
PROPOSTES UDL – EIX 3 

 

La meva aportació en el marc de la Mesa transversal Igualtat, diversitat i inclusió social es basa 

en l’enfocament de drets,  prenent com a referència i adaptant a l’àmbit local i a l’especificitat 

de Lleida, el Pla de drets humans de Catalunya (2020-2023) lliurat el 10 de desembre de 2019 al 

Govern i al Parlament de Catalunya. 

Propostes de caràcter transversal:  

- Necessitat de transitar cap a una ciutat sostenible, desplegant el tres components del concepte 

de sostenibilitat: econòmica, social, mediambiental. Tenir present el full de ruta que suposa 

l’Agenda 2030 i els 17 ODS que conté però necessita ser complementada en alguns aspectes 

atès que en el moment d’elaboració i adopció de la mateixa no es va preveure una possible 

pandèmia provocada per la Covid-19. Els efectes de la mateixa són en primera instancia de 

caràcter sanitari però també ha desencadenat una crisi social i econòmica. Per tant cal prioritzar 

l’aplicació de mesures destinades a pal·liar aquestes efectesi destinar els recursos necesaris. 

- Des de l’àmbit local a les autoritats sanitàries estatals i autonòmiques reforçar amb caràcter 

immediat tot el sistema de salut pública, recuperant la inversió en aquest àmbit minimitzada a 

base de reduccions sostingudes en els darrers anys en forma de pèrdua d’efectius sanitaris i de 

material mèdic. 

- Des de l’àmbit local cal reclamar l’agilitat en l’aplicació de mesures de “reforç” social, en 

particular, dels més vulnerables mitjançant mesures com l’ingrés mínim vital. 

- Incorporar en el disseny de les polítiques públiques una cultura de preveure els riscos i destinar 

més recursos a anticipar-se. 

- Millorar el sistema de governança local promovent una acció coordinada i coherent entre els 

diferents departaments. 

- Vetllar perquè la digitalització en l’accés als serveis, en particular per la gent gran, sino se'n fa 

"pedagogia" ho esdevingui un factor de desigualtat que genera desprotecció i exclusió. Durant 

aquest transit caldria garantir en el sserveis més bàsics un minim de presencialitat. 

Propsotes sobre la igualtat i diversitat en diferents àmbits  i l'exclusió social: Aprofundir en les 

mesures actives de planificació de l’oferta de llocs escolars al municipi per combatre la 

segregació escolar. 

-Treballar conjuntament amb el Depart. d’Ensenyament: Adoptar mesures més intenses de 

discriminació positiva i compensatòries als centres amb composició social desfavorida 

destinades a evitar l’escletxa digital que s’ha evidenciat arran de la Covid-19 (préstec de 

dispositius electrònics, ampliació de dades, connectivitat..).  

- 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. 

- Creació d’un centre d’acollida públic amb gestió pública per a dones en situació de violència 

masclista  que resideixen a Lleida ciutat o a qualsevol municipi de les Terres de ponent. Arran de 

la Covid-19 encara s’ha fet més evident la necessitat de disposar d’aquest recurs doncs les 

situacions de violència masclista a la llar s’han vist agreugades quan es decreten confinaments 



- Sol·licitar des de l’Ajuntament al Depart. de Treball, Afers Socials i Famílies: Reforçar les 

actuacions de supervisió i control dels serveis i establiments d'atenció a les persones grans, i 

incrementar la dotació i el personal dels serveis d'inspecció per poder dur a terme aquest 

augment i també les cures que reben les persones en situació de dependència que són ateses 

en el seu domicili. 

- Aprovar un pla de xoc per donar resposta a les situacions d’emergència creades pels efectes 

de la pandèmia, en particular residencial motivades per la pèrdua de l’habitatge o altres causes 

greus de necessitat d’habitatge que prevegi obligacions de resultat envers els poders públics  

- Promoure l’accés a l’habitatge social, preferiblement en règim de lloguer, sens perjudici de 

promoure altres formes de tinença, com ara la masoveria urbana... 


