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POUM: per una 
ciutat més sostenible
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Març de 2018 • Urbanisme 

• El pla municipal posa un èmfasi especial en la planificació dels equipaments i les zones verdes

El POUM aposta per una Lleida més verda i sostenible

Presentació dels eixos del POUM als veïns i les veïnes de l’Horta. © H. S.

Amb el nou POUM 
s’assoliran els 25 

metres quadrats de 
zones verdes per 

habitant

La Paeria organitza diferents trobades amb 
entitats, associacions veïnals, empresaris i 
col·legis professionals per explicar els eixos 
principals del nou Pla d’Ordenació Urbanís-
tica Municipal (POUM), que defineix la Llei-
da dels pròxims quinze anys.

El document aposta per una ciutat més 
verda, compacta, cohesionada i sostenible 
que impulsa l’activitat econòmica i la qua-
litat de vida i protegeix millor el seu patri-
moni. 

Durant les presentacions es fa un èmfa-
si especial en la planificació dels equipa-
ments i les zones verdes de la ciutat, que 
amb el nou POUM assoliran nous estàn-
dards de qualitat. Si es compleixen les pre-
visions de creixement de l’escenari més alt, 
el desenvolupament del pla farà que al fi-
nal dels seus 15 anys de vigència, la 
ciutat disposi d’un total de tres 
milions de metres quadrats 
de sòl d’equipaments. Això 
equival a una ràtio de 16 
metres quadrats per habi-
tant, un 25% més que l’ac-
tual malgrat l’increment de 
població previst. 

La previsió és similar amb les zones 
verdes, atès que s’estima arribar a 4.500.000 
metres quadrats d’aquests espais, és a dir, 

25 m2 verds per habitant, quan ara en són 
19,97. La xifra es troba molt per sobre de 

les recomanacions de l’Organitza-
ció Mundial de la Salut (OMS), 

que proposa 10 metres qua-
drats de zona verda per 
habitant en les ciutats mit-
janes. 

Ronda verda
El POUM també planteja la 

voluntat de fer una Lleida més 
sostenible ambientalment, amb una 

nova ronda verda, que embolcallarà la ciu-
tat i que serà un lloc idoni perquè els ciuta-

La revisió del Pla de la Seu Vella, inclòs dins del nou POUM. © H. S.

dans puguin passejar, sortir a córrer o amb 
bicicleta. 

Pel que fa a la millora urbana de Lleida, 
aquest 2018 s’abordarà la construcció i la 
millora d’una dotzena d’espais urbans i jar-
dins públics, com les places de l’Auditori i de 
la Panera, del Turó de Gardeny, de Ramon 
Berenguer IV, la de Magraners i tres places 
noves al barri de Noguerola i l’avinguda 
del Segre (Pare Sanahuja i les que creen les 
cruïlles de General Brito/avinguda del Segre 
i General Brito/Maria Sauret), els boscos ur-
bans de Magraners, Joc de la Bola i de Mari-
ola/Museu de la Ciència i els nous jardins de 
Francesc Solana.

El nou pla urbanístic proposa un nivell 
d’eficiència energètica més exigent per als 
habitatges nous per tal de reduir les emis-
sions de CO2. Pel que fa a la biodiversitat, 
es preveuen proteccions territorials i espais 
protegits com els secans, Torre Ribera i les 
Basses de Sucs, entre d’altres, i atorga una 
major importància a la protecció del paisat-
ge amb el catàleg d’elements protegits i pai-
satges de valor especialment visibles.

Pel que fa a la qualitat de les aigües, s’in-
tervindrà a nivell normatiu en dos aspectes 
bàsics. En primer lloc, en una limitació de les 
activitats potencialment contaminadores 
en les zones de recàrrega i, en segon lloc, 
en limitar la dimensió de les activitats a la 
potencialitat de gestió de les externalitats, 
un fet que es regula, especialment, per a les 
instal·lacions ramaderes. 

LA LLEIDA DEL FUTUR
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Una altra de les apostes im-
portants en matèria de regene-
ració urbana i promoció de les 
zones verdes i la sostenibilitat 
es durà a terme a la zona d’Ei-
xample. Tot això anirà lligat amb 
una forta aposta per la promo-
ció de l’habitatge social, sempre 
que sigui possible de lloguer. 
Altres actuacions importants 
previstes són el projecte “Ma-
riola 20.000”, per recuperar tota 
la zona dels blocs Mariola, la re-
visió del Pla de l’Estació i del de 
la Seu Vella, a més de la conso-
lidació del Turó de Gardeny i el 
seu entorn. 

Connexions entre barris
El nou mapa urbanístic de 

Lleida preveu perllongar i do-
tar de més capacitat vials ja 
existents per donar una major 
fluïdesa en els desplaçaments 
i garantir les connexions entre 
barris i amb les grans infraes-
tructures viàries territorials. Es 
potenciaran vials com el de 

Més informació: Regidoria de Promoció i gestió de 
l’hàbitat urbà i rural i la sostenibilitat
Tel. 973 70 03 09 
http://poumlleida.paeria.cat

LA LLEIDA DEL FUTUR

PRINCIPALS PUNTS DEL POUM
•  Creixement de la ciutat cap endins, omplint els espais  

entre els barris
•  Flexibilitza els paràmetres d’edificació, afavorint els 

“patis verds” nous a l’interior d’illes d’ús privat 
•  Construcció i millora d’espais urbans i jardins públics 

