’autoconsum, amb informació, simplificant els processos i anant 
de la mà amb diferents comunitats de veïns que emprenen projectes de 
fotovoltaica. I un inventari de terrenys i equipaments municipals per acollir grans 
instal.lacions fotovoltaiques i fer el concurs públic.

L'elaboració del Pla del verd de Lleida i del Pla de l'arbrat permetrà incorporar 
condicions i criteris de millora de l'espai públic generat per una millor aplicació 
dels elements verds a la ciutat en tant que contribuixin al confort, a la millora del 

paisatge, de la qualitat de l'aire, de la biodiversitat, de la regulació tèrmica... El 
coneixement més detallat de la contaminació atmosfèrica de la ciutat també 
ajudarà a ajustar i regular els canvis necessaris en la mobilitat per no comprometre 
la qualitat de l'aire que respirem. El Pla de l'arbrat i el Pla del verd, analitzaran tots 
els espais de la ciutat susceptibles de ser reverdits.

S'està treballant per incloure els criteris més innovadors de tractament de les zones 
verdes minimitzant l'ús de fitosanitaris, dissenyant les captacions d'aigua, 
augmentant la biodiversitat...

Millorar la Medició i seguiment de la qualitat del aire. El coneixement més detallat 
de la contaminació atmosfèrica de la ciutat també ajudarà a ajustar i regular els 
canvis necessaris en la mobilitat per no comprometre la qualitat de l'aire que 
respirem.

S'ha iniciat la creació de circuits de turisme i descoberta de l'entorn de la ciutat, 
començant pel Camí del riu que, tot resseguint el marge del Segre, permet enllaçar 
la descoberta dels espais naturals, de l'horta, del viver d'agricultors de Rufea, dels 
horts familiars... L'objectiu és generar una xarxa de camins de descoberta de 
l'entorn de Lleida que permetran donar a conèixer també l'activitat agrària. Els 
nous criteris de disseny dels espais verds i l'espai públic incorporen espais per les 
persones que passegen amb mascotes. S'està dissenyant un pla per millorar i 
ampliar a tots els barris de la ciutat els espais per deixar lliures els gossos.

El Pla del Clima i els ODS guien i coordinen les accions a fer. Les campanyes 
d'educació ambiental que es fan sota el paraigues de Lleida en verd, promocionen 
aquests aspectes: campanya contra el malbaratament alimentari, campanya de 
compostatge domèstic, campanyes de millora de la recollida selectiva amb el 
desplegament del model de porta a porta, campanya +Biodiversitat de foment de 
la flora i fauna als parcs de la ciutat, campanya d'eficiència energètica a la llar, 
campanya de foment de l'autoconsum fotovoltaic...

El programa Agenda 21 escolar vehicula i coordina les activitats d'educació 
ambiental que es fan als centres educatius partint dels projectes de cada centre. El 
curs 2020-2021 s'han organitzat les microxaxes "Stop, emergència climàtica" i "El 
riu Segre" per donar un major impuls didàctic a aquestes accions. En paral·lel, les 
auditories ambientals als centres educatius donaran la informació tècnica i les 
propostes de millora que es podran treballar als centres. Les propostes educatives 
aniran de la mà de les actuacions de millora, el que fa que el procés educatiu sigui 
més significatiu.

Pel que fa a la defensa dels drets dels animals, es crearà en breu la Taula Animalista; 
s’ha intervingut amb millores al Refugi dels Peluts (incorporació d’una veterinària a 
mitja jornada, d’un dinamitzador, i recuperació del quiròfan).

S'està treballant en el desplegament del porta a porta a 3.700 habitatges dels barris 
de Pardinyes i Balafia, que començarà el primer trimestre de 2021 i també s'està 
planificant per poder avançar el desplegament a la resta de la ciutat.

Les campanyes del Pla de prevenció de residus ja van en la línia d'evitar la 
producció de bosses de plàstic, fomentant l’ús de bosses de reixeta per la compra 

de fruites i verdures, carmanyoles, etc. Les bosses comercials ja estan prohibides per 
la normativa i poc a poc van desapareixent.

3. Mobilitat

- Abans d’implantar plans de mobilitat s’han d’avaluar els pros i contres de 
cadascuna de les mesures que es vulguin adoptar, i basar tot procés en el 
diàleg, amb processos participatius que donin veu a tots els agents implicats.- 

- Mentre s’actualitza el Pla de Mobilitat per substituir l’actual, ja obsolet, 
planificar la mobilitat des d’una perspectiva sostenible i segura, prioritzant els 
desplaçaments en autobús i altres modes de transport públic, saludables i no 
contaminants. En aquest procés, tenir en consideració el pla de mobilitat de la 
UdL.

- Millorar el transport públic, la seva eficiència, freqüència, rapidesa i fiabilitat i 
potenciar-ne l’ús:

- Pel que fa als autobusos urbans, cal augmentar freqüències, especialment en 
hores punta i en aquelles línies i franges horàries on existeix alta demanda. Per 
facilitar la mobilitat dels treballadors i que es pugui complir amb la distància 
entre passatgers. Cal adoptar un protocol per a la mobilitat segura en el 
transport urbà.

