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PLA ESTRATÈGIC DE CIUTAT

1.1. LÍNIES GENERALS LLEIDA CIUTAT
ATUR – Des de Convergents posarem l’accent en el foment de les pimes i el comerç de
Lleida. La creació d’empreses suposarà un increment de l’ocupació local i un descens de
l’atur. Lleida s’ha quedat molt desfasada i s’han de buscar fórmules per incentivar
l’emprenedoria juvenil i l’obertura de nous negocis emergents que revitalitzin la ciutat.

IMPOSTOS – Lleida és una de les més cares de l’estat i, per contra, la contraprestació
que rep la ciutadania és molt precària.
Convergents proposa per a empresaris i comerciants una baixada impositiva proporcional
durant un cert temps, per exemple, l’IBI. Al nostre entendre, la prioritat és incrementar el
creixement del teixit empresarial local. És més important que hi hagi més empreses a
contribuir que poques i que paguin molt. Cal créixer en teixit empresarial.
Plantejar una bonificació del 100% de la plusvàlua en les transmissions patrimonials en
herència o entre familiars fins a segon grau.

EMPRESA –

Lleida ha d’assolir una xarxa empresarial, comercial i d’oci i restauració
amb inversions sostenibles i en clau de ciutat. Cal dissenyar un pla estratègic del què li
cal realment a la ciutat comptant amb el suport d’organitzacions empresarials i
associacions.
Proposem permetre les UTE entre petits empresaris i autònoms per incrementar la seva
competitivitat i visibilitat. Es vol així trencar el monopoli de les grans empreses estatals i
donar pas a les pimes i al treball autònom.

PROMOCIÓ –

Cal una promoció de la ciutat a tots nivells. En 40 anys de govern
municipal socialista no s’ha endegat mai una campanya de màrqueting i promoció, com va
ser, per exemple, l’ARA LLEIDA la qual va donar a conèixer tot el territori lleidatà.
Convergents proposa que Lleida ha de tenir 4 taques de promoció turística: les Basses
d’Alpicat, la Seu Vella, el riu Segre i l’Eix Comercial, un dels més llargs i consolidats de tota
Europa. En el cas de les Basses, proposem endegar un parc aquàtic amb càmping amb
bungalows i un espai per a activitats culturals i musicals. La Seu Vella ha de comptar amb
establiments de souvenirs, un punt de restauració reconegut i espais d’oci. El riu Segre es
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podria convertir en un espai navegable amb barques, amb punts de restauració i terrasses
d’oci, com en tantes capitals europees. I per a l’Eix Comercial apostem per una campanya
de xoc per promocionar el comerç de proximitat i el tradicional (“el de tota la vida”) i per
consolidar els establiments de restauració més nostrats i de qualitat.

HABITATGE SOCIAL i RESTAURACIÓ D’HABITATGES -

La política
d’habitatge del govern municipal per accedir al primer habitatge per part dels joves ha de
ser prioritari. Convergents proposa un pla d’habitatge de lloguer assequible.
Convergents també proposa fer un pacte amb Generalitat per promoure la restauració
integral d’habitatges antics. Així mateix, també ens mostrem favorables a la promoció dels
pisos turístics.
La protecció dels lloguers de la gent gran amb rendes baixes.

URBANISME i MANTENIMENT – Lleida suspèn des de fa anys en manteniment
i serveis bàsics de ciutat perquè no hi ha una regularitat en el condicionament de
l’asfaltatge, dels parcs i jardins; de les voreres i el mobiliari urbà o l’enllumenat.
Convergents proposa que les empreses concessionàries compleixen de forma acurada
amb el manteniment acordat i exhaustiu de la concessió feta i, en cas contrari, s’haurà
d’assumir una sanció.
Convergents també planteja un nou pla estratègic de ciutat (mobilitat, etcètera) en què un
dels punts més importants contempli la creació de nous pàrquings públics, així com també,
per altra banda, l’ampliació de l’oferta hotelera de la ciutat.

CULTURA – TRADICIONAL I LOCAL –

Recuperar i impulsar i potenciar festes
i tradicions locals. Fomentar i recuperar la celebració de fires i mercats, tant tradicionals
com de noves tendències. Potenciar els artistes en totes les disciplines, a nivell local,
nacional i internacional mitjançant la celebració de certàmens.
Apostem per captar una major oferta teatral, musical, concertística i d’òpera. També instem
a consolidar els esdeveniments cabdals que potencien la ciutat arreu del món (Mostres de
Cinema, Fira de Titelles, Animac) per arribar encara a més públics.
Proposem crear una sinèrgia dels equipaments culturals de la ciutat com són la Seu Vella,
la Llotja, l’Auditori Enric Granados, i el Teatre de l’Escorxador, per maximitzar el consum
cultural.

SEGURETAT –

Reestructuració del Pla de Seguretat de la ciutat. Recuperar la
Guardia Urbana de Barri. Humanitzar la figura del Guàrdia Urbà i recuperar la figura del
“serè”.
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A nivell de seguretat viària, vetllarem perquè es garanteixi la protecció per a tots els menors
en l’ horari de sortida de l’ escola.

TRANSPARÈNCIA, BON GOVERN I PARTICIPACIÓ CIUTADANA –
Redefinir un marc estable de col·laboració entre les entitats, associacions i l’Ajuntament,
preservant la independència del teixit associatiu com un actor determinant en la
participació de la ciutadania.
La ciutadania ha de tenir un pes més important en la gestió de la ciutat i
Administració de l’Ajuntament. Accés als comptes clars i transparents.

EDUCACIÓ – Pel que fa a les Escoles Bressol Públiques, proposem revisar els barems
d’accés a aquests centres, així com també els imports o quotes que es paguen
mensualment per part de les famílies. També plantegem revisar l’ampliació de places.
Convergents insta a promoure les Universitats a nivell Internacional. I a donar a conèixer
de forma més àmplia a la societat els actes, debats i activitats que es fan en els centres
universitaris.
Convergents aposta per donar a conèixer entre els escolars de la ciutat la història de Lleida.
Impulsar que la Història de Lleida s’integri a l’assignatura d’Història genèrica.

BENESTAR I FAMÍLIA –

Facilitar l’accés directe als serveis de benestar social

mitjançant la finestra selectiva.
Assegurar la cobertura de les necessitats bàsiques a les famílies més desafavorides.
Facilitar recursos a les persones amb discapacitats o malalties físiques i mentals o en
situació de dependència per tal que puguin desenvolupar al màxim les seves capacitats i
autonomia.
Treballarem per impulsar polítiques transversals que tinguin el benestar i la defensa de la
familia en totes les seves modalitats. Farem una ciutat per viure-hi en família. Els àmbits
de les polítiques de família seran: Joventut, Dona i Gent Gran.
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MEDI AMBIENT – Elaborar un estudi, conjuntament amb la Universitat d’Agrònoms
per determinar i renovar les varietats vegetals de la ciutat per concretar quines provoquen
malestar i malalties respiratòries a la ciutadania.
Lluitar pel cabdal mínim del riu Segre al seu pas per Lleida.
Revisar la distribució dels contenidors de reciclatge ubicats a la ciutat. En el cas de zones
de gran concentració comercial, proposem contenidors de reciclatge soterrats.

ESPORT –

Cal aprofitar el potencial esportiu de Lleida per destacar com a ciutat
esportiva. Es fa necessari donar suport als clubs i a les associacions.
Apostem per coordinar a nivell municipal els diferents espais esportius: Pavellons
municipals (saturació horaris; combinar amb instal·lacions escolars i particulars); Camps
de futbol municipals, instant a una major implicació per part dels clubs a l’hora de mantenir
les instal·lacions.
Instem a atorgar un reconeixement de l’Esport Femení mitjançant ajuts en el cas de
desplaçaments llargs de competició.
Adequar i adaptar les instal·lacions municipals per a les persones amb discapacitat i
afavorir la possibilitat de desenvolupar pràctiques esportives a aquest col·lectiu.
Tenint en compte que l’esport es construeix des de la base, hem de potenciar
l’aprenentatge de l’esport entre els més petits comptant amb tècnics ben formats.
Potenciar i promoure els valors esportius intrínsecs a la pràctica de les diferents disciplines
esportives.

Página 4

1.2. BARRIS
SANT IGNASI-INSTITUTS

A) INFRAESTRUCTURES, SERVEIS I MOBILITAT – Instem a millorar l’arranjament
del carrer Alcalde Costa, que presenta un estat deteriorat. Acabar amb els
problemes de mobilitat i amb la manca d’accessibilitat dels carrers del barri per a
les persones amb mobilitat reduïda.
B) COMERÇ – Campanyes de suport al comerç, gràcies al qual s’ha revitalitzat zones
com Alcalde Costa.
C) SEGURETAT – Incrementar la seguretat a la Zona Alcalde Costa i en general a tot
el barri atesa l’existència de 3 centres per a persones desfavorides sense que s’hagi
incidit en la seva integració. Aquesta situació provoca queixes veïnals per la
inseguretat que es genera amb la presència de persones que viuen i estan al carrer
habitualment.
D) CULTURA – Proposta de dinamització del carrer Alcalde Costa amb comerciants
de la zona fent un ESDEVENIMENT DE CULTURA URBANA: artistes, graffitis,
música local urbana, productes de proximitat.
E) PROMOCIÓ – El barri continua amb la mateixa seu social atès que l’anterior alcalde
en va prometre una de nova i l’actuar paer en cap mira cap a un altre lloc.

L’HORTA DE LLEIDA

A) INFRAESTRUCTURES I SERVEIS I MOBILITAT- Cal incidir en el manteniment
dels camins.
No hi senyalització, falta de transport públic (autobusos ).
B) COMERÇ – Atès que és una zona que no té comerç al ser zona rural i d’agricultura,
el que caldria és potenciar la seva producció agrícola.
C) SEGURETAT – L’increment de robatoris en torres, granges i magatzems fa
necessari l’augment de la presència dels Mossos. L’Ajuntament de Lleida ha
delegat la vigilància de la seguretat de l ‘Horta de Lleida als Somatens.
D) CULTURA –Va molt lligada amb la promoció de les partides i, en aquest sentit,
l’Horta celebra les Festes Majors de les diferents partides, les quals s’han de seguir
recolzant.
E) PROMOCIÓ – L’Horta hauria d’aconseguir ser una marca reconeguda. Tenim la
millor i més gran zona agrícola de Catalunya i no hi ha cap tipus de promoció per
part de l’ Ajuntament de Lleida.
Página 5

ZONA ALTA

A) INFRAESTRUCTURES I SERVEIS I MOBILITAT – Dues places que han sigut
reformades són de rajola, sense cap zona verda i els arbres tenen un aspecte
descuidat. És la zona de la ciutat que paga els impostos més elevats i no hi ha ni
una zona verda escaient.
Les voreres de la zona no s’han arreglat ni renovat en molts anys. Es registren
accidents i caigudes contínuament per l’actual estat de les voreres.
S’han arranjat dels carrers tapant només algun forat; i els paviments s’han canviat
per etapes, mai de manera unificada i integral.
B) COMERÇ - És un barri que actualment té el millor comerç de Lleida, però s’ està
estancant com passa a l’Eix Comercial per una promoció inadequada per part del
patronat de Turisme de l’Ajuntament de Lleida. Un exemple clar és el Mercat de
Fleming.
C) SEGURETAT – Els carrers principals com Rovira Roure o Ricard Vinyes no
registren problemes de seguretat però els carrers adjacents a aquestes vies sí.
Reclamem més presència de Guàrdia Urbana.
D) CULTURA – La Zona Alta no registra esdeveniments destacables. Reclamem
potenciar l’acció cultural en aquest punt de la ciutat.
E) PROMOCIÓ - Avui en dia, degut a la promoció 0 de l’Ajuntament de Lleida, el
comerç, la vida del barri pot desaparèixer molt ràpid. Instem a endegar campanyes
de promoció adequades per revifar aquesta zona que abans va ser tan dinàmica.

CENTRE HISTÒRIC

A) INFRAESTRUCTURES I SERVEIS I MOBILITAT – És el barri que presenta un
major dèficit de neteja, manteniment i urbanisme decadent i edificis en ruïna.
B) COMERÇ – És un barri desert de comerç perquè no existeix un veritable suport. El
Mercat del Pla porta dècades mort per la mala gestió municipal.
C) SEGURETAT – Cal incidir en el tema de la seguretat en un barri estigmatitzat per
la droga i la prostitució. Turísticament no es pot vendre: hauria de ser el més
concorregut però és el més poc segur. Reclamen la presència permanent de la
Guàrdia Urbana.
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D) CULTURA – El Museu de la Panera no engloba la mostra artística de la ciutat;
l’Espai Cavallers no es consolida; el Call Jueu no llueix. No s’ha fet una planificació
correcta quan aquesta zona podria ser una illa museística i històrica de primer ordre.
E) PROMOCIÓ - Proposem promocionar el Mercat del Pla per aconseguir dinamitzar
el barri en el seu conjunt.

PARDINYES

A) INFRAESTRUCTURES I SERVEIS I MOBILITAT – Mobiliari urbà deteriorat ,
especialment a la Rambla fins al riu (Avda Pearson-Pardinyes Baixes); falta
semàfors a la Rambla i bandes reguladores de velocitat. La Mitjana és un parc
abandonat.
B) COMERÇ – Paeria deixa morir l’Associació de Comerciants del barri i només dóna
1000 euros subvenció anual. A l’Avgda Pearson no hi ha comerç. Cal revitalitzar
aquesta zona.
C) SEGURETAT – Cal reforçar la seguretat a la zona de l’skate-Park.
D) CULTURA – Barri actiu culturalment. Falla el poc suport de Paeria a la Festa Major
del barri augmentant taxes, cobrant serveis i incrementant-se la falta de seguretat
aquells dies.
E) PROMOCIÓ - Cal una campanya de promoció del barri a nivell comercial i per
donar a conèixer el barri.

BALÀFIA

A) INFRAESTRUCTURES I SERVEIS I MOBILITAT – El barri registra problemes de
neteja; de manca de manteniment en l’asfaltatge i les voreres; de ferm mal pintat;
zones verdes descuidades. Hi ha falta de semàfors i els aparcaments en bateria
dificulten la mobilitat. Té un gran potencial al concentrar un gran nombre
d’equipaments esportius públics.
B) COMERÇ – Balàfia nova té grans superfícies i botiga de barri i la Balàfia vella està
degradada comercialment. L’Ajuntament de Lleida ha deixat morir el Mercat de
Balàfia.
C) SEGURETAT – Cal instar una major presència de cossos policials a la zona de la
Balàfia vella.
D) CULTURA – El barri celebra amb gran dinamisme i implicació veïnal la Festa Major
a l’Agost. El casal del barri és molt actiu a nivell cultural i d’actes.
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E) PROMOCIÓ – L’Associació de Veïns treballa molt per la Dona i fa molts actes en
clau femenina.

BORDETA

A) INFRAESTRUCTURES I SERVEIS I MOBILITAT - Barri molt mal il·luminat en
molts carrers del barri. No es canvien les bombetes quan es fonen.
El parc del Aigua està molt ben cuidat però hi manca de programes d’activitats
per al barri. No hi ha equipaments esportius públics ni cal local per als joves del
barri.
L’estat de les voreres està deteriorat i es un barri que suspèn en manteniment
urbanístic i en neteja. A tot el barri només hi ha 6 contenidors per poder reciclar.
Els veïns es queixen de les molèsties que ocasionen els excrement dels gossos.

B) COMERÇ – No hi ha vitalitat de comerç de barri perquè molts s’han vist obligats
a tancar. Només queden mitges i grans superfícies. L’ Associació de Comerciants
del barri treballa molt bé, organitza activitats pel comerç del barri, es queixen que
reben poca subvenció municipal per poder fer aquestes tasques.
C) SEGURETAT – Els veïns no troben sensació d’inseguretat però és un barri que
registra un gran nombre de pisos ocupats, fet que ha fet sortir als veïns al carrer
per protestar contra aquesta situació que sí crea indefensió.
D) CULTURA – Les Festes del Barri estan molt arrelades i tenen molta varietat
cultural i musical. Culturalment hi ha un estira i arronsa per part de les dues
associacions de veïns del barri la resta de l’any.

CAPPONT

A) INFRAESTRUCTURES I SERVEIS I MOBILITAT – No hi ha queixes veïnals pel
que fa a mobilitat i transport públic La principal reivindicació rau en obrir els Camps
Elisis a la ciutat. Ens oposem al projecte de l’actual equip municipal de construir
pisos al recinte dels Camps Elisis. És un lloc emblemàtic de la ciutat, el pulmó
verd de Lleida.
B) COMERÇ – Hi ha molta vida comercial de barri i les botigues es mantenen obertes.
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C) SEGURETAT – Les principals queixes veïnals se centren en la zona de LA NUIT
perquè el jovent no té cura. L’accés a la discoteca dóna al carrer. Es fan botellons
als Blocs de la Caixa. Reclamem una presència dels cossos de seguretat durant
els caps de setmana.
D) CULTURA – La Festa Major de Sant Joan no compta amb suport municipal, així
com tampoc la resta d’activitat de caire cultural que s’hi organitzen.

MAGRANERS

A) INFRAESTRUCTURES I SERVEIS I MOBILITAT – Cal una planificació
urbanística adequada de la zona més antiga del barri i un millor condicionament
dels carrer per afavorir el trànsit de vehicles i vianants. Cal garantir una bona i
freqüent connexió de transport públic amb el centre de la ciutat.
B) COMERÇ – Instem a mantenir els establiments existents.
C) SEGURETAT – Apostem per una vigilància permanent de la Guàrdia Urbana al
barri.
D) CULTURA – Magraners compta amb una reeixida activitat cultural i esportiva que
cal mantenir per als seus veïns.

MARIOLA

A) INFRAESTRUCTURES I SERVEIS I MOBILITAT – Aprofitar l’expansió les
oportunitats de rehabilitació i d’expansió cap al turó de Gardeny, a l’oest de la
ciutat, que està tenint lloc al barri.
B) SEGURETAT – Apostem per una vigilància permanent de la Guàrdia Urbana al
barri per garantir la convivència i el civisme.
C) PROMOCIÓ – Posar en marxa amb urgència un Pla de Promoció global del barri
a tots nivells: socioeconòmic, urbanístic, cultural, comercial i d’oportunitats per als
veïns.
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SECÀ DE SANT PERE

A) INFRAESTRUCTURES I SERVEIS I MOBILITAT – Cal una urbanització i millor
condicionament d’alguns indrets del barri i millorar la il·luminació del barri.
B) COMERÇ – Impulsar el comerç de proximitat per afavorir l’ocupació del barri.
C) SEGURETAT – Apostem per una vigilància permanent de la Guàrdia Urbana al
barri.
D) CULTURA – Consolidar la intensa vida pròpia del barri a nivell cultural, festiu i
esportiu, tenint en compte que compta amb el Club Bàsquet Secà, l’AEM i el Club
Natació Lleida, situat a prop.

********************************
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