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Més zones 20 i 30 per pacificar el trànsit a Lleida
L’Ajuntament de Lleida continua en una línia ascendent que té per objectiu pacificar
el trànsit a la ciutat de Lleida i crear eixos
més sostenibles que connectin els diferents
punts de la ciutat. Per això, ampliarem les
zones 20 i 30 a set barris, Centre Històric,
Secà, Magraners, la Bordeta, Pardinyes, Balàfia i Ciutat Jardí.
Ens interessa posar en valor que aquestes
mesures es tradueixen, ras i curt, en el fet
que aquest any 2019 el 75% del centre de la
ciutat (concretament l’espai comprès entre
el passeig de Ronda i el riu Segre) estigui
pacificat per tal que aquesta iniciativa no
quedi aïllada sinó que s’anirà ampliant en
el futur.
Busquem incrementar la seguretat viària
per a vianants i vehicles i facilitar la circulació per la ciutat tant de les bicicletes com
dels nous vehicles de mobilitat personal,
com els patinets elèctrics.
Tot el Centre Històric passarà a tenir el
trànsit pacificat. Serà zona 20 a l’entorn de la
plaça del Dipòsit i de l’antic Mercat de Santa

Teresa i zona 30 la resta. També serà zona
20 tota la zona compresa entre avinguda
del Segre, Rambla Ferran i la prolongació
de Príncep de Viana i en un futur també es
preveu convertir en zona 20 els nous carrers
amb plataforma única de Magraners.
A Ciutat Jardí, serà zona 30 l’espai comprès entre els carrers Enric Farreny, Rovira
Roure, Vall Ferrera i Vall Fosca. A Balàfia, els
carrers situats entre les avingudes Alcalde

El 75% del centre
de la ciutat tindrà
el trànsit pacificat
Porqueres, Onze de Setembre, Marimunt i
Pinyana. Al Secà de Sant Pere, els carrers situats a l’est de l’avinguda Llibertat i Camí de
Marimunt (gairebé tot el barri). A Pardinyes,
el triangle situat entre Xavier Puig Andreu,
avinguda Pearson i la rambla Corregidor
Escofet.
Tots els carrers del nucli tradicional de
Magraners (entre la carretera de Tarragona

Montse Mínguez

i el carrer Camp) i a la Bordeta, l’espai comprès entre les avingudes Pla d’Urgell, Palauet i Flix.
Lleida és una ciutat amable i la nostra tasca és que sigui en tots els àmbits una ciutat
per a les persones. •••

Grup Municipal PSC
Tel. 973 700 365 / 316
Web: xarxa.paeria.cat/psc
E-mail: gruppsc@paeria.es

Temps d’il·lusió i de capitalitat
El 2019 ja és aquí i, amb ell, la il·lusió de
tenir a l’horitzó proper la possibilitat de fer
el canvi polític que Lleida ja no pot deixar
per a més endavant per ser la capital que
volem ser.
La nostra ciutat ha de fer un salt endavant i l’ha de fer, necessàriament, de la
mà d’uns protagonistes diferents dels que
l’han dirigit durant els quaranta darrers
anys. Necessitem una nova generació de
polítics disposats a fer coses diferents i, sobretot, amb maneres de fer diferents.
A Lleida hem d’abandonar la política de
l’amiguisme, el conformisme i l’estirar més
el braç que la màniga per passar a la gestió basada en la transparència, l’ambició i
el rigor.
Necessitem avançar cap a la industrialització i cap a la generació de llocs de treball
de qualitat que aconsegueixin frenar la
marxa de talent jove i que tallin la dinàmica de pèrdua d’habitants en què ha entrat
Lleida en els darrers anys.

Lleida ha de fer un salt
endavant necessàriament
de la mà de protagonistes
diferents dels que
l’han dirigit durant
quaranta anys
Toni Postius
El mandat que ja comença a tocar a la seva
fi haurà estat marcat, sobretot, per l’esgotament d’una fórmula, la del PSC, que només
ha aconseguit sostenir-se gràcies al suport
incondicional de Ciutadans i el PP.
El bloc legitimador de la violència i la repressió contra els votants de l’1 d’octubre
que ens ha fet avergonyir massa vegades
intentarà tornar a sumar després de les
eleccions si els números els ho permeten
sota el vell programa del conformisme i
de la negació del paper de capitalitat que
considerem que Lleida ha d’exercir també
en la construcció de la República Catalana.
Des del nostre grup municipal hem estat
liderant l’oposició a aquest govern exhaust

d’idees i projectes i ara ens proposem agafar el relleu democràtic i liderar la Paeria
per aconseguir que Lleida sigui la segona capital del país, que sigui una ciutat
d’oportunitats per a tothom, que sigui un
lloc on valgui la pena fer-hi un projecte de
vida. •••

Grup Municipal CiU
Tel. 973 700 320
Web: xarxa.paeria.cat/ciu
E-mail: grupciu@paeria.cat
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Lleida, una ciudad de futuro
Además de por su conjunto
monumental, su gastronomía
y su cultura, Lleida también
será atractiva por disponer de
una buena oferta comercial

José María Córdoba

Lleida está viva, es amable, es abierta y, sobre todo, Lleida es una ciudad de futuro. Así
lo decidieron los mejores expertos de España
en 2016, que, junto a León, calificaron Lleida
como la ciudad de tamaño intermedio que
más crecerá en el futuro. No tanto en habi-

Grup Municipal Ciutadans
Tel. 973 700 928
Web: xarxa.paeria.cat/cs
E-mail: ciutadans@paeria.es

tantes, al modo de las grandes urbes, sino
como elección de quienes quieran combinar
calidad de vida, nuevas tecnologías y cercanía
a los grandes centros económicos. Los que vivimos en Lleida lo sabemos y lo tenemos muy
presente.
Además del turismo tradicional, cada vez
es más frecuente el turismo ‘exprés’, aquel
que aprovecha los días festivos para ir a un
lugar cercano y desconectar. Y hay quien
aprovecha esos días para ir a comprar ropa,
muebles o los últimos aparatos tecnológicos.
Como muchos leridanos, aprovecho esos días
para ir a pasar el día en Zaragoza, Tarragona,
Barcelona o Andorra, y tras haber hecho las
compras necesarias, aprovecho para pasear
por la ciudad y disfrutar de su gastronomía y
cultura. La Lleida del futuro debe ser también
considerada como un atractivo comercial. Al

igual que los leridanos nos desplazamos a ciudades próximas, nuestros vecinos deben querer venir a pasar el día a la ciudad. Los diferentes estudios que se han realizado al respecto
dicen que Lleida ha dejado de ser una ciudad
atractiva a nivel comercial por no tener una
mayor amplitud de oferta comercial.
Los responsables políticos tenemos la obligación de defender los intereses comunes
de todos los ciudadanos y no de los intereses personales de algunos, por eso el grupo
municipal de Ciudadanos votó a favor del
proyecto comercial de Torre Salses. Creemos
que Lleida debe ser atractiva también en el
ámbito comercial y si no actuamos pronto, el
tren nos pasará de largo.
Además de por su conjunto monumental,
su gastronomía y su cultura, Lleida también
será atractiva por disponer de una buena
oferta comercial. Los políticos tenemos el
deber de adelantarnos a las necesidades y demandas de una ciudadanía deseosa de poder
continuar disfrutando de sus calles, plazas,
parques y todo este atractivo que nos ofrece,
incluido el comercio. •••

Comença l’any 2019, acaba el mandat
Andalusia– continua vigent, com s’ha demostrat en l’aprovació de les ordenances fiscals i
dels pressupostos. Amb els regidors del PP i la
no adscrita com a fidels comparses, el pacte de
la vergonya ha funcionat com una seda perquè el PSOE hagi mantingut l’alcaldia a canvi
que Ciudadanos hagi adquirit una notorietat
que no té en cap altre municipi català.

Carles Vega

Encetem el 2019 amb els darrers mesos del
mandat municipal. Amb un alcalde diferent
del que havia començat però amb el mateix
pacte de govern. L’acord del PSC amb Ciudadanos –els mateixos que pacten amb VOX a

Grup Municipal ERC
Tel. 973 700 922
Web: www.erc-avancem.cat
E-mail: erc-avancem@paeria.cat
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Amb Larrosa com a alcalde,
l’acord del PSC amb
Ciudadanos –els mateixos que
pacten amb VOX a Andalusia–
continua vigent
Un pacte –reforçat pel bloc del 155– que
ha propiciat que s’hagin desestimat la majoria de les propostes presentades per l’oposició real, que va ser votada pel 55% dels electors de Lleida.
Què podem esperar dels mesos que queden, fins a les pròximes eleccions del 26 de
maig? No esperem que l’equip de Fèlix Larrosa faci tot allò que no ha fet fins ara del seu

Pla Estratègic d’Acció Municipal 2016-2019,
publicat al web http://www.paeria.cat/pam/
ca/index.asp.
Ni en polítiques d’atenció social, ni de
millora dels serveis públics, ni de foment
de l’ocupació, ni de política d’habitatge, ni
d’eficiència energètica, ni de participació en
el POUM, ni de símbols d’identitat... Si ni tan
sols ha executat gran part del que s’havia
aprovat en els pressupostos participatius
del 2017.
Per no parlar dels acords a què ERC-Avancem va arribar amb Ros per als pressupostos
del 2016, que o no s’han executat, com l’ordenació del Parc de les Basses, o –directament– s’han incomplert, com la recuperació
de la gestió municipal dels aparcaments públics i la zona blava.
Fins llavors ERC-Avancem continuarà posant en evidència que els drets polítics i socials de la immensa majoria de la ciutadania
de Lleida estan en escac, tant en l’àmbit local
com en el nacional. •••
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No repetirem
Quan l’any 2012 li varen preguntar a David
Fernàndez sobre la possibilitat de modificar
el codi ètic de la CUP, que fixava la durada de
la seva representació al Parlament de Catalunya en un sol mandat, respongué: ”Formo
part d’un projecte col·lectiu i compartit que
té una cultura política obertament zapatista, que creu en els equips i els relleus. Jo no
me’n vaig enlloc: segueixo en la mateixa lluita de sempre, des que l’any 1989 vaig anar a
la meva primera mani.
En temps de crisi de la política, combatre
la cultura de l’apoltronament, que tant mal
ha fet a les esquerres, requereix fets pràctics
i concrets. Té més càrrega política transformadora que no repetim, que si repetim. No
deixo la primera línia: la primera línia és el
carrer”.
Nosaltres també ho tenim clar: no repetirem.
L’assemblea de la Crida per Lleida–CUP va
acordar un codi ètic on, a més de limitar sous
i establir altres compromisos amb la ciutadania, feia explícit que: “Es limita la continuïtat

consecutiva dels mandats a un màxim d’un.
En la següent legislatura, la persona que
abandona el càrrec o plaça remunerada no
podrà assumir cap altre càrrec o plaça remunerada”.
I ho vam acordar convençuts que la repetició sense límit de mandats ha fet que la
política hagi esdevingut un ofici. I a la Crida
per Lleida-CUP defensem que la política no

Defensem fermament que
un projecte polític netament
d’esquerres ha d’anar més
enllà de les persones que
l’encapçalen
ha de ser una finalitat en si mateixa, sinó una
ocupació temporal a la qual, per poder dedicar-hi totes les forces i energia possibles,
per no perdre mai l’objectivitat, cal que sigui
finita.
Hem vingut a fer política, no a viure de la
política. I per això entenem que té molt més

La Crida per Lleida-CUP

valor ètic però també polític, un factor de
transformació de models caducats.
Defensem fermament que un projecte polític netament d’esquerres ha d’anar més enllà de les persones que l’encapçalen. El mes
de maig del 2019 deixarem de ser regidors
de la Paeria i passarem el relleu a altres companyes de la Crida; la decisió és no repetir i
tornar al nostre primer espai d’actuació política, el carrer. •••

Grup Municipal Crida per Lleida-CUP
Tel. 973 700 926
Web: xarxa.paeria.cat/crida
E-mail: cridaxlleida@gmail.com

Conjunt monumental de la Seu Vella, Patrimoni Mundial de la UNESCO
La Seu Vella és, després de la Sagrada Família, el monument més important de Catalunya, i fa molts anys que des del Partit Popular
donem suport en totes les administracions
on tenim presència a la seva candidatura a
Patrimoni Mundial.

Des de Lleida hi ha un desig
unànime perquè
la Seu Vella esdevingui
Patrimoni Mundial

El 30 de gener de l’any 2014 es presentava
oficialment el dossier que havia de definir
la candidatura del conjunt monumental del
Turó de la Seu Vella com a Patrimoni Mundial davant la UNESCO i començava aleshores un llarg camí cap al seu reconeixement
mundial.

gui ser elevada al Comitè de Patrimoni Mundial de la UNESCO.

Un any més tard, la Generalitat notificava
formalment a l’Ajuntament de Lleida i al Consorci del Turó de la Seu Vella la presentació
oficial de la candidatura al Ministeri d’Educació, Cultura i Esports.

Fixada la candidatura definitiva, serà el
moment en què el Consejo de Patrimonio
hagi de decidir quan eleva la candidatura al
Centre de Patrimoni Mundial de la UNESCO.

El 2 d’octubre de 2015, el Consejo de Patrimonio Histórico, decidia incloure la candidatura del conjunt monumental del Turó de
la Seu Vella a la Llista Indicativa de Patrimoni
Mundial, pas previ perquè la candidatura pu-

Dolors López

En aquests dies s’està donant el procés de
validació de la candidatura a la Generalitat i
posteriorment al Consejo de Patrimonio Histórico.

Des de Lleida, hi ha una desig unànime de
tota la ciutadania perquè sigui com més aviat
millor, però si volem aconseguir-ho és prioritari continuar treballant en la seva protecció,
amb les obres de restauració del claustre, el
campanar i la porta dels Apòstols.

Amb les contínues activitats que s’hi fan. I
amb el seu coneixement, amb una projecció
internacional que pugui transmetre el caràcter excepcional, únic i universal del monument cultural més emblemàtic de tots els
lleidatans. •••

Grup Municipal PP
Tel. 973 700 344
Web: xarxa.paeria.cat/pp
E-mail: gruppp@paeria.es
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Els investigats pel cas EMU no volen canviar-lo
Mentre alguns proposem
mesures per millorar l’EMU,
els que l’han convertit en una
ruïna frenen les propostes, la
mateixa setmana on declaraven
imputats pel cas EMU
Fa unes setmanes hem vist com anaven
desfilant pels jutjats com a investigats (antigament “imputats”) pel cas EMU l’alcalde de
Lleida, Fèlix Larrosa; la primera tinenta d’alcalde Montse Mínguez i diversos regidors
més, entre quals els portaveus de Ciutadans,
Ángeles Ribes, i del PP, Joan Vilella. Ho fan
per presumptes irregularitats en els comptes de l’Empresa Municipal d’Urbanisme, un
organisme públic que hauria de ser clau per
fomentar l’accés de totes les persones de
Lleida a un habitatge digne, però que la mala
gestió del PSC i dels seus socis de govern ha
portat a ser un pou sense fons. El seu deute supera els 60 milions d’euros i no aporta
solucions útils a la vida de la gent de Lleida,
motiu pel qual hem defensat tancar l’EMU.

Però vist que les majories actuals no estan
pel tancament de l’EMU, el Comú ha fet una
proposta per fer viable aquest organisme,
que hauria de permetre eixugar el seu deute.
Curiosament els mateixos que aquests
dies desfilen com a investigats pel cas EMU
són els que ens van tombar una proposta
perquè l’EMU giri el timó i treballi des de
l’eficiència per al bé comú. PSC, Ciutadans i
PP ni tan sols van permetre que es debatés la
proposta al ple, una vegada més, i ja són incomptables en aquest mandat, van bloquejar qualsevol proposta que surti del Comú.
Proposàvem dotar de major utilitat social
aquest organisme, que passaria a ser Empre-

ACORDS PLE DE DESEMBRE
Urbanisme

1

Llum verda a les certificacions
de diferents actuacions fetes per
l’Empresa Municipal d’Urbanisme en el marc del Pla de Barris
del Centre Històric (Call Jueu i
recuperació de diferents espais
del barri), del Pla de Barris de
Magdalena-Noguerola (millora
d’accessibilitat i infraestructures) i
reforma del carril bici de l’avinguda de Catalunya i millora del ferm
de diversos carrers de Lleida.

Violència masclista

2

4

El darrer ple del 2018 va donar llum verda a l’adjudicació a l’empresa Agrotècnica del Segrià de les obres del Projecte d’ordenació i enjardinament del
pati interior del CEIP Magraners.
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Tots aquests canvis comportarien una
gestió empresarial beneficiosa per tal com hi
hauria l’obligació de retre comptes, augmentant el control i l’eficiència, evitant situacions
d’opacitat i incompliment de plecs com les
que el Comú de Lleida ha denunciat en concessions com la de radars o la de l’aigua. Segons la proposta del Comú, els treballadors
que fossin subrogats per l’EMSU en finalitzar
els contractes vigents, mantindrien la seva
antiguitat i les seves condicions laborals. •••

Grup Municipal Comú de Lleida
Tel. 973 700 924
Web: xarxa.paeria.cat/comu
E-mail: info@comudelleida.cat

No als desnonaments

El ple municipal aprova els plecs
de clàusules i de prescripcions
tècniques per contractar el servei
d’allotjament d’urgència per a dones que es troben en situació de
violència masclista i els seus fills i
filles. El nou servei tindrà capacitat
per a quatre places que se situaran
en un establiment social. L’Ajuntament de Lleida va atendre l’any
passat 23 dones i 18 infants per raó
de violència masclista.

Enjardinament del pati del CEIP Magraners

sa Municipal de Serveis i Urbanisme i que
–sense deixar de banda els seus objectius
actuals– incorporaria la gestió dels serveis
públics de titularitat municipal que l’Ajuntament no presti directament. Es mantindria
un control polític, ja que correspondria a la
Junta General la decisió del model de gestió
dels serveis públics.

3

Aprovada per ampli consens una
moció per aturar els desnonaments
a Lleida. Els serveis socials de l’Ajuntament de Lleida han efectuat 254
informes en els darrers dos anys per
parar desnonaments a la ciutat. El
2017 se’n van elaborar 113 i el 2018
la xifra ha estat de 141. L’EMU no
desnona ningú que estigui en una
situació de vulnerabilitat.

INNO4AGRO

5

Aprovades les clàusules per contractar el servei integral de consultoria i assistència tècnica per implantar el programa INNO4AGRO.
És una iniciativa europea –compta
amb una subvenció del FEDER–
que vol crear un ecosistema innovador per bastir un sector agroalimentari intel·ligent a Lleida.