- Activar els serveis de taxi a demanda en zones de la ciutat de baixa densitat per 
a reduir l'ús del vehicle privat.

- Aconseguir que Lleida disposi d'un sistema de Rodalies ferroviàries que 
connecti la capital amb el seu entorn, cosa que permetrà vertebrar la mobilitat 
sostenible a les Terres de Lleida.

- Integrar l'estació d'autobusos a l'estació de Renfe perquè sigui una estació 
intermodal.

- Mesures per a promoure l’ús del transport públic així com els vehicles de 
mobilitat personal (bicicletes o patinets elèctrics) i habilitar més zones de la 
ciutat on es puguin utilitzar còmodament. Guanyar espai pels i les vianants 
entre vies principals, seguint l'esquema de les Superilles, facilitant l'accés a 
usuaris del transport urbà col·lectiu o a les zones d'aparcament.

- Calen aparcaments per a bicicletes segurs.

- Cal augmentar el nombre de places d'aparcaments dissuasius per tal de reduir 
l'ús del transport privat.

- Promoure l'adopció d'estils de vida que simultàniament milloren la salut i 
mitiguen el canvi climàtic (caminar, bicicleta,...) i treballar amb els ens locals per 
facilitar-los a la ciutat (millorar temps de semàfors, reduir trànsit, millora dels 
carrils bici,...).

- Identificació i senyalització de rutes/circuits per passejar amb mascotes 

integrades dins la ciutat, adaptades a gent gran o famílies amb nens, equipades 
amb dispensadors de bosses, papereres i fonts d'aigua per netejar els orins.

- Amb diàleg i de manera participada cal definir les àrees comercials i establir 
com milloren les perspectives de futur del sector.

- Executar la zonificació de zones 30 i obrir els carrers de transició entre zones per 
a facilitar la mobilitat per a usuaris de bicicletes o de VMP.

- Afavorir Ilicències de gestió de la mobilitat alternativa.

La lluita contra el canvi climàtic requereix assegurar la disminució de les emissions 
pel 2030 amb l'objectiu d'arribar al 2050 amb zero emissions. Aquest objectiu 
passa per modificar el model de mobilitat potenciant els mitjans més sostenibles, 
el transport públic, els vehicles elèctrics...

El pla de mobilitat és un pla de ciutat que ha de marcar els objectius i les accions 
per aconseguir que els desplaçaments a la ciutat, i també dels visitants dels 
municipis del voltant, siguin majoritàriament amb mitjans sostenibles: transport 
públic, bicicleta, caminar... i deixar els vehicles privats per aquells casos en que sigui 
inevitable. Alliberar espai públic que actualment utilitza el cotxe, permet que 
aquest s'ocupi d'activitat: jocs infantils, passeig, comerç, activitat social...

S’implanta el Lleida 30 i es farà un debat sobre properes actuacions de pacificació.

Es faran actuacions de micro urbanisme en passos de vianants, ampliació de 
voreres, etc. S’estan fent estudis de vialitat a la zona de l'Escorxador.

S'estudiaran mesures d’urbanisme tàctic per millorar i ampliar la xarxa per 
vianants, etc (xarxes segures,...).

S'avançarà en processos participatius i de debat amb actors implicats per avançar 
en més mesures de pacificació de carrers i zones d'interés (comercials, escolars,...)
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EIX 4: PROPOSTES DE CONSENS
Consensos més enllà de l’Eix 4

Davant la pandèmia i la greu crisi que estem vivint, creiem que cal sumar esforços, 
escoltar a les diferents associacions, als experts de diferents àmbits. La salut de la 
ciutadania i la recuperació econòmica han d’estar per sobre de les discrepàncies i 
els interessos electorals.

Abans de relacionar el conjunt de propostes que des de l’Eix 4 heu seleccionat per 
valorar la seua incorporació a l’acció de govern cal fer algunes consideracions 
prèvies de consensos generals:

• Gran part de les propostes per a la ciutat pretenen anar més enllà de la pròpia 
acció de govern o institucional i esdevenir un consens de ciutat que superi les 
lògiques temporals i partidistes i configuri un «model de ciutat».

• La crisi té repercussions socials molt preocupants que requereixen una inversió 
pública immediata. La situació econòmica i l’infrafinançament per part d’altres 
administracions suposen una dificultat afegida.

• La salut, en el sentit més ample de la paraula, esdevé un eix troncal i transversal 
de màxima prioritat en les accions de totes les institucions i actors. Salut 
ambiental, del medi i la biodiversitat, salut mental i emocional,... Cal incorporar 
transversalment la Salut en l’agenda de la ciutat: la “Lleida saludable” ha de ser 
un projecte de ciutat.

• Moltes de les propostes rebudes complementen la pròpia voluntat del govern 
en termes de gestió i ampliació del verd urbà, de transició energètica i en la 
lluita contra el canvi climàtic. I, en especial, de la mobilitat, que efectivament té 
un impacte determinant en la qualitat de vida, en la qualitat de l’aire, el soroll, 
la seguretat, etc. La disminució dràstica de la presència del vehicle de 
combustió fòssil a la trama urbana és un repte irrenunciable per qualsevol 
ciutat que vulgui estar al mapa d’Europa. Moltes ciutats ja ho van fer o estan 
immerses en processos accelerats de disminució progressiva del trànsit. Cal 
trobar un ampli consens de com fer-ho amb el menor retard possible.  

• L’impuls al projecte de Lleida com a «rebost» vinculat a l’alimentació saludable 
i amb valor afegit mereix un espai propi de debat, punt de trobada dels actors 
i les eines que tenim per aquest propòsit. Som capital i epicentre 
agroalimentari del sud d’Europa i tenim encara molt camí a recórrer en direcció 
d’una «Lleida saludable». Aquesta proposta requereix una mesa específica on 
tot el sector, el PCITAL, la UdL, els sindicats, la Fira, i la resta d’actors implicats 
treballin plegats. L’Horta i el seu paper ha de ser un punt troncal de la Mesa 
Transversal per a la Recuperació de la ciutat.

En aquest sentit, la Paeria té en marxa iniciatives com la campanya de ciutat 
agroalimentària, la promoció d’horts urbans a alguns barris de la ciutat, a l'estil dels 
horts de pardinyes, les campanyes de l'Horta a l'escola i de desoberta de l'Horta de 
Lleida, per promocionar els productes agroalimentaris locals

Recull de les propostes seleccionades
Propostes escollides amb el consens de tots els participants per configurar les 
prioritats que des de l’Eix 4 es consideren possibles i oportunes d’implementar:

1. Salut Pública

• Cal una Salut Pública sòlida, que aposti per la promoció de la salut i la prevenció 
de la malaltia en lloc de pensar en un Sistema Sanitari enfocat en l’atenció de 
la malaltia. Educació d’hàbits saludables en l’edat escolar, circuits per a la salut 
saludables (mobilitat, edificis, establiments alimentaris, oci, transport, llocs de 
treball, etc).

• En línia amb el que proposa el Col·legi de Metges de Lleida, l’Ajuntament de 
Lleida ha de ser un membre proactiu en els òrgans de direcció del Servei Català 
de la Salut (SCS), no s’enten que en un moment com l’actual l’Ajuntament de 
Lleida no estigui prenent les decisions que calguin.

• El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya es posa a disposició de la 
ciutadania per atendre a persones amb pocs o escassos recursos econòmics.

En l’àmbit de la salut entomem, com a govern, la necessitat de crear un espai de 
participació entorn a la Salut Publica i la promoció de la Salut que ens permeti 
reforçar la relació amb el Departament de Salut i amb els òrgans de direcció del 
SCS, fent efectiu un major lideratge en la Governança Territorial del Sistema de 
Salut en col·laboració amb els diferents col·lectius de l’àmbit. S'implementarà un 
conveni de col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia en la protecció dels 
processos de dol i cures als més vulnerables.

2. Espai Públic més sostenible i saludable, sensibilització:

- Planificar les actuacions públiques dirigides cap a un entorn més sostenible 
vinculat a la seva qualitat, així com la salut i benestar de les persones, 
projectant una ciutat més amable des de la sensibilitat en el disseny de l’espai 
públic:

- Establir les bases per al tractament integral de la renovació urbana 
(manteniment i rehabilitació dels edificis i dels habitatges, l'eficiència 
energètica, la sostenibilitat, la mobilitat, les noves tecnologies, la qualitat del 
medi ambient i dels entorns urbans).

- Potenciar i incentivar la rehabilitació energètica dels edificis per a garantir la 
seva sostenibilitat, la qualitat ambiental dels entorns urbans i l'accessibilitat i 
utilització per part dels seus usuaris.

- Plantejar intervencions de millora en els edificis i entorns urbans per tal de 
garantir que la ciutadania pugui beneficiar-se dels efectes positius en el medi 
ambient i en la salut.

- Potenciar el model de ciutat compacta i aprofitar la oportunitat que 
representa la renovació urbana per assolir un model de ciutat inclusiva, segura 

i accessible, dissenyant la ciutat post-Covid.

- Implementar estratègies a diferents escales per reduir la demanda energètica 
del parc edificat existent i contribuir a la transició vers una arquitectura més 
sostenible, que faci un ús eficient de recursos (proximitat i reutilització).

- Política urbanística de transformació de les ciutats per guanyar eficiència 
energètica i disminuir les emissions contaminants i el trànsit privat.

- Recuperar biodiversitat, corredors naturals i espais lliures per a la ciutadania.

- Preparar la transició ecològica, en concret l’energia i la mobilitat des d’on 
generar activitat econòmica alineada amb l’objectiu de revertir el canvi 
climàtic, la construcció i les infraestructures, la indústria 4.0 o les cadenes de 
subministrament locals.

- Fomentar una ciutat amb parcs i jardins sostenibles (aigua, espai, fitosanitat i 
recursos humans).

- Planificar circuits (saludables, lúdics, turístics,...) per a la ciutadania de 
coneixement dels models de producció local artesana.

- Ser referents en la gestió mediambiental i respecte a les persones, treballant 
aspectes com reduir la petjada de carboni, o reduir el malbaratament 
d’aliments.

- Avançar en la recollida de residus porta a porta i en el projecte d'implantació 
ja redactat en els diferents barris de la ciutat.