(places, boscos urbans, turons de la ciutat, etc.) 
•  Optimitza les comunicacions internes de la ciutat per 

donar més fluïdesa en els desplaçaments i garantir les 
connexions entre barris 

•  Millora la mobilitat intermodal amb l’estació 
d’autobusos integrada a l’estació del tren

•  Noves vies de comunicacions per millorar l’accés  
a l’autovia A-14 i a la variant nord

• Potencia l’Horta com a eina econòmica i social
•  Preveu arribar a 4.500.000 m2 de zones verdes  

en 15 anys 
•  Crea una ronda verda que embolcallarà la ciutat  

i permetrà que els ciutadans puguin passejar,  
córrer o fer bicicleta

•  Fomenta el reciclatge de residus
•  Proposa un nivell d’eficiència energètica més exigent  

per als habitatges nous
•  Preveu proteccions territorials i espais protegits

Víctor Torres, per facilitar l’enllaç 
cap a Magraners, la Bordeta i la 
variant sud; l’avinguda de Pinya-
na, que està previst perllongar 
cap al Secà de Sant Pere, Pardi-
nyes i la carretera de Corbins; 
l’ampliació d’Onze de Setembre 
cap a la Mariola, i l’ampliació del 
Camí de la Mariola i del Camí 
de Montcada com a carreteres 
d’accés directe a la variant nord 
i a l’A-14, respectivament. 

El pla dóna resposta al crei-
xement demogràfic previst, 
que se situa, segons un estu-
di elaborat per la UdL, en una 
forquilla de 160.000 a 180.000 
habitants. Per fer-ho possible, 
es pretén aprofitar el sòl urbà ja 
disponible evitant tant com es 
pugui requalificar nous terrenys 
rústics per tal de fer créixer la 
trama urbana en detriment de 
l’Horta i, d’aquesta manera, re-
lligar millor la ciutat i fer-la més 
sostenible i eficient en la presta-
ció de serveis. •••
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Educació 

? ?

??
ENVIA LA TEVA PREGUNTA A: 
lapaeriarespon@paeria.cat

?

L’Ajuntament    
respon

L'extensió màxima de la pregunta ha de ser de 150 caràcters
(Si el text excedeix dels caràcters fixats, se’n publicarà una versió reduïda)

Sóc usuària de la línia 4 d’Autobusos de 
Lleida. El mes d’agost no hi ha autobús fins 
al Parc Tecnològic de Gardeny i als usuaris 
habituals ens costa poder accedir als llocs 
de treball. 

Hi ha alguna proposta de cara a man-
tenir en aquest període l’extensió fins al 

? ?

parc, ni que sigui només una sola vega-
da a les 8 del matí?
Una ciutadana

L’Ajuntament està estudiant formes al-
ternatives de donar servei a aquesta lo-
calització que siguin més òptimes i per-
metin garantir aquesta connexió també 
al mes d’agost. •••

Ajuntament de Lleida • La Paeria

• Proposta guanyadora al barri del primer procés de pressupostos participatius a la ciutat

• Els infants i les seves famílies, i també els educadors, col·laboren en la campanya que impulsa el Banc dels Aliments

Obres de millora dels jardins de Francesc Solana al Secà

Cinc anys de la recollida d’aliments a les escoles bressol

Els jardins són un gran espai d’esbarjo, descans i passeig. © Paeria

Visita de Salmeron a l’escola del Secà. © Paeria

L’Ajuntament de Lleida ha iniciat les obres 
de millora de la mobilitat i el condiciona-
ment de la xarxa de camins dels jar-
dins de Francesc Solana al Secà 
de Sant Pere, la proposta gua-
nyadora al barri del primer 
procés de pressupostos 
participatius a la ciutat. Du-
rant una visita a l’actuació, 
el paer en cap, Àngel Ros, 
va explicar que “el símil més 
senzill per explicar els treballs 
que estem fent és que estem cre-
ant un altre bosc urbà a la ciutat” i va afegir 
que “millorem i condicionem un gran espai 
enjardinat i verd per al gaudi de tots els llei-
datans i lleidatanes”. 

El projecte de millora, que té un pressu-
post de 50.000 euros, engloba la consolida-
ció de la xarxa de caminets naturals per a 
vianants que travessen el turó dels jardins 
de Francesc Solana (Torre Queralt), com 
també l’augment de la seva amplada fins 

als dos metres. Els camins es consolidaran 
amb una estructura de ferm a base de sau-

ló amb conglomerats naturals per 
fer-los resistents a l’erosió. 

També es preveu la incor-
poració de mobiliari urbà 

(bancs, banquetes, papereres i rètols infor-
matius) i la senyalització dels camins amb 
l’objectiu d’obrir aquest espai a la trama 
urbana que els envolta i a l’avinguda de 
Torre Vicens, completant un recorregut de 
connexió dels espais verds entre els barris 
del Secà i de Balàfia. •••

Condicionaments  
de la xarxa de camins 
naturals per a vianants 
que travessen el turó 

i augment de 
l’amplada

La xarxa de les 18 escoles bressol munici-
pals (EBM) de Lleida participa en la cinque-
na edició del projecte solidari “Un aliment, 
un somriure” de col·laboració amb la reco-
llida d’aliments i productes d’higiene per 
als infants de l’entitat Banc dels Aliments. 
La regidora d’Educació, Rosa Maria Salme-
ron, va comentar que un any més les EMB 

donen suport a aquest projecte, que fo-
menta els valors educatius, de cooperació 
i de solidaritat en els infants i en les seves 
famílies, que participen aportