EIX 4: Emergència climàtica, ambiental i sanitària
Des de la perspectiva veïnal, les qüestions prioritàries que considerem cal
treballar conjuntament com a ciutat, són:

Àmbit sanitari
o

COVID-19:
Estem en una situació de plena pandèmia per tant, considerem que cal
prioritzar les mesures que puguin contribuir a mitigar-la:
- Cal fer un esforç per part de les autoritats de Salut en explicar bé en que
consisteix la malaltia i les mesures de prevenció.
- Cal justificar de manera molt clara i sense contradiccions les mesures
restrictives que el Govern i el Procicat decideixin aplicar en cada moment.
Per tant, cal una tasca de comunicació més activa i encertada. Es podria
elaborar fulletons pel professorat dels centres educatius per tal que tots els
professionals en fessin difusió i facilitar l’explicació a l’alumnat. Es podrien
estudiar, també, maneres d’arribar al conjunt de la ciutadania.
- Cal tenir especial cura amb que els càrrecs públics i/o persones
conegudes que apareixen als mitjans de comunicació, apliquin sempre les
3 mesures de protecció: mans, mascareta i metres, la qual cosa no sempre
és així. Per tant caldria fer arribar pautes molt concretes als mitjans.
- Cal un reforç del personal sanitari amb contractació de més professionals
- Donat que la situació es preveu que durarà temps, es podria estudiar la
manera d’alliberar d’algunes tasques al personal sanitari i aprofitar la bossa
de voluntariat que a l’inici de la pandèmia va obrir el Departament de Salut.
Es té previst aprofitar d’alguna manera aquests recursos humans?
- Aplicar amb més intensitat les mesures sancionadores previstes en els
casos en que no s’apliquin les mesures de prevenció obligades.

Àmbit de l’espai públic i la mobilitat
o NETEJA:
- Lleida no està acceptablement neta. Tant la ciutadania com
l’Administració, cal que fem un esforç per millorar aquesta situació .
Sobretot per la salut, però també per la imatge de la ciutat. Caldria fer
especial atenció a la situació del Centre Històric.
o ESPAI PÚBLIC:
-Cal assegurar que a totes les voreres, especialment les situades al voltant
d’entorns escolars i centres de salut tinguin l’amplada suficient per absorbir

de manera segura tots els vianants que hi transiten i també en els carrers
on hi ha molta afluència degut a l’activitat comercial. Caldria per tant, en
alguns casos reduir places de zona blava i eixamplar-les.
- Fins ara no hi ha cap senyal al terra que ajudi a delimitar els carrils
d’anada i de tornada. Simplement el dibuix d’una línia recta, per ex. a tot
l’eix comercial ajudaria a recordar-ho i visibilitzar el problema del Covid-19.
MOBILITAT:
- Caldria avençar en assegurar que l’aforament en totes les línies
d’autobús i a totes les hores està restringit i no es produeixen aglomeracions.
- Per tal d’augmentar el nombre d’usuaris de transport públic, es podria
donar difusió de la seva neteja i desinfecció, ajudant així a vèncer reticències
en la seva utilització.

Innovació i tecnologia
o

APPS TECNOLÒGIQUES SEGUIMENT COVID-19:

- Instar i fer-ne difusió entre la ciutadania de l’ús de les aplicacions
tecnològiques que contribueixin a la detecció i seguiment dels casos, com
és el RADAR-COVID.
o

ASSESSORAMENT TECNOLÒGIC:

- Facilitar l’assessorament tecnològic necessari als sectors econòmics més
castigats, per tal de facilitar la comercialització dels seus productes.
o

CONSUM PRODUCTES KM 0:

- Assumir des de l’Administració la promoció del consum de productes
locals, és a dir KM 0, i no solament en l’àmbit individual, sinó també
facilitar-ne el seu consum en diferents associacions, entitats, escoles,...
- Promocionar la creació de Xarxes per tal de ser més eficients.
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