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La nostra proposta
per Lleida
Us presentem la nostra proposta per Lleida, ambiciosa i realista
alhora, il·lusionada, compromesa i optimista. El nostre pla de treball
per als pròxims quatre anys posa el focus en les persones, perquè els
lleidatans i les lleidatanes són la força de la nostra ciutat; i s’assenta
sobre els valors que ens caracteritzen com a partit: la lluita incansable
per la justícia social, el combat contra les desigualtats i el compromís
amb l’Estat del Benestar, del catalanisme polític i l’europeisme.
La nostra proposta per Lleida pensa en els infants, en el jovent i en
la gent gran; en les dones i en els homes; en les famílies; en els
lleidatans i lleidatanes de soca-rel i en els nouvinguts; en les
persones treballadores, empresàries i emprenedores.
La nostra proposta també mira fixament cap als barris que, amb la seva identitat, les
seves preocupacions i els seus anhels, imprimeixen caràcter a la nostra ciutat i la fan gran.
Totes i cadascuna de les més de 200 propostes que els i les socialistes formulem en aquest
programa han estat pensades per impulsar els nostres barris i per millorar la qualitat de vida
dels lleidatans i lleidatanes. Són propostes que dibuixen una ciutat més segura, més amable,
més verda, més saludable, més culta, més cívica i econòmicament més dinàmica.
Creiem en Lleida, perquè la coneixem molt bé i perquè l’estimem. Amb tu serem capaços de
situar la nostra ciutat al lloc que es mereix i treballarem per fer de Lleida un referent més enllà
de qualsevol frontera: en creació de riquesa, en benestar, en coneixement, en qualitat de vida,
en la lluita contra el canvi climàtic.
És l’hora de Lleida, és l’hora de la segona capital de Catalunya i és l’hora de la seva gent. És
l’hora de crear ocupació, de lluitar amb decisió contra el canvi climàtic, de fer que esclati
la Revolució Verda. És l’hora dels grans projectes col·lectius: Pla Estació Central, Pla
Mariola 20.000, Districte Cultural del Centre Històric, o la conversió de l’Horta en el rebost
de l’alimentació saludable d’Europa. És l’hora de potenciar el riu Segre i el seu entorn;
l’hora de la Seu Vella i del nostre patrimoni històric. És l’hora de posar fil a l’agulla a grans
infraestructures que tenim pendents i de generar riquesa amb una aposta decidida per
la indústria agroalimentària amb alt valor afegit. És l’hora del nostre talent: de les nostres
persones emprenedores, investigadores i creadores.
És l’hora de fer la ciutat que estimem. És l’hora de la Lleida que estimes.
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Els eixos del nostre
programa

La ciutat
dels drets

Les lleidatanes i els lleidatans sou la força de Lleida. Per això el nostre programa electoral té
les persones com el primer eix d’actuació. Els i les socialistes tenim un compromís amb tu,
coherent amb els nostres valors de justícia social, basat en les actuacions que hem impulsat en
els darrers nous mesos i inspirat en un projecte per fer de Lleida la segona capital de Catalunya.

Lleida és la infància, la joventut, els/les no tan joves i els nostres avis i àvies, generacions
diverses amb preocupacions i anhels diversos, però al capdavall, generacions, al capdavall, que
conviuen i que contribueixen a fer gran la nostra ciutat. Lleida té nom de dona.

Ens mouen les persones i ens movem per a les persones. La lluita contra les desigualtats és la
base de totes les polítiques socials entorn de la ciutadania. Estem i estarem al costat dels que
més ho necessiten: som garantia d’habitatge digne, de convivència, de seguretat i de millora
constant de l’atenció sanitària pública i de qualitat.
Lleida és la suma de moltes petites realitats veïnals. Els barris són el nostre segon eix
programàtic, cadascun amb la seva pròpia identitat i les seves necessitats. És als barris on
han de ser possibles els projectes que tenim com a ciutadania, on hem de millorar els serveis
necessaris per fer-hi una vida de qualitat: escoles bressol, centres de salut, espais per a la
cultura, equipaments esportius, cívics o per la gent gran.

Lleida també té nom de dona, de manera que la ciutat ha d’avançar com a referent de
les polítiques en favor de la igualtat de gènere. Per això farem dependre d’Alcaldia totes les
polítiques que garanteixin la igualtat de gènere.

El tercer eix del nostre programa són les polítiques transversals, que són totes aquelles
accions a les quals, com a equip de govern, donarem continuïtat i reforçarem transversalment
per tota la ciutat. Habitatge, seguretat, neteja, enllumenat, comerç, transport públic,... Totes
elles, amb un denominador comú: fer, cada dia, una Lleida millor.
En un món globalitzat, on compartim problemes i desafiaments amb ciutats d’altres països, on
les nostres empreses competeixen en els mercats globals, on aspirem a què la nostra universitat
sigui una referència mundial en el camp de l’alimentació, cal que totes les nostres polítiques
tinguin en compte aquest context. És aquí on pren força la nostra voluntat d’assumir com a
propis els disset Objectius de Desenvolupament Sostenible marcats per l’ONU.
La visió local i el compromís global no només són compatibles, sinó que ens han de servir
per convertir-nos en ciutat de referència pel que fa al compliment d’aquests objectius. Com
a socialdemòcrates, fem nostre el compromís d’eliminar la pobresa, generar les condicions
per a una salut i una educació de qualitat, reduir desigualtats -especialment les de gènere- i
construir un model econòmic de creixement digne i sostenible, basat en els principis del
consum responsable, el respecte a la biodiversitat i el paisatge i la lluita contra el canvi
climàtic.

