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Servei de dinamització econòmica al Centre Històric
• Per atreure establiments comercials nous i potenciar els existents
El Centre Històric de Lleida disposarà d’un
servei de dinamització econòmica,. La
regidoria del barri és la promotora i el durà a terme per mitjà de l’Empresa Municipal
El lideratge de
d’Urbanisme, que ultima la
seva contractació.
la iniciativa és de

l’Ajuntament de Lleida

Es tracta de posar en
valor els atributs i les potencialitats de la zona, atreure
nous establiments comercials i
dinamitzar-ne els existents

El servei vetllarà per la posada en marxa
d’un pla integral d’actuació de dinamització, aportarà les eines necessàries per executar-lo i supervisarà les actuacions que
se’n desprenguin, elaborarà una estratègia
general de comunicació del projecte, establirà un sistema de col·laboració i cooperació amb els empresaris que vulguin iniciar
algun tipus d’activitat econòmica al barri,
promocionarà una major activitat econòmica, complementarà l’oferta turística amb
un nou punt d’atracció a la ciutat que actuï
com a reclam i farà el seguiment del cronograma de l’execució de les accions previstes al projecte, entre d’altres.
En el pla de dinamització econòmica
s’estableixen reunions amb els empresaris,
els comerciants i els emprenedors instal·
lats al barri, per fer seguiment i iniciar accions conjuntes. La Paeria hi treballa, però
el lideratge definitiu l’ha de protagonitzar
el col·lectiu de comerciants, que s’hauria
de consolidar amb la figura d’un gerent co-

Establiment comercial obert al Centre Històric. © Hermínia Sirvent

mercial, per posar en marxa els seus propis
plans i per tenir el suport d’un professional
que els assessori i executi els projectes.
Les accions que es duen a terme al Centre Històric es concentren en dos criteris.

D’una banda, es vol que els establiments
que s’obrin siguin especialitzats per competir i atreure clients i visitants, i de l’altra,
que els negocis que s’instal·lin facin més fàcil la vida quotidiana dels veïns i les veïnes
del barri. •••

Al barri s’han obert cinquanta-cinc comerços en els darrers dos anys. © Hermínia Sirvent

Nou mural artístic al Centre Històric
Un mural de grans dimensions, de 140 ocupa l’espai frontal a la que ocupava l’antiga Facultat de Medicina de l’Estumetres quadrats, embelleix i
di General.
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i s’ha pintat en una paret del carrer
seleccionat, que porta el nom de
“Folds”, cobreix la façana que actualment del Parc. •••

El mural “Folds” de Gramàtics. © H. Sirvent
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