PROPOSTES D’UNIÓ DE PAGESOS PER A L’HORTA DE LLEIDA EN EL MARC DE
LA MESA TRANSVERSAL PER A LA RECUPERACIÓ DE LA CIUTAT

EIX 2. IMATGE, PROJECCIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT
Promocionar l'Horta de Lleida com un espai de gran atractiu agrari (diversitat de
cultius i productes de proximitat) , patrimonial (séquies, molins, cabanes de volta…) i
natural (serres, aiguamolls, riu Segre,...). L'Horta és un tresor a descobrir i una
oportunitat de ciutat per mostrar el nostre fet diferencial i agrocultural que poques
ciutats tenen envoltant els seus 360°.
Potenciar la diversificació de les empreses familiars, afavorint la transformació de
productes, iniciatives d’agroturisme, rutes saludables, degustacions a l’Horta per
conèixer productes i molt més.
Quan parlem de cultura també podem fer-ho d’agrocultura perquè la nostra tradició
agrària és històrica. Per això proposem fomentar activitats agroculturals a l’Horta de
Lleida que serveixin per descobrir i conèixer espais i alhora un territori lligat als
productes de proximitat (rutes, degustacions, visites a explotacions agràries,...)
Potenciar el consum de productes de proximitat de l’Horta a les llars però també
a escoles, hospitals i restaurants de la ciutat i d’arreu. Es podria fer a partir de la Marca
Horta i entregar una placa acreditativa als centres educatius, hospitals o restaurants
que tinguessin proveïdors de l’Horta de Lleida.

EIX4. EMERGÈNCIA CLIMÀTICA, AMBIENTAL I SANITÀRIA

El servei de seguretat és deficitari i demanem una o dues patrulles de urbana-rural
exclusiva per l'Horta. També accelerar la col·locació de càmeres de vigilància. Hi ha
abocaments de tot tipus i robatoris. Millorar els camins amb un increment del
pressupost de manteniment anual de ferm i desbrossament.
S’ha de millorar la xarxa de camins amb un manteniment més periòdic tan del ferm
com a l’hora de desbrossar laterals. És vital per viure i treballar en condicions.

Assegurar i controlar que les companyies telefòniques i les seves subcontrates
despleguin la fibra òptica atenent demandes proporcionades i justes dels
propietaris. Afavorint el soterrament de línies. També assegurar que arribi a tothom i
no només als nuclis més poblats on fan negoci. La connectivitat a Internet és un
servei indispensable pels negocis familiars a l'Horta.
Integrar millor l’Horta i la ciutat amb camins i accessos adequats, segurs i
senyalitzats. I oferint rutes per a vianants que també els aproximin a productors o
poder fer compra directa (fruita, ous, oli, sucs,...).
Afavorir i assegurar que els fills de pagesos vinculats a l'activitat agrària puguin
ampliar la vivienda familiar per no marxar de l'Horta. O que puguin construir sobre
un cobert o torre vella. Ajudar a les empreses familiars amb subvencions directes per
fer autoconsum amb plaques solars a les granges i fomentar la sostenibilitat a l'Horta.
Controlar més a especuladors que volen convertir l'Horta en una urbanització. Ara
amb la pandèmia s'han revalorar les torres de lloguer, no en queda ni una per llogar i
això farà obrir els ulls a promotors immobiliaris que voldran fer negoci.
Cal potenciar la diversificació productiva i econòmica de les empreses familiars
de l'Horta. Fomentar la construcció d'obradors a les explotacions, facilitar l'accés a
l'obrador del Parc Científic amb tutela de tècnics, permisos per fer venda directa de
productes, activitat de turisme rural i altres.
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