Així mateix, durant els pròxims quatre anys, els i les socialistes refermarem el compromís
amb el nostre jovent i impulsarem polítiques destinades, en primera instància a combatre
l’atur juvenil (l’11% dels i les menors de 30 anys no troben feina); a lluitar contra la precarietat
laboral d’aquest col·lectiu -9 de cada 10 contractes de treball que signen els i les nostres joves-,;
i també a retenir el talent, també -entre els anys 2009 i 2018, el 45% del jovent lleidatà ha hagut
d’emigrar a la recerca d’oportunitats.
Des de la Paeria posarem tots els recursos que tenim a l’abast per facilitar l’accés del jovent a
l’habitatge. Els volem emancipats i emancipades, també volem que participin més en la vida
pública, que tinguin l’educació, la cultura, el lleure i l’esport més a l’abast, i que tinguin accés
a programes de formació a l’estranger. Treballarem per la joventut i, com no pot ser d’una altra
manera, ho farem comptant amb la joventut.
En aquest context, proposarem un Pacte entre Generacions amb l’objectiu de promoure la
relació entre tots els col·lectius de totes les edats. Volem que el jovent es preocupi per la gent
gran, però també volem que la gent gran conegui quins són els anhels i els problemes amb què
es troben els i les nostres joves.

L’atenció a les persones, la millora dels barris i les polítiques transversals s’han de
complementar amb els grans projectes de ciutat, pensats en clau de futur. Lleida és capital.
La segona capital de Catalunya. Una ciutat que vol créixer en influència. El Pla estació, les
noves àrees comercials, l’aposta per la indústria agroalimentària de qualitat, la universitat,
la millora de les grans infraestructures que connecten la ciutat, són la nostra punta de llança
per crear llocs de treball estables i de qualitat, per millorar la competitivitat de les nostres
empreses i per ser una ciutat que retingui i atregui el talent.
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Els pròxims quatre anys els i les socialistes ens comprometem a tenir cura de la nostra gent
gran, un col·lectiu especialment vulnerable i que està conformat per més de 24.000 persones
de més de 65 anys. La gent gran ha figurat entre les prioritats del nostre equip de govern, fins
al punt que al final del mandat presentàvem el projecte ‘Lleida Implica. Vincles que fan ciutat’,
una iniciativa trencadora que planteja una nova manera d’abordar la cura dels nostres avis i
àvies. D’aquí en neix el Lab +65, una eina que posarem en marxa a tall d’observatori de la gent
gran i que ens permetrà: saber on som; prendre decisions i, a continuació, actuar. Per fer-ho,
aprofitarem les oportunitats que ens ofereixen les noves tecnologies per tal d’aplicar mesures
que millorin la qualitat de vida de la nostra gent gran.

I el Pacte s’assentarà sobre els valors: el civisme, la convivència, la inclusió i la solidaritat en
són alguns. Proposarem que els lleidatans i lleidatanes es comprometin a fer de Lleida una
ciutat més amable i acollidora. Garantirem, també, que els lleidatans i les lleidatanes
vegin assegurats els seus drets: a l’habitatge, a l’ocupació, als serveis públics de qualitat i a
la seguretat. Perquè, no ho oblidem, la seguretat és un dels drets fonamentals de la ciutadania
que els socialistes preservarem amb una Guàrdia Urbana més moderna, amb patrulles a peu
pels barris i amb la creació de nous serveis dirigits a garantir la tranquil·litat al carrer.
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La ciutat dels drets

1

10

Crearem la Comissionada d’Alcaldia per a les polítiques d’igualtat de gènere per tal que vetlli
per a l’aplicació de la perspectiva de gènere a tota la ciutat t i coordini el treball transversal
necessari per dur-la a terme.

Promourem la participació de Lleida en la Xarxa de Municipis LGTBIQ+ de Catalunya.

11

Potenciarem el SAI —Serveis d’atenció integral— i la xarxa de municipis LGTBIQ+.

2

12

Crearem l’Observatori de la Igualtat que ens permeti estudiar i conèixer les condicions de
vida de les dones de Lleida, i la seva participació i presència en els diferents àmbits de la
vida ciutadana, així com l’impacte de les polítiques municipals en l’increment de la igualtat
d’oportunitats i l’aprofundiment democràtic a la ciutat.

Continuarem impulsant l’esport inclusiu amb la campanya “Amb Orgull”.

13

Proposarem que la cooperació per al desenvolupament sigui una dimensió més de les
polítiques municipals.

3

Incrementarem la coordinació amb els serveis de la Generalitat al territori, per millorar
l’atenció a les dones víctimes de violència, especialment en tot allò relacionat amb el
funcionament dels serveis d’acolliment de curta i llarga estada.

14

Dissenyarem un pla director per tal de formar i motivar les persones migrades a participar en
projectes de cooperació com a agents de desenvolupament de les seves poblacions d’origen.

4

Impulsarem un Acord ciutadà contra la violència de gènere que ens permeti aprofundir en la
sensibilització social amb la implicació de les diferents entitats i associacions en aquesta lluita.
Farem especial èmfasi en la participació del jovent.

15

Redactarem i iniciarem el desenvolupament del Pla d’equipaments per a la gent gran (centres
de dia, residències, clubs residencials, serveis assistencials, habitatges assistits...).

5

16

6

17

7

18

8

19

9

20

Impulsarem sistemes TIC per a la prevenció o comunicació d’agressions de gènere (Stop
Agressions).

Coordinarem, des de l’Oficina Local d’Habitatge, totes les actuacions de política social
d’habitatge: pobresa energètica, lloguer social, mesa d’emergències,...

Crearem una Xarxa de Joves contra la violència i el sexisme, que impulsi el lideratge del
jovent en la lluita vers la igualtat, amb l’objectiu de prevenir i sensibilitzar, però també per
dinamitzar xarxes de suport als barris.

Posarem en marxa un call center, en termes de salut i benestar d’adolescents, joves i persones
grans de la ciutat. (Planet Youth, Nits Q, PINSAP, Per un barri més gran, Sempre acompanyats,
Projecte Mentoria...).

Inclourem Lleida a la xarxa de municipis lliure del tràfic de dones i nenes amb fins d’explotació
sexual.
Ens comprometem amb la llibertat sexual i en fer de Lleida una ciutat sense discriminacions
per raons de sexe o gènere.