- Intensificar les activitats formatives (curriculars i extra-curriculars) i de recerca 
adreçades a la lluita contra el canvi climàtic i la preservació dels ecosistemes.

- Reforçar els serveis municipals per millorar les inspeccions a establiments 
minoristes: botigues d'alimentació, restauració, mercats, foodtrucks... Com a 
prevenció de problemes sanitaris amb origen d'alimentació.

- Eliminar les bosses de plàstic d'un sol ús i substituir-les per materials 
compostables o biodegradables. Valorar la prohibició del seu ús.

- Plantar arbres en tots els carrers amb voreres que ho permetin, per propiciar 
totes les millores que això genera (major absorció de CO2, augment de la 
superfície ombrejada,...).

Des de l’Agència de l’Energia es faran auditories energètiques començant pels 
equipaments públics de major consum. L’Agència facilita la implantació de 
fotovoltaica per a l’autoconsum, amb informació, simplificant els processos i anant 
de la mà amb diferents comunitats de veïns que emprenen projectes de 
fotovoltaica. I un inventari de terrenys i equipaments municipals per acollir grans 
instal.lacions fotovoltaiques i fer el concurs públic.

L'elaboració del Pla del verd de Lleida i del Pla de l'arbrat permetrà incorporar 
condicions i criteris de millora de l'espai públic generat per una millor aplicació 
dels elements verds a la ciutat en tant que contribuixin al confort, a la millora del 

paisatge, de la qualitat de l'aire, de la biodiversitat, de la regulació tèrmica... El 
coneixement més detallat de la contaminació atmosfèrica de la ciutat també 
ajudarà a ajustar i regular els canvis necessaris en la mobilitat per no comprometre 
la qualitat de l'aire que respirem. El Pla de l'arbrat i el Pla del verd, analitzaran tots 
els espais de la ciutat susceptibles de ser reverdits.

S'està treballant per incloure els criteris més innovadors de tractament de les zones 
verdes minimitzant l'ús de fitosanitaris, dissenyant les captacions d'aigua, 
augmentant la biodiversitat...

Millorar la Medició i seguiment de la qualitat del aire. El coneixement més detallat 
de la contaminació atmosfèrica de la ciutat també ajudarà a ajustar i regular els 
canvis necessaris en la mobilitat per no comprometre la qualitat de l'aire que 
respirem.

S'ha iniciat la creació de circuits de turisme i descoberta de l'entorn de la ciutat, 
començant pel Camí del riu que, tot resseguint el marge del Segre, permet enllaçar 
la descoberta dels espais naturals, de l'horta, del viver d'agricultors de Rufea, dels 
horts familiars... L'objectiu és generar una xarxa de camins de descoberta de 
l'entorn de Lleida que permetran donar a conèixer també l'activitat agrària. Els 
nous criteris de disseny dels espais verds i l'espai públic incorporen espais per les 
persones que passegen amb mascotes. S'està dissenyant un pla per millorar i 
ampliar a tots els barris de la ciutat els espais per deixar lliures els gossos.

El Pla del Clima i els ODS guien i coordinen les accions a fer. Les campanyes 
d'educació ambiental que es fan sota el paraigues de Lleida en verd, promocionen 
aquests aspectes: campanya contra el malbaratament alimentari, campanya de 
compostatge domèstic, campanyes de millora de la recollida selectiva amb el 
desplegament del model de porta a porta, campanya +Biodiversitat de foment de 
la flora i fauna als parcs de la ciutat, campanya d'eficiència energètica a la llar, 
campanya de foment de l'autoconsum fotovoltaic...

El programa Agenda 21 escolar vehicula i coordina les activitats d'educació 
ambiental que es fan als centres educatius partint dels projectes de cada centre. El 
curs 2020-2021 s'han organitzat les microxaxes "Stop, emergència climàtica" i "El 
riu Segre" per donar un major impuls didàctic a aquestes accions. En paral·lel, les 
auditories ambientals als centres educatius donaran la informació tècnica i les 
propostes de millora que es podran treballar als centres. Les propostes educatives 
aniran de la mà de les actuacions de millora, el que fa que el procés educatiu sigui 
més significatiu.

Pel que fa a la defensa dels drets dels animals, es crearà en breu la Taula Animalista; 
s’ha intervingut amb millores al Refugi dels Peluts (incorporació d’una veterinària a 
mitja jornada, d’un dinamitzador, i recuperació del quiròfan).

S'està treballant en el desplegament del porta a porta a 3.700 habitatges dels barris 
de Pardinyes i Balafia, que començarà el primer trimestre de 2021 i també s'està 
planificant per poder avançar el desplegament a la resta de la ciutat.

Les campanyes del Pla de prevenció de residus ja van en la línia d'evitar la 
producció de bosses de plàstic, fomentant l’ús de bosses de reixeta per la compra 

de fruites i verdures, carmanyoles, etc. Les bosses comercials ja estan prohibides per 
la normativa i poc a poc van desapareixent.

