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LA CIUTAT de Lleida compta
amb més de 20.000 persones
majors de 65 anys, gairebé una
cinquena part de la seva pobla-
ció. Lluny dels tòpics, la gent
gran segueix amb ganes de par-
ticipar i implicar-se activament
en la vida social de la ciutat,
després d’haver contribuït du-
rant molts anys a construir una
societat millor mentre es des-
envolupaven personalment i
professionalment.Així ho de-
mostra l’èxit de les nombroses
activitats que organitzen i aque-
lles altres promogudes des de
l’Ajuntament, les associacions
de veïns i altres entitats.

L’estat del benestar ha asse-
gurat fins ara una millora con-
tínua, dècada rere dècada, de
l’esperança i la qualitat de vi-
da de les persones grans. Però
la llarga crisi patida ha posat en
risc aquesta millora, després de
gairebé set anys de dificultats
econòmiques de les famílies
lleidatanes. I també ha afectat,

en part, l’exercici del dret a gau-
dir amb dignitat d’un envelli-
ment actiu.

El personal de l’Àrea de
Gent Gran i dels Serveis Soci-
als de l’Ajuntament, els serveis
públics més pròxims a la ciuta-
dania, fan una gran labor en la
detecció d’aquestes dificultats
i en la programació de l’ajuda
necessària per fer-hi front.A la
vegada, han estat un bon pun-
tal en la defensa de la cohesió
social a la ciutat, també entre
el col·lectiu de persones grans.
Sens dubte, la contribució d’al-
tres administracions públiques
i dels ens associatius ha estat
igualment rellevant.

Des del Grup de CiU a la Pa-
eria, pensem que podem afe-
gir una proposta per ajudar la
gent gran de Lleida que viu so-
la o que no compta amb un en-
torn familiar que tingui cura
del seu benestar personal. Són
un grup especialment vulnera-
ble i sovint invisible. De vega-

des, no se’n coneix les penú-
ries i problemes fins que ja és
tard o massa tard.

Per això, hem proposat cre-
ar una xarxa protectora com-
plementària, basada en la com-
plicitat activa del seu entorn
social més proper, per col·la-
borar amb els Serveis Socials
en la detecció i alerta de casos

que poden passar malaurada-
ment desapercebuts. Com més
ulls estiguin a l’aguait, millor.

Xarxa solidària
Volem que la Paeria lideri a
Lleida la creació d’una xarxa
d’alerta del risc d’exclusió so-
cial entre la gent gran que viu
sola o acompanyada només per
persones grans, que vetlli pel
seu benestar personal, que fa-
ciliti la vida amb normalitat en
la seva llar i que els ajudi a par-
ticipar de les activitats de la ciu-
tat. L’experiència del projecte

Radars, endegat per l’Ajunta-
ment de Barcelona, fa pensar
que és una molt bona iniciati-
va.

Seria una xarxa comunità-
ria en la qual entitats, veïns i
veïnes voluntaris i comerços i
altres gremis participarien, amb
la coordinació dels Serveis So-
cials de l’Ajuntament de Llei-

da, en la detecció de gent gran
que es pugui trobar en risc de
patir aïllament o exclusió. De
fet, el farmacèutic, el botiguer
o el forner del barri ja juguen
un paper d’atenció social en el
seu dia a dia i coneixen les ne-
cessitats i debilitats de perso-
nes grans. Fins i tot arriben a
saber els casos de persones
que, qui sap si per vergonya o
per manca d’alternatives cone-
gudes, no arriben a demanar
ajuda fins que la seva situació
és ja molt i molt complicada.
La xarxa de la solidaritat in-

formal és molt valuosa i més
que en pot arribar a ser si la
posem en valor.

La informació que subminis-
trarien aquests agents, mitjan-
çant un protocol establert dins
d’aquesta xarxa, donaria
l’oportunitat als Serveis Soci-
als de l’Ajuntament de desen-
volupar accions preventives per
pal·liar les dificultats puntu-
als o estructurals que les per-
sones grans vulnerables pogues-
sin tenir.

El govern municipal de la Pa-
eria es va comprometre a fer-
ho, a canvi de retirar una mo-
ció que vam presentar al mes
de febrer. Ja hem fet els primers
contactes amb el Col·legi de
Farmacèutics i el Gremi de For-
ners per presentar-los la possi-
bilitat de sumar-se al projecte
per formar part de la xarxa. I
pròximament esperem que
prengui forma un conveni de
col·laboració entre la Paeria i
els ens interessats que forma-
litzi aquesta iniciativa adreça-
da a fer possible uns barris més
humans, més cohesionats i més
solidaris on la gent gran pugui
desenvolupar un envelliment
actiu i autònom amb dignitat.

