
Resum per la Mesa transversal per la Recuperació 

 

Des de la perspectiva veïnal, les qüestions prioritàries  que creiem cal treballar 

conjuntament  com a ciutat, són: 

1) COVID-19: Cal seguir explicant bé en que consisteix la malaltia  i difonent 

les mesures de prevenció a aplicar en cada moment.  

(Cal tenir especial cura amb que els càrrecs públics o persones conegudes que 

apareixen als mitjans, apliquin sempre les 3 mesures de protecció, les 3 M’s). 

 

2) NETEJA: Lleida no està acceptablement neta. Hem de fer, tant la 

ciutadania com l’Administració, un esforç per millorar aquesta situació . 

Sobretot per la salut, però també per la imatge de la ciutat. És fonamental  

fer especial atenció a la situació del Centre Històric. 

 

3) PERSONES DE TREBALL TEMPORAL: Necessitem una solució 

definitiva que cal bastir des d’ara i abordar conjuntament  de manera 

coordinada. No podem tornar a passar un estiu com aquest. 

 

4) UNITAT POLÍTICA: 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.  

 

5) VOLUNTARIAT: Pensem que a Lleida hi ha un conjunt de persones 

disposades a col·laborar. Però com es fa o es té previst fer per tal 

d’aprofitar i optimitzar aquests recursos humans?  

(A més, cal preveure que la crisi econòmica i social s’agreujarà i es necessitaran 

cada cop més ajuts). 

 

6) CONSUM PRODUCTES KM 0: Per ajudar als sectors econòmics castigats, 

consumir productes de proximitat, no només com a accions individuals, 

sinó també amb el compromís de les administracions. 

 

7) Incloure a les dones a la Mesa transversal per la Recuperació  ampliarà 

el talent i milloraria la qualitat ja que les evidències empíriques  demostren 

que la inclusió de les dones millora la qualitat i la legitimitat de les nostres 

entitats. 

 

Les Associacions Veïnals estem disposats i disponibles. 