3. Mobilitat

- Abans d’implantar plans de mobilitat s’han d’avaluar els pros i contres de 
cadascuna de les mesures que es vulguin adoptar, i basar tot procés en el 
diàleg, amb processos participatius que donin veu a tots els agents implicats.- 

- Mentre s’actualitza el Pla de Mobilitat per substituir l’actual, ja obsolet, 
planificar la mobilitat des d’una perspectiva sostenible i segura, prioritzant els 
desplaçaments en autobús i altres modes de transport públic, saludables i no 
contaminants. En aquest procés, tenir en consideració el pla de mobilitat de la 
UdL.

- Millorar el transport públic, la seva eficiència, freqüència, rapidesa i fiabilitat i 
potenciar-ne l’ús:

- Pel que fa als autobusos urbans, cal augmentar freqüències, especialment en 
hores punta i en aquelles línies i franges horàries on existeix alta demanda. Per 
facilitar la mobilitat dels treballadors i que es pugui complir amb la distància 
entre passatgers. Cal adoptar un protocol per a la mobilitat segura en el 
transport urbà.

- Activar els serveis de taxi a demanda en zones de la ciutat de baixa densitat per 
a reduir l'ús del vehicle privat.

- Aconseguir que Lleida disposi d'un sistema de Rodalies ferroviàries que 
connecti la capital amb el seu entorn, cosa que permetrà vertebrar la mobilitat 
sostenible a les Terres de Lleida.

- Integrar l'estació d'autobusos a l'estació de Renfe perquè sigui una estació 
intermodal.

- Mesures per a promoure l’ús del transport públic així com els vehicles de 
mobilitat personal (bicicletes o patinets elèctrics) i habilitar més zones de la 
ciutat on es puguin utilitzar còmodament. Guanyar espai pels i les vianants 
entre vies principals, seguint l'esquema de les Superilles, facilitant l'accés a 
usuaris del transport urbà col·lectiu o a les zones d'aparcament.

- Calen aparcaments per a bicicletes segurs.

- Cal augmentar el nombre de places d'aparcaments dissuasius per tal de reduir 
l'ús del transport privat.

- Promoure l'adopció d'estils de vida que simultàniament milloren la salut i 
mitiguen el canvi climàtic (caminar, bicicleta,...) i treballar amb els ens locals per 
facilitar-los a la ciutat (millorar temps de semàfors, reduir trànsit, millora dels 
carrils bici,...).

- Identificació i senyalització de rutes/circuits per passejar amb mascotes 

integrades dins la ciutat, adaptades a gent gran o famílies amb nens, equipades 
amb dispensadors de bosses, papereres i fonts d'aigua per netejar els orins.

- Amb diàleg i de manera participada cal definir les àrees comercials i establir 
com milloren les perspectives de futur del sector.

- Executar la zonificació de zones 30 i obrir els carrers de transició entre zones per 
a facilitar la mobilitat per a usuaris de bicicletes o de VMP.

- Afavorir Ilicències de gestió de la mobilitat alternativa.

La lluita contra el canvi climàtic requereix assegurar la disminució de les emissions 
pel 2030 amb l'objectiu d'arribar al 2050 amb zero emissions. Aquest objectiu 
passa per modificar el model de mobilitat potenciant els mitjans més sostenibles, 
el transport públic, els vehicles elèctrics...

El pla de mobilitat és un pla de ciutat que ha de marcar els objectius i les accions 
per aconseguir que els desplaçaments a la ciutat, i també dels visitants dels 
municipis del voltant, siguin majoritàriament amb mitjans sostenibles: transport 
públic, bicicleta, caminar... i deixar els vehicles privats per aquells casos en que sigui 
inevitable. Alliberar espai públic que actualment utilitza el cotxe, permet que 
aquest s'ocupi d'activitat: jocs infantils, passeig, comerç, activitat social...

S’implanta el Lleida 30 i es farà un debat sobre properes actuacions de pacificació.

Es faran actuacions de micro urbanisme en passos de vianants, ampliació de 
voreres, etc. S’estan fent estudis de vialitat a la zona de l'Escorxador.

S'estudiaran mesures d’urbanisme tàctic per millorar i ampliar la xarxa per 
vianants, etc (xarxes segures,...).

S'avançarà en processos participatius i de debat amb actors implicats per avançar 
en més mesures de pacificació de carrers i zones d'interés (comercials, escolars,...)
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EIX 4: PROPOSTES DE CONSENS
Consensos més enllà de l’Eix 4

Davant la pandèmia i la greu crisi que estem vivint, creiem que cal sumar esforços, 
escoltar a les diferents associacions, als experts de diferents àmbits. La salut de la 
ciutadania i la recuperació econòmica han d’estar per sobre de les discrepàncies i 
els interessos electorals.

Abans de relacionar el conjunt de propostes que des de l’Eix 4 heu seleccionat per 
valorar la seua incorporació a l’acció de govern cal fer algunes consideracions 
prèvies de consensos generals:

• Gran part de les propostes per a la ciutat pretenen anar més enllà de la pròpia 
acció de govern o institucional i esdevenir un consens de ciutat que superi les 
lògiques temporals i partidistes i configuri un «model de ciutat».

• La crisi té repercussions socials molt preocupants que requereixen una inversió 
pública immediata. La situació econòmica i l’infrafinançament per part d’altres 
administracions suposen una dificultat afegida.