Treballarem i promourem els programes de voluntariat social com a base per a un envelliment
saludable.

Potenciarem la coordinació amb el Consell Municipal LGTBIQ+ per tal d’implementar més
efectivament les seves propostes.
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Generarem i liderarem una xarxa de ciutats pel pacte intergeneracional, amb seu a Lleida per a
l’intercanvi d’experiències (congrés, jornades, ...).

Crearem un servei d’atenció i suport adreçat a les persones cuidadores no professionals.
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21

33

22

34

23

35

Crearem un segell de qualitat per reconèixer la tasca d’empresaris i empresàries en la
dinamització de la Ciutat de Valors.

Dirigirem l’organització de les Festes Majors cap a un model més participatiu, popular i de
forma corresponsabilitzada amb el teixit associatiu cultural i la ciutadania en general.

Impulsarem xarxes de suport mutu i d’intercanvi de temps entre el veïns i veïnes de cada barri.
Posarem en marxa el LAB+65, l’Observatori de la Gent Gran i del pacte intergeneracional.

Avançarem amb l’apoderament del Consell Local de la Joventut de Lleida.
Dirigirem la comunicació i la participació de forma adaptada a les persones amb capacitats
diverses.

24

36

Mantindrem el programa NitsQ per garantir un oci igualitari i responsable.

Donarem a conèixer les funcions de la Sindicatura de Greuges per tal d’apropar-la a les
necessitats de veïns i veïnes.

25

Seguirem treballant per fer de Lleida una ciutat referent en termes de Memòria Històrica.

37

26

Modernitzarem les eines de participació ciutadana. El paper de les TIC en la participació.

Impulsarem un model de Guàrdia Urbana innovador, de proximitat, amb més recursos
humans i tecnologia per fer-la encara més eficient.

27

38

28

39

Posarem en marxa l’Àgora Oberta, com espai relacional envers les polítiques municipals.

Avançarem amb el desplegament de les patrulles a peu.

Avançarem amb l’excel·lència en la gestió de l’Administració de la Paeria, simplificació de
tràmits, digitalització, nous perfils professionals...

Fomentarem tallers per a joves a les escoles sobre educació viària i civisme.

40

29

Iniciarem un procés de revisió dels pressupostos participatius per adaptar-los a les necessitats
de la ciutadania.

Horta de Lleida
Avançarem de forma progressiva amb la instal·lació de càmeres a l’Horta per a la captura
d’informació.

30

41

Clot / Universitat
Posarem en marxa actuacions per a l’habilitació d’espais per a la participació i cohesió social en
barris amb dèficit d’equipaments. Nou Centre Cívic de La Parròquia.

31

Horta de Lleida
Potenciarem la brigada de Medi Ambient i de l’Horta.

42

Implantarem gradualment 50 nous passos de vianants intel·ligents.

Crearem del Centre d’Estudis i Anàlisi de la ciutat, amb el lideratge del Consell Econòmic i
Social.

43

Implantarem el temps en semàfors.

32

Endegarem un procés d’avaluació del Pla Jove 2016-2020 i de plantejament d’un nou Pla Jove
2021-2024 mitjançant la participació del teixit jove de la ciutat.

Alcalde Fèlix Larrosa
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La ciutat i el seu territori:
la segona capital
de Catalunya
Els últims mesos Lleida ha avançat amb decisió per fixar les bases per al creixement sostenible
i ordenat, a partir d’una política urbanística que entén la ciutat i els seus barris -des del centre
urbà fins a l’Horta- com un tot.
El creixement de la ciutat ha de permetre avançar cap a un nou model econòmic que té en
l’Horta un element central. Aquest mandat hem aprovat el Pla d’Usos de l’Horta per fer que
aquestes 20.000 hectàrees de pulmó verd siguin, en el futur, un lloc per viure i per generar
nous negocis amb alt valor afegit. Necessitem una Horta competitiva des del punt de vista
social i econòmic, per això la protegirem del creixement residencial i la impulsarem com a pol
de producció agrícola i ramader de qualitat i de transformació dels productes locals.
Alhora, el projecte territorial dels i les socialistes situa la industrialització de Lleida
entre els objectius primordials, amb el desenvolupament del polígon de Torreblanca i la
posada al dia del polígon industrial del Segre, que ja disposa d’un estudi en profunditat sobre
cap a on ha d’anar en el futur, com ha de renovar-se i com ha de créixer cap a Les Canals.
Ajudarem a les nostres petites i mitjanes empreses a desenvolupar la seva activitat, amb el
suport d’eines com l’Oficina d’Atracció d’Inversions de Globalleida, que hem posat en marxa
en el tram final d’aquest mandat. Aquesta oficina i l’impuls de l’Horta com a pol europeu de la
indústria agroalimentària generaran noves oportunitats en una ciutat que consolidarà el seu
paper de segona capital de Catalunya.
En paral·lel, reforçarem el teixit comercial de proximitat amb la mirada posada en l’Eix
Comercial, la Zona Alta i els comerços dels barris, i apostarem per ampliar l’oferta de la ciutat,
amb l’objectiu de guanyar capacitat d’atracció i reduir sensiblement la fuga comercial que
patim cap a altres ciutats com Saragossa i Barcelona.
Lleida és una ciutat universitària: la Universitat ens fa més capital. Per tant, cal establir
vincles que permetin avançar cap al disseny d’una estratègia global amb la participació de tots
els agents, també des de la planificació urbana: habitatge, mobilitat, espais verds i serveis són
elements clau per garantir el futur de la nostra universitat. La recerca i la innovació, amb el
Parc Científic de Gardeny com a referent, continuaran essent una prioritat.
En aquest context, les polítiques d’habitatge que plantegem estan pensades per a les
persones joves, famílies i gent gran. Continuarem amb la construcció d’habitatges socials
a través de l’Empresa Municipal d’Urbanisme, que es transformarà en l’Oficina Local
d’Habitatge, i apostarem per nous models de gestió (habitatges compartits, cessió de solars
a grups de joves que vulguin construir pisos en règim de cooperativa o borsa de masoveria
urbana, entre d’altres). En paral·lel, continuarem amb la regeneració del Centre Històric i del
barri de la Mariola, que serà l’escenari de la transformació urbanística més important mai duta
a terme a la nostra ciutat.

Alcalde Fèlix Larrosa
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La nostra proposta territorial entén Lleida com la segona capital de Catalunya i la ciutat de
referència d’un territori que va més enllà dels límits administratius territorials, i això inclou
la part més oriental de l’Aragó. Apostarem per una xarxa de Rodalies pròpia per facilitar la
mobilitat sostenible i la connexió amb el territori. I potenciarem, encara més, el transport
públic.

44

Farem de Lleida capital Smart Rural.

45

Torreblanca / Quatre Pilans
Promourem el Hub agroalimentari en els nous sectors industrials d’alt valor afegit, juntament
amb Globalleida i el Parc Científic.

46

Horta de Lleida
Potenciarem la marca Horta de Lleida.

47

Horta de Lleida
Crearem espais de transformació de productes agraris.

48

Posarem l’accent en la necessitat de millora de les comunicacions per ferrocarril amb els eixos
central i del mediterrani, així com amb l’eix del cantàbric i la sortida al Port de Tarragona.

49

Establirem aliances amb altres agents territorials, d’Aragó i Sud de França, per a la millora de
les xarxes de comunicació i de transports.

50

Promourem la construcció de la nova estació d’autobusos al costat de l’estació de trens, en
l’àmbit del Projecte Estació Central.

51

Potenciarem el desplegament del 5G per fer del territori un espai competitiu a escala regional
europea.
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52

61

Proposarem noves estratègies per impulsar l’Aeroport de Lleida-Alguaire. Cal la incorporació
de nous agents en el model de promoció.

Centre Històric
Apostarem pel desenvolupament mixt -públic i privat- de les Àrees d’Innovació Social i Urbana
del Centre Històric, per generar 200 nous habitatges i espais comercials, dins d’espais urbans
de nova creació per a noves famílies i noves oportunitats econòmiques.

53

Transformarem l’Empresa Municipal d’Urbanisme en l’Oficina Local d’Habitatge, coordinant
totes aquelles iniciatives en aquest àmbit: oficina d’habitatge juvenil, polítiques socials en
matèria d’habitatge,…

62

Promourem la rehabilitació integral del teixit urbà, a partir del desenvolupament de 9 Àrees de
Rehabilitació Urbana, per renovar 700 habitatges existents.

54

63

Generarem un registre d’usuaris i usuàries i un servei de mediació a través de l’Oficina Local
d’Habitatge per a aquelles persones que vulguin compartir habitatge amb el sistema de
‘Cohousing’.

Raimat / Sucs / Centre Històric
Incentivarem la producció d’habitatges assequibles, especialment de lloguer.

55

64

Cedirem solars o habitatges a grups de joves que vulguin construir o gestionar pisos en règim
de cooperativa des de l’Oficina Municipal d’Habitatge.

Mariola
Farem Mariola 20.000: la més gran operació de regeneració urbana que s’hagi produït mai a la
ciutat.

56

65

Dinamitzarem una borsa dedicada a la masoveria urbana entre persones propietàries i grups
de joves que vulguin iniciar un projecte de masoveria, i donarem suport formatiu i mediador.

Bordeta / Cappont / Magraners
Avançarem en les comunicacions amb el territori i estructuració urbana. Nous eixos d’accés a
la ciutat. Vial de Victor Torres.

57

Farem un pla per aconseguir l’habitabilitat de locals buits i destinar-los a lloguer social i/o
pisos per a joves.

66

Transformarem la mobilitat urbana, tant interna, com externa.

58

Horta de Lleida.
Preservarem l’Horta del creixement residencial i de les activitats que li són alienes. Cal vincular
les construccions a l’activitat agrària i ramadera.

59

67

Treballarem per a la implantació del sistema de Rodalies de Lleida.

68

Promourem la concertació d’habitatges tutelats i inclusius.

Garantirem que la xarxa de transport públic de Lleida compleixi l’adaptabilitat necessària per
les persones amb capacitats diverses.

60

69

Defensarem el creixement eficient, cohesionat i sostenible i especialment les actuacions
en matèria de rehabilitació. Potenciarem les oportunitats del programa REHAB+ per a la
rehabilitació d’habitatges.

Alcalde Fèlix Larrosa

Seguirem augmentant les xarxes de carril bici, dotant-les d’una major interconnexió entre elles.

70

Proposarem un model de transport públic que integri la mobilitat de la joventut mitjançant
una targeta d’ATM “Lleida jove” amb descomptes dels serveis segons trajecte.
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71

82

Crearem, conjuntament amb la UdL, un projecte de lloguer de vehicles de mobilitat personal
alternativa que enllaci les principals zones universitàries de la ciutat.

Pardinyes / Balàfia.
Posarem en marxa nous recursos en espais per a joves en sistema d’autogestió.

72

83

Posarem en marxa el pla pilot de transport públic nocturn cap de setmana.

Sant Ignasi
Millorarem l’accessibilitat de la marge dreta a la llera del Riu Segre en el marc del pla d’usos del
riu.

73

Horta de Lleida / Llívia
Impulsarem el servei del taxi a demanda.

84

Cappont / Pardinyes
Avançarem en la millora de l’espai urbà residencial, desplaçant els usos industrials existents a
d’altres sectors urbanístics més apropiats.

74

Preservarem l’espai públic com a espai de trobada entre generacions i entre ciutadania. Nous
espais públics, noves places, nous espais de trobada: Plaça Panera, plaça Auditori,...

85

75

Llívia / Raimat / Sucs / Centre Històric
Seguirem treballant en la millora dels serveis urbans, aigua i clavegueram.

Centre Històric / Noguerola
Avançarem en el procés de reforma de la Rambla de Ferran per convertir-la un gran eix cívic i
cultural de Lleida.

76

86

Magraners / Bordeta / Centre / Secà
Dotarem de major freqüència les línies de transport urbà col·lectiu, com l’actual línia 7.

Incentivarem les actuacions, privades i públiques, de desenvolupament residencial, de
construcció dels solars i de finalització de les edificacions iniciades, principalment a la part
central de la ciutat.

77

87

Centre Històric / Secà / Magraners
Avançarem en el pla d’accessibilitat, en la creació de carrers de plataforma única o en
l’ampliació voreres.

Incrementarem el parc públic d’habitatges de lloguer social, mitjançant l’adquisició
d’habitatges existents permanentment desocupats.

78

Continuarem erradicant les barreres arquitectòniques de locals socials i equipaments públics.

79

Cappont
Avançarem en la implantació de passos elevats per tal de garantir la seguretat viària.

Bordeta
Dissenyarem un nou vial de connexió de la carretera de Barcelona (actual LL-11) amb la variant
Sud, pel sud del barri de La Bordeta (descongestió rotonda Miquel Batllori).

89

Crearem la connexió de la variant Sud amb el Centre de la ciutat.

80

90

Cappont / Magraners / Pardinyes / Mariola
Projectarem un sistema d’equipaments de proximitat: el centre de dia de Cappont, la xarxa de
clubs de residents a Magraners, Cappont, Mariola, Pardinyes i Balàfia.

Sucs
Ampliarem els terrenys per indústria local a Sucs.

81

91

Innovarem en la gestió d’equipaments municipals.
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Sucs
Ampliarem els terrenys d’equipaments i de zona verda al voltant de l’escola de Sucs.
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La ciutat de
les oportunitats

92

La Lleida que proposem és la Lleida de les oportunitats. Més cultura vol dir més
oportunitats. Més educació i més esport volen dir més oportunitats. L’arribada de noves
inversions i de nous visitants també volen dir, al capdavall, noves oportunitats.

93

Hem de fer que les oportunitats passin i a això dedicarem els esforços els propers quatre anys.
Com? Aplicant polítiques transversals, perquè les oportunitats han de ser transversals, és a dir,
per a tothom, sense exclusions.

94

Apostarem, per tant, per la cultura com a motor de creixement social i econòmic i el
nostre full de ruta serà el Pla Estratègic de Cultura, que haurà d’aplicar el Consell de Cultura,
un organisme obert a les entitats i els i les professionals del sector. Aquest mandat hem avançat
molt en aquesta àrea: hem obert la Casa del Dibuix al Centre Històric; hem recuperat el Festival
de Poesia; hem posat a l’abast dels nostres creadors i creadores el Pla d’Ajuts a les micro i petites
empreses culturals, entre d’altres projectes.

Sucs
Crearem la nova variant al sud del nucli a Sucs.
Raïmat
Proposarem el nou baixador del tren de Rodalies dins del nucli a Raïmat.
Sucs / Raïmat / Llívia
Reforçarem els nuclis urbans amb habitatges variats, de diferent tipologia, i amb habitatges
assequibles de protecció pública.

95

Balàfia / Secà / Llívia
Crearem nous accessos a Balàfia, Secà de Sant Pere i Llívia, des de la carretera de Vielha i des
de la carretera de Corbins.

Durant els propers quatre anys, avançarem encara més, perquè estem convençuts que la
cultura és un element clau per a la cohesió social i per al progrés col·lectiu.

96

I apostarem per l’educació, a tots els nivells: des de l’educació primària (aquests quatre
anys hem treballat amb la comunitat educativa per reformar, per exemple, patis escolar i per
millorar les escoles) fins a la Formació Professional (FP). En aquest segon àmbit, i sempre des
de la col·laboració institucional, defensarem una bona planificació de cicles formatius, per
adequar-los a les necessitats de les nostres empreses. Farem un estudi de les necessitats reals
dels diversos sectors econòmics per garantir que l’oferta s’adequa a la demanda. I impulsarem
la creació d’un Consell, en què el jovent hi serà representat, amb l’objectiu d’alinear sector
públic i privat per impulsar polítiques en favor de l’ocupació juvenil.

Magraners
Ampliarem els equipaments educatius i esportius.

97

Mariola / Joc de la Bola
Perllongarem l’avinguda Onze de Setembre, fins a Pius XII.

98

Així mateix, pensem en una ciutat que acompanyarà les persones emprenedores a través del
projecte HOME (Habitatge, Ocupació, Mobilitat i Emprenedoria), pensat per donar suport a la
posada en marxa de nous projectes del jovent.

Turó de Gardeny / Mariola
Millorarem els vessants i els accessos al Turó.

99

Aprendre, treballar... i viure bé. Quedem-nos amb el darrer concepte, perquè ‘viure bé’
també vol dir que Lleida, de la mà dels i les socialistes, serà una ciutat on fer salut serà més
fàcil: redactarem el Pla Estratègic de l’Esport per garantir que tots i cadascun dels barris
disposaran d’instal·lacions modernes, ben preparades i millor gestionades. Prosseguirem
la feina feta a barris com Pardinyes, Balàfia i la Bordeta, que han guanyat nous camps
per a la pràctica esportiva. I la promoció de l’esport també serà una eina generadora de
noves oportunitats a partir de l’organització d’esdeveniments de primer nivell nacional i
internacional, com han estat la Copa Asobal d’handbol o la Final Four de la European Cup
d’hoquei patins, grans esdeveniments que reforcen la nostra capitalitat. Amb iniciatives com
aquestes reforçarem també la ‘marca Lleida’, que projectarem a Europa i al món.

Balàfia
Dissenyarem el pla de millora de carrers de Balàfia: Penedès, Corts Catalanes...

100

Horta de Lleida
Seguirem amb els plans de manteniment de les vies públiques urbanes i de l’Horta.

101

Incorporarem la perspectiva de gènere en la planificació lumínica de la ciutat.
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102

112

103

113

Impulsarem “Invest in Lleida” per atraure inversions i promocionar el desenvolupament
territorial de la ciutat.

Defensarem el patrimoni com un element d’identitat, i avançarem amb la redacció del Pla de
Patrimoni tal i com hem acordat durant aquest mandat.

Impulsarem el projecte H+O+M+E (Habitatge, Ocupació, Mobilitat, Emprenedoria) per donar
suport a l’emancipació del jovent, fent especial atenció a aquells col·lectius amb més risc
d’exclusió social.

Potenciarem les Termes romanes de Cardenal Remolins.

114

Proposarem un pla d’usos i rehabilitació per l’Antic Convent de Santa Teresa i el Teatre dels
Camps Elisis.

104

Desenvoluparem un pla d’incentius a la Retenció Talent/Captació de Talent (ajuts a la
contractació, foment de l’autoocupació) d’acord amb el programa HOME.

115

Promourem el Garrotí com a bé immaterial a protegir, símbol identitari de la cultura lleidatana.

105

116

Proposarem la creació del Centre d’ARTS, una iniciativa que vol establir aliances entre les
diferents escoles públiques incorporant altres disciplines, i establint aliances amb els centres
de titularitat privada.

Finalitzarem les obres del MALL i incorporarem l’equipament en les xarxes de cooperació
internacional.

106

117

Potenciarem la capitalitat cultural, amb la celebració d’esdeveniments la consolidació dels
grans segells de la marca de ciutat: Animac, Jazz Festival, Mostra, MUD, Titelles...

Promourem l’Agència del Patrimoni i del Paisatge que tindrà, entre altres, l’objectiu
d’acompanyar el Consorci del Turó cap al reconeixement UNESCO o afavorir les exposicions
d’altres equipaments en els nostres contenidors museístics.

107

118

Implantarem el Pla Estratègic de Cultura: promourem les indústries culturals i la seva
internacionalització.

centre històric / balàfia
Promourem nous processos participatius al voltant dels Espais Singulars: antiga Estació
d’Autobusos i mercat de Balàfia.

108

CAPPONT
Crearem la xarxa pública d’espais de lectura. Reconversió del Xalet Modernista dels Camps
Elisis en biblioteca pública.

119

Avançarem en els programes de divulgació i promoció del paisatge de Lleida.

109

120

Impulsarem la consolidació del Consell Municipal de Cultura com a espai de debat de
polítiques culturals a la ciutat.

Potenciarem exposicions temporals de col·leccions d’art en els nostres equipaments.

121

110

CENTRE HISTÒRIC
Crearem de línies de suport al jovent, fent de Lleida un territori creatiu i afavorint els espais per
a residents: la casa dels i les artistes.

111

Promourem la Casa del Dibuix com a espai artístic de dinamització cultural, educativa i social.

122

Posarem en marxa un programa d’igualtat d’oportunitats per tal de millorar el benestar dels i
les estudiants i prevenir la desigualtat i abandó prematur dels estudis.

Apostarem per nous llenguatges de la cultura. Cultura contemporània.
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123

133

124

134

Avançarem en la capitalitat universitària reforçant les relacions amb la Universitat per tal de
potenciar les càtedres de ciutat.

Potenciarem la marca “Sport & Emotion” per a la captació d’esdeveniments esportius de
caràcter nacional i internacional.

Treballarem per afavorir la transferència de coneixement , la formació i la igualtat en l’accés a
la Universitat, amb la creació d’un Comissionat d’Alcaldia per a Assumptes Universitaris, que
treballi coordinadament amb el Consell Econòmic de la ciutat.

Crearem un programa de beques per a nens, nenes i adolescents esportistes de caràcter
progressiu en funció de les rendes familiars.

135

125

Crearem una xarxa de circuits per a “runners” aprofitant els camins verds de la ciutat.

Ciutat Jardí / Cappont
Avançarem en l’ampliació i la millora de l’oferta de les Escoles Bressol.

136

Habilitarem parcs d’esport per a la gent gran a l’aire lliure.

126

137

Proposarem el projecte de beques “Lleida Speaks English”, per promoure l’aprenentatge de
l’anglès.

Impulsarem un programa de joves voluntaris i voluntàries per fomentar la pràctica de l’esport
entre la gent gran.

127

138

Promourem els premis d’excel·lència pels i per a les estudiants amb millors expedients
acadèmics d’ESO i Batxillerat, així com els ajuts per a la finalització dels estudis superiors.

Instaurarem un programa de promoció del talent jove amb perspectiva de gènere: artístic,
esportiu, cultural, empresarial...

128

139

Seguirem gestionant i promocionant els ERASMUS+ i els programes de voluntariat europeu.

Ampliarem l’abast de programes d’educació i esport per als i les adolescents, a través de l’escola
esportiva municipal.

129

Pardinyes
Durem a terme accions de dinamització de la Llotja de Lleida per tal d’obrir-la a diferents
disciplines artístiques i culturals.

140

Incentivarem l’oci de la ciutat potenciant models com els de l’aplicació del “Sharify”.

130

Promourem una targeta per a persones <25 anys per tal de bonificar i incentivar el consum d’oci
i cultura a la ciutat.

131

Avançarem en els censos industrials culturals.

142

Impulsarem un nou model d’agents cívics més a la mida de les necessitats de la ciutadania.

Redactarem el Pla Estratègic de l’Esport i del Pla de modernització de les instal·lacions
esportives municipals.

143

Universitat / Escorxador / Clot
Proposarem nou perfil professional: serenos o “àngels de nit”.

132

Promourem l’esport base, l’esport femení i esports NO LIMIT.
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144

153

Proposarem noves ocupacions vinculades a la posada en marxa de programes públics: gestió
de serveis a comunitats per al porta a porta domiciliari o dinamitzadors per a programes de
desenvolupament comunitari.

Impulsarem el Pla de modernització de l’empresa comercial de proximitat.

154

Promourem el recinte Fira de Lleida 2030.

145

155

Desenvoluparem el programa Patis Oberts, destinant els patis dels espais educatius al lleure,
oci i esport del jovent, en el conjunt dels barris de la ciutat.

Promourem un market place on line, amb comerços de Lleida dels àmbits de la moda,
l’alimentació o els productes Km.0, entre d’altres.

146

156

Assolirem una primera inserció laboral de joves en situació de risc social mitjançant l’atenció
individualitzada i fórmules de resposta amb la col·laboració público-privada o la creació
d’ocupació jove mitjançant empreses socials.

Donarem suport a l’emprenedoria de les dones amb campanyes d’incentiu, mitjançant
Globalleida.

147

157

148

158

Seguirem fomentant l’orientació acadèmica, així com la FP i promoure la contractació
municipal dels i les alumnes de la FP dual.

Estimularem, juntament amb les organitzacions empresarials, una trobada anual per a donar a
conèixer les PIMEs lleidatanes i afavorir contactes i relacions econòmiques.

Horta de Lleida
Consolidarem les construccions tradicionals pròpies de l’Horta per tal de potenciar
l’assentament de les famílies vinculades a l’activitat productiva agrària.

Desenvoluparem espais urbans per a la promoció de l’economia social i solidària.

159

Promourem Gardeny com a parc de innovació i de la societat digital.

149

160

Zona Alta / Balàfia
Posarem en marxa plans de millora dels Mercats de Fleming i de Balàfia com a espais per a la
promoció de la producció local.

Reforçarem el Pacte Social per la Ciutadania, que hem signat amb organitzacions i agents
socials.

150

161

Centre Històric
Promourem accions concertades de divulgació del Mercat del Pla com a mercat
enogastronòmic.

Avançarem en la modernització de l’Administració Pública local i adaptarem els perfils
professionals del sector públic a les noves necessitats de la ciutadania.

162

151

Incorporarem de l’Informe d’Idoneïtat Tècnica (IIT) a les sol·licituds de llicència per l’agilització
dels procediments.

Millorarem la capacitat gestora, la professionalització i la innovació de l’oferta turística
adequant-la a la condició de capitalitat de la nostra ciutat.

152

Dissenyarem el nou pla de “City Marketing” per fer del turisme i l’hostaleria una activitat
econòmica prioritària.
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La protecció de la ciutat i la lluita
contra el canvi climàtic

‘Lleida serà verda o no serà’. Els i les socialistes fem nostra aquesta màxima, perquè
defensem un projecte de ciutat sostenible: l’acció del govern municipal dels últims anys posa de
manifest el nostres compromís amb la sostenibilitat i amb la lluita contra els efectes del canvi
climàtic.
Lleida té un entorn privilegiat: d’una banda disposa d’un pulmó verd de 20.000 hectàrees al
terme municipal, l’Horta, un actiu d’un valor incalculable que ens garanteix qualitat de vida i
que constitueix un espai de grans oportunitats, i, de l’altra, el riu Segre.
Una part important del creixement econòmic de la ciutat anirà lligat a l’Horta, que s’ha de
seguir transformant en un centre de producció d’aliments saludables de proximitat i en un pol
de generació d’ocupació amb valor afegit. Convertirem l’Horta en el laboratori de l’alimentació
del futur i el situarem com un referent a Catalunya, a Espanya i a Europa. Els productors hi
posaran l’expertesa; emprenedors i emprenedores, nous projectes; la universitat hi afegirà el
coneixement; i la Paeria serà el catalitzador d’aquesta gran revolució que ha de contribuir a fer
realitat el nostre projecte: Lleida Verda.
El riu, de la seva banda, reforçarà encara més el seu paper d’element vertebrador de la ciutat. El
Pla que hem aprovat aquest mandat i que aplicarem amb decisió els propers quatre anys posarà
el riu i el seu entorn a disposició de la ciutadania: promourem la pràctica de l’esport i el lleure
a la llera, i també l’activitat cultural, que girarà al voltant de la nova biblioteca del Xalet dels
Camps Elisis, al barri de Cappont.
El programa Lleida Verda, però, transcendeix l’Horta, la producció alimentària, l’economia
i el nostre estimat riu Segre, ja que tindrà continuïtat en les polítiques que el futur govern de la
ciutat aplicarà al centre urbà i als barris, amb un objectiu final: millorar la qualitat de vida dels
lleidatans i les lleidatanes.
Els últims anys hem fet molta feina, amb una aposta decidida per la mobilitat sostenible (flota
d’autobusos i vehicles municipals híbrids; construcció de carrils bici) i per la Revolució Verda
(implantació de la recollida selectiva porta a porta a Ciutat Jardí i Vila Montcada; plantació de
10.000 arbres nous i creació de quatre boscos urbans a Cappont, Balàfia, Magraners i el Turó de
Gardeny; viver forestal de Rufea, miradors dels Aiguamolls del Riu i un llarg etcètera).
Els propers quatre anys, farem molta més feina, perquè aplicarem paulatinament les 85
mesures previstes en el Pla Contra el Canvi Climàtic -que hem aprovat tot just al final del
mandat- i farem efectiu el Pla d’Acció Local de Qualitat Acústica, que és resultat del Mapa del
Soroll elaborat prèviament per l’equip de govern socialista.

Tot això, sense oblidar-nos de la qualitat de vida dels nostres animals de companyia:
continuarem la reforma i millora del Centre d’Animals de Companyia; continuarem fomentant
programes específics per a l’adopció de gossos i gats; i obrirem nous parcs de gossos com
els que ha funcionen als Jardins de Jaume Magre (Camp d’Esports); al parc de Santa Cecília
(Centre Històric) i als que ben aviat obrirem als Jardins Primer de Maig (Mariola) i al parc de
Sant Anastasi (Llívia).
‘Lleida serà verda o no serà’; i la garantia que ho sigui som nosaltres.

163

Horta de Lleida
Impulsarem els circuits de comercialització de la producció local, km 0. Promoció dels
productes de l’Horta.

164

Desenvoluparem programes d’educació ambiental i consum sostenible a escoles i barris.