COL·LABORACIÓ

Tots junts per la gent gran

Associacions de veïns de l’àrea
urbana i de l’Horta, entitats,
partits polítics, col·legis profes-
sionals, la societat civil, en de-
finitiva, té l’oportunitat d’ana-
litzar l’avanç del POUM i de
formular-hi propostes, en un
ampli procés de participació
ciutadana que perfeccionarà la
proposta de base que aquesta
setmana hem presentat.

El projecte del Pla és un pas
endavant per assolir el model
de ciutat que ja estem cons-
truïnt des de fa temps.Treba-
llem per una Lleida capital en
equipaments, en serveis i en
oportunitats de desenvolupa-
ment humà i econòmic, que li-
dera un espai metropolità i re-
gional, i que és part essencial
del país i de la xarxa de ciutats
mediterrànies.

El POUM reconeix i recull la
personalitat de Lleida, que mar-
quen l’espai urbà, l’horta, el riu
i els tres turons, la SeuVella,

Gardeny i la Caparrella. La pro-
posta de nou planejament
uneix encara més la part urba-
na i l’Horta de Lleida i avança
en l’aposta per la qualitat de
vida i la cohesió social, és a dir,
té una visió socialment integra-
dora. I per últim, però igual-
ment important, Lleida es con-
cep com a ciutat educadora
també en el disseny urbà i en
la sostenibilitat.

El Centre Històric té en
aquest Pla General tot el pro-
tagonisme, amb l’objectiu de
situar-ne els serveis i comuni-
cacions al mateix nivell que a
la resta de la ciutat. L’èxit del
Mercat del Pla il·lustra com el
barri és capaç de guanyar no-
va vida. Volem amplificar
aquest efecte i els que poden
reportar altres equipaments
existents o en curs –comercials,
culturals, de restauració, turís-
tics– mitjançant millores de les
connexions entre el casc antic
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i l’Eix, proporcionant majors
possibilitats d’accés en vehicle
particular i públic –harmonit-
zades amb els itineraris dels
transeünts– i amb la creació
d’un atractiu vial per a vianats
que recorrerà una àmplia àrea
del barri i que ens permetrà re-
descobrir zones com la part pos-
terior de la Catedral Nova.

Per finançar les inversions en
urbanització i en equipaments,
el nou Pla d’Ordenació esta-
bleix una novedosa política de
finançament basat en les apor-
tacions, compensacions o càrre-
gues que s’aplicaran a opera-
cions urbanístiques del mateix
barri o d’altres. És a dir, l’apro-
vació d’un projecte en una zo-
na d’expansió generarà millo-
res en la pròpia zona i en el
Centre Històric.

El Pla també és ambiciós
amb altres assignatures pen-
dents de Lleida, una de les
quals, el sòl del coneixement
complementari, en aquest se-
gle, del sòl industrial. En aquest
apartat s’introdueixen 787 no-
ves hectàrees –703 de les quals,
a Torreblanca-Quatre Pilans–,
i s’amplia el Polígon El Segre
en 84 hectàrees fins arribar a
Alcoletge.Això se suma a la
gran àrea del coneixement que
personifica el Parc de Gardeny,
amb un horitzó de capacitat per
a 5.000 llocs de treball qua-
lificats.

El Pla ens porta a una Llei-
da més verda, en què s’integra

amb l’Horta i el riu. Un dels
projectes destacats és la crea-
ció d’una ronda verda per a via-
nants i ciclistes al voltant de to-
ta la ciutat, inclòs el riu Segre,
i que connectarà les principals
àrees naturals de Lleida i el seu
entorn més proper, en un gran
cercle que inclourà zones com
els aiguamolls de Rufea o La
Mitjana.

A l’Horta, s’hi introdueix una
nova tipologia de sòl, d’entorn
agrícola, que fomentarà les ac-
tivitats associades al món agra-

ri de proximitat i introduirà el
valor qualitat al conjunt.

El projecte que els serveis ur-
banístics de l’Ajuntament han
elaborat planifica una Lleida que
aposta per la cohesió social, pel
medi ambient i per la generació
d’oportunitats de futur educa-
tiu i laboral per als nostres ciu-
tadans. Ja tenim feta la base del
futur que, des d’ara i fins a final
d’any, estarà oberta a la parti-
cipació de tots els lleidatans i
lleidatanes per enriquir-la amb
les seves aportacions.

La proposta de nou planejament uneix encara
més la part urbana i l’Horta de Lleida i avança en
l’aposta per la qualitat de vida i la cohesió social
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Seria una xarxa comunitària en la qual entitats,
veïns i veïnes voluntaris, i comerços participarien
en la detecció de gent gran en risc d’exclusió