• La salut, en el sentit més ample de la paraula, esdevé un eix troncal i transversal 
de màxima prioritat en les accions de totes les institucions i actors. Salut 
ambiental, del medi i la biodiversitat, salut mental i emocional,... Cal incorporar 
transversalment la Salut en l’agenda de la ciutat: la “Lleida saludable” ha de ser 
un projecte de ciutat.

• Moltes de les propostes rebudes complementen la pròpia voluntat del govern 
en termes de gestió i ampliació del verd urbà, de transició energètica i en la 
lluita contra el canvi climàtic. I, en especial, de la mobilitat, que efectivament té 
un impacte determinant en la qualitat de vida, en la qualitat de l’aire, el soroll, 
la seguretat, etc. La disminució dràstica de la presència del vehicle de 
combustió fòssil a la trama urbana és un repte irrenunciable per qualsevol 
ciutat que vulgui estar al mapa d’Europa. Moltes ciutats ja ho van fer o estan 
immerses en processos accelerats de disminució progressiva del trànsit. Cal 
trobar un ampli consens de com fer-ho amb el menor retard possible.  

• L’impuls al projecte de Lleida com a «rebost» vinculat a l’alimentació saludable 
i amb valor afegit mereix un espai propi de debat, punt de trobada dels actors 
i les eines que tenim per aquest propòsit. Som capital i epicentre 
agroalimentari del sud d’Europa i tenim encara molt camí a recórrer en direcció 
d’una «Lleida saludable». Aquesta proposta requereix una mesa específica on 
tot el sector, el PCITAL, la UdL, els sindicats, la Fira, i la resta d’actors implicats 
treballin plegats. L’Horta i el seu paper ha de ser un punt troncal de la Mesa 
Transversal per a la Recuperació de la ciutat.

En aquest sentit, la Paeria té en marxa iniciatives com la campanya de ciutat 
agroalimentària, la promoció d’horts urbans a alguns barris de la ciutat, a l'estil dels 
horts de pardinyes, les campanyes de l'Horta a l'escola i de desoberta de l'Horta de 
Lleida, per promocionar els productes agroalimentaris locals

Recull de les propostes seleccionades
Propostes escollides amb el consens de tots els participants per configurar les 
prioritats que des de l’Eix 4 es consideren possibles i oportunes d’implementar:

1. Salut Pública

• Cal una Salut Pública sòlida, que aposti per la promoció de la salut i la prevenció 
de la malaltia en lloc de pensar en un Sistema Sanitari enfocat en l’atenció de 
la malaltia. Educació d’hàbits saludables en l’edat escolar, circuits per a la salut 
saludables (mobilitat, edificis, establiments alimentaris, oci, transport, llocs de 
treball, etc).

• En línia amb el que proposa el Col·legi de Metges de Lleida, l’Ajuntament de 
Lleida ha de ser un membre proactiu en els òrgans de direcció del Servei Català 
de la Salut (SCS), no s’enten que en un moment com l’actual l’Ajuntament de 
Lleida no estigui prenent les decisions que calguin.

• El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya es posa a disposició de la 
ciutadania per atendre a persones amb pocs o escassos recursos econòmics.

En l’àmbit de la salut entomem, com a govern, la necessitat de crear un espai de 
participació entorn a la Salut Publica i la promoció de la Salut que ens permeti 
reforçar la relació amb el Departament de Salut i amb els òrgans de direcció del 
SCS, fent efectiu un major lideratge en la Governança Territorial del Sistema de 
Salut en col·laboració amb els diferents col·lectius de l’àmbit. S'implementarà un 
conveni de col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia en la protecció dels 
processos de dol i cures als més vulnerables.

2. Espai Públic més sostenible i saludable, sensibilització:

- Planificar les actuacions públiques dirigides cap a un entorn més sostenible 
vinculat a la seva qualitat, així com la salut i benestar de les persones, 
projectant una ciutat més amable des de la sensibilitat en el disseny de l’espai 
públic:

- Establir les bases per al tractament integral de la renovació urbana 
(manteniment i rehabilitació dels edificis i dels habitatges, l'eficiència 
energètica, la sostenibilitat, la mobilitat, les noves tecnologies, la qualitat del 
medi ambient i dels entorns urbans).

- Potenciar i incentivar la rehabilitació energètica dels edificis per a garantir la 
seva sostenibilitat, la qualitat ambiental dels entorns urbans i l'accessibilitat i 
utilització per part dels seus usuaris.

- Plantejar intervencions de millora en els edificis i entorns urbans per tal de 
garantir que la ciutadania pugui beneficiar-se dels efectes positius en el medi 
ambient i en la salut.

- Potenciar el model de ciutat compacta i aprofitar la oportunitat que 
representa la renovació urbana per assolir un model de ciutat inclusiva, segura 

i accessible, dissenyant la ciutat post-Covid.

- Implementar estratègies a diferents escales per reduir la demanda energètica 
del parc edificat existent i contribuir a la transició vers una arquitectura més 
sostenible, que faci un ús eficient de recursos (proximitat i reutilització).

- Política urbanística de transformació de les ciutats per guanyar eficiència 
energètica i disminuir les emissions contaminants i el trànsit privat.

- Recuperar biodiversitat, corredors naturals i espais lliures per a la ciutadania.

- Preparar la transició ecològica, en concret l’energia i la mobilitat des d’on 
generar activitat econòmica alineada amb l’objectiu de revertir el canvi 
climàtic, la construcció i les infraestructures, la indústria 4.0 o les cadenes de 
subministrament locals.

- Fomentar una ciutat amb parcs i jardins sostenibles (aigua, espai, fitosanitat i 
recursos humans).

- Planificar circuits (saludables, lúdics, turístics,...) per a la ciutadania de 
coneixement dels models de producció local artesana.

- Ser referents en la gestió mediambiental i respecte a les persones, treballant 
aspectes com reduir la petjada de carboni, o reduir el malbaratament 
d’aliments.

- Avançar en la recollida de residus porta a porta i en el projecte d'implantació 
ja redactat en els diferents barris de la ciutat.

- Intensificar les activitats formatives (curriculars i extra-curriculars) i de recerca 
adreçades a la lluita contra el canvi climàtic i la preservació dels ecosistemes.

- Reforçar els serveis municipals per millorar les inspeccions a establiments 
minoristes: botigues d'alimentació, restauració, mercats, foodtrucks... Com a 
prevenció de problemes sanitaris amb origen d'alimentació.

- Eliminar les bosses de plàstic d'un sol ús i substituir-les per materials 
compostables o biodegradables. Valorar la prohibició del seu ús.

- Plantar arbres en tots els carrers amb voreres que ho permetin, per propiciar 
totes les millores que això genera (major absorció de CO2, augment de la 
superfície ombrejada,...).

Des de l’Agència de l’Energia es faran auditories energètiques començant pels 
equipaments públics de major consum. L’Agència facilita la implantació de 
fotovoltaica per a l’autoconsum, amb informació, simplificant els processos i anant 
de la mà amb diferents comunitats de veïns que emprenen projectes de 
fotovoltaica. I un inventari de terrenys i equipaments municipals per acollir grans 
instal.lacions fotovoltaiques i fer el concurs públic.

L'elaboració del Pla del verd de Lleida i del Pla de l'arbrat permetrà incorporar 
condicions i criteris de millora de l'espai públic generat per una millor aplicació 
dels elements verds a la ciutat en tant que contribuixin al confort, a la millora del 

paisatge, de la qualitat de l'aire, de la biodiversitat, de la regulació tèrmica... El 
coneixement més detallat de la contaminació atmosfèrica de la ciutat també 
ajudarà a ajustar i regular els canvis necessaris en la mobilitat per no comprometre 
la qualitat de l'aire que respirem. El Pla de l'arbrat i el Pla del verd, analitzaran tots 
els espais de la ciutat susceptibles de ser reverdits.

S'està treballant per incloure els criteris més innovadors de tractament de les zones 
verdes minimitzant l'ús de fitosanitaris, dissenyant les captacions d'aigua, 
augmentant la biodiversitat...

Millorar la Medició i seguiment de la qualitat del aire. El coneixement més detallat 
de la contaminació atmosfèrica de la ciutat també ajudarà a ajustar i regular els 
canvis necessaris en la mobilitat per no comprometre la qualitat de l'aire que 
respirem.

S'ha iniciat la creació de circuits de turisme i descoberta de l'entorn de la ciutat, 
començant pel Camí del riu que, tot resseguint el marge del Segre, permet enllaçar 
la descoberta dels espais naturals, de l'horta, del viver d'agricultors de Rufea, dels 
horts familiars... L'objectiu és generar una xarxa de camins de descoberta de 
l'entorn de Lleida que permetran donar a conèixer també l'activitat agrària. Els 
nous criteris de disseny dels espais verds i l'espai públic incorporen espais per les 
persones que passegen amb mascotes. S'està dissenyant un pla per millorar i 
ampliar a tots els barris de la ciutat els espais per deixar lliures els gossos.

El Pla del Clima i els ODS guien i coordinen les accions a fer. Les campanyes 
d'educació ambiental que es fan sota el paraigues de Lleida en verd, promocionen 
aquests aspectes: campanya contra el malbaratament alimentari, campanya de 
compostatge domèstic, campanyes de millora de la recollida selectiva amb el 
desplegament del model de porta a porta, campanya +Biodiversitat de foment de 
la flora i fauna als parcs de la ciutat, campanya d'eficiència energètica a la llar, 
campanya de foment de l'autoconsum fotovoltaic...

El programa Agenda 21 escolar vehicula i coordina les activitats d'educació 
ambiental que es fan als centres educatius partint dels projectes de cada centre. El 
curs 2020-2021 s'han organitzat les microxaxes "Stop, emergència climàtica" i "El 
riu Segre" per donar un major impuls didàctic a aquestes accions. En paral·lel, les 
auditories ambientals als centres educatius donaran la informació tècnica i les 
propostes de millora que es podran treballar als centres. Les propostes educatives 
aniran de la mà de les actuacions de millora, el que fa que el procés educatiu sigui 
més significatiu.

Pel que fa a la defensa dels drets dels animals, es crearà en breu la Taula Animalista; 
s’ha intervingut amb millores al Refugi dels Peluts (incorporació d’una veterinària a 
mitja jornada, d’un dinamitzador, i recuperació del quiròfan).

S'està treballant en el desplegament del porta a porta a 3.700 habitatges dels barris 
de Pardinyes i Balafia, que començarà el primer trimestre de 2021 i també s'està 
planificant per poder avançar el desplegament a la resta de la ciutat.

Les campanyes del Pla de prevenció de residus ja van en la línia d'evitar la 
producció de bosses de plàstic, fomentant l’ús de bosses de reixeta per la compra 

de fruites i verdures, carmanyoles, etc. Les bosses comercials ja estan prohibides per 
la normativa i poc a poc van desapareixent.

3. Mobilitat

- Abans d’implantar plans de mobilitat s’han d’avaluar els pros i contres de 
cadascuna de les mesures que es vulguin adoptar, i basar tot procés en el 
diàleg, amb processos participatius que donin veu a tots els agents implicats.- 

- Mentre s’actualitza el Pla de Mobilitat per substituir l’actual, ja obsolet, 
planificar la mobilitat des d’una perspectiva sostenible i segura, prioritzant els 
desplaçaments en autobús i altres modes de transport públic, saludables i no 
contaminants. En aquest procés, tenir en consideració el pla de mobilitat de la 
UdL.

- Millorar el transport públic, la seva eficiència, freqüència, rapidesa i fiabilitat i 
potenciar-ne l’ús:

- Pel que fa als autobusos urbans, cal augmentar freqüències, especialment en 
hores punta i en aquelles línies i franges horàries on existeix alta demanda. Per 
facilitar la mobilitat dels treballadors i que es pugui complir amb la distància 
entre passatgers. Cal adoptar un protocol per a la mobilitat segura en el 
transport urbà.

- Activar els serveis de taxi a demanda en zones de la ciutat de baixa densitat per 
a reduir l'ús del vehicle privat.

- Aconseguir que Lleida disposi d'un sistema de Rodalies ferroviàries que 
connecti la capital amb el seu entorn, cosa que permetrà vertebrar la mobilitat 
sostenible a les Terres de Lleida.

- Integrar l'estació d'autobusos a l'estació de Renfe perquè sigui una estació 
intermodal.

- Mesures per a promoure l’ús del transport públic així com els vehicles de 
mobilitat personal (bicicletes o patinets elèctrics) i habilitar més zones de la 
ciutat on es puguin utilitzar còmodament. Guanyar espai pels i les vianants 
entre vies principals, seguint l'esquema de les Superilles, facilitant l'accés a 
usuaris del transport urbà col·lectiu o a les zones d'aparcament.

- Calen aparcaments per a bicicletes segurs.

- Cal augmentar el nombre de places d'aparcaments dissuasius per tal de reduir 
l'ús del transport privat.

- Promoure l'adopció d'estils de vida que simultàniament milloren la salut i 
mitiguen el canvi climàtic (caminar, bicicleta,...) i treballar amb els ens locals per 
facilitar-los a la ciutat (millorar temps de semàfors, reduir trànsit, millora dels 
carrils bici,...).

- Identificació i senyalització de rutes/circuits per passejar amb mascotes 

integrades dins la ciutat, adaptades a gent gran o famílies amb nens, equipades 
amb dispensadors de bosses, papereres i fonts d'aigua per netejar els orins.

- Amb diàleg i de manera participada cal definir les àrees comercials i establir 
com milloren les perspectives de futur del sector.

- Executar la zonificació de zones 30 i obrir els carrers de transició entre zones per 
a facilitar la mobilitat per a usuaris de bicicletes o de VMP.

- Afavorir Ilicències de gestió de la mobilitat alternativa.

La lluita contra el canvi climàtic requereix assegurar la disminució de les emissions 
pel 2030 amb l'objectiu d'arribar al 2050 amb zero emissions. Aquest objectiu 
passa per modificar el model de mobilitat potenciant els mitjans més sostenibles, 
el transport públic, els vehicles elèctrics...

El pla de mobilitat és un pla de ciutat que ha de marcar els objectius i les accions 
per aconseguir que els desplaçaments a la ciutat, i també dels visitants dels 
municipis del voltant, siguin majoritàriament amb mitjans sostenibles: transport 
públic, bicicleta, caminar... i deixar els vehicles privats per aquells casos en que sigui 
inevitable. Alliberar espai públic que actualment utilitza el cotxe, permet que 
aquest s'ocupi d'activitat: jocs infantils, passeig, comerç, activitat social...

S’implanta el Lleida 30 i es farà un debat sobre properes actuacions de pacificació.

Es faran actuacions de micro urbanisme en passos de vianants, ampliació de 
voreres, etc. S’estan fent estudis de vialitat a la zona de l'Escorxador.

S'estudiaran mesures d’urbanisme tàctic per millorar i ampliar la xarxa per 
vianants, etc (xarxes segures,...).

S'avançarà en processos participatius i de debat amb actors implicats per avançar 
en més mesures de pacificació de carrers i zones d'interés (comercials, escolars,...)
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