165

Promourem l’alimentació saludable amb la projecció dels productes de proximitat i de l’Horta
de Lleida.

166

Consolidarem la Fundació Lleida21 com l’eina de difusió dels valors relacionats amb el medi
ambient i els valors del desenvolupament sostenible.

167

Assolirem un 30% de les instal·lacions municipals amb energia solar d’autoconsum.

168

Desenvoluparem el Pla contra el canvi climàtic que hem aprovat en aquest mandat.

169

Garantirem que la contractació d’energia que consumeix l’Ajuntament procedeixi de
renovables, com s’ha fet fins ara.

L’objectiu per als propers quatre anys és que el 30% de les instal·lacions municipals siguin
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autosuficients energèticament (hem fet una passa de gegant en estalvi energètic en els edificis
públics, però no en tenim prou). I mantindrem l’aposta per la mobilitat sostenible i per la ciutat
intel·ligent.
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170

180

171

181

Cappont
Implantarem un sistema de gestió comuna de calefacció d’equipaments públics amb Biomassa:
District Heating.
Cappont / Bordeta / Pardinyes / Balàfia / Magraners / MARIOLA / SECÀ
Promourem el Rehab + (promoció de les energies renovables en el parc d’habitatges dels centres
històrics de la ciutat).

172

Cappont
Executarem la reforma del Palau de Vidre per dotar d’un nou equipament a la ciutat.

Escorxador / Clot
Convertirem el Passatge de Santa Anna en un gran jardí i estudiarem la conversió d’espais durs
en zones verdes al Barri del Clot.
Avançarem en el disseny dels corredors verds urbans.

182

Turó de Gardeny
Impulsarem el Turó de Gardeny un gran parc urbà.

183

Pardinyes / Balàfia
Implementarem la segona fase de recollida Porta a porta comercial i domiciliari.

173

Horta de Lleida
Estudiarem la generació d’energia procedent dels salts de l’aigua de la ciutat per a consum
propi.

184

Promocionarem de nous espais urbans per la biodiversitat, com s’ha fet en els Aiguamolls de
Rufea.

174

185

Cappont
Doblarem l’actual superfície de parc públic.

Posarem en marxa el sistema de deixalleries, en col·laboració amb l’Agència Catalana de
Residus.

175

186

Bordeta / Grenyana
Recuperarem els molins de Sant Anastasi i l’espai del Molí de Cervià per al gaudi públic, tot
gestionant-los des del Museu de l’Aigua de Lleida.

Incentivarem la recuperació, la reparació i el reaprofitament de productes, com l’oli de cuinar.

187

176

La Bordeta / Pardinyes
Desenvoluparem el Bosc Urbà de La Bordeta i el de Pardinyes.

Sectors industrials / Horta de Lleida
Avançarem en la gestió eficient de l’aigua, i donarem suport a la modernització del reg de
l‘Horta de Lleida.

177

188

Ciutat Jardí
Dissenyarem el nou espai verd de Ciutat Jardí com a zona de gaudi col·lectiu.

Seguirem amb els projectes de millora de la Casa dels Animals (CAAC) i l’espai del voluntariat.

189

178

Camp d’Esports
Executarem el projecte municipal del Parc de Joc de la Bola.

Promourem el voluntariat amb els animals a Lleida. Avançarem amb els convenis amb les
entitats i crearem un nou carnet adoptant, que reculli els drets i deures, la formació en la seva
cura, les característiques i els primers auxilis.

179

190

Universitat / Clot
Ampliarem els Jardins del Seminari gràcies al soterrament de l’aparcament de rotació.

Alcalde Fèlix Larrosa

Establirem tres colònies de gats a la ciutat en el marc del programa CES.
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191

Promourem campanyes de sensibilització en la cura dels animals de companyia i també de les
adopcions i crearem una ordenança municipal específica sobre la protecció animal, a més de
desenvolupar el reglament corresponent.

192

201

Bordeta / Ciutat Jardí /Pardinyes / Balàfia / Instituts / Sant Ignasi.
Implantarem un sistema de connexió de pàrquings dissuasius i de transport urbà col·lectiu.

202

Incentivarem els punts de càrrega de vehicles elèctrics en domicilis i els pàrquings comunitaris.

Balàfia / Pardinyes
Avançarem amb la xarxa de parcs de gossos per la ciutat i en la instal·lació de contenidors i
dispensadors de bosses biodegradables, fent un efecte dissuassiu per l’incivisme i la brutícia
urbana.

203

Centre Històric / Universitat / Clot / Escorxador / Noguerola / Entorns escolars
Avançarem amb la creació de les Zones 20/30 de pacificació del centre i dels eixamples, així
com en els entorns dels equipaments públics de la ciutat..

193

204

Incorporarem l’automatització de reg en jardineria (telegestió).

Seguirem implantant el Pla de Mobilitat Urbana: eix transversal i entorns d’equipaments.
Obrirem corredors verds per a la connexió entre barris.

194

Afavorirem la contractació pública verda.

205

195

Posarem en marxa la Ronda Verda per gaudir de la ciutat i del seu paisatge caminant o en
bicicleta.

Avançarem en la implantació del projecte “Systam” per comptar amb serveis urbans més
eficients (manteniments, il·luminació,...).

196

Seguirem amb la implantació de noves tecnologies en els serveis urbans: llum (LEDs),
informació,…

197

Promourem nous serveis urbans més intel·ligents: marquesines, semàfors, comunicació
ciutadania,…

198

Impulsarem el Pla de Gestió del Verd Urbà per donar major diversitat d’espais verds a la ciutat:
parcs, jardins, corredors verds, jardins verticals, sostres verds,...

199

Pardinyes / Universitat / Escorxador / La Bordeta
Tornarem a incrementar en un 30% d’arbrat a la ciutat, amb projectes com els Boscos Urbans.

200

Noguerola / Centre Històric / Cappont / Instituts / Sant Ignasi
Avançarem amb el Pla del Riu Segre: nous serveis de gaudi públic.

Alcalde Fèlix Larrosa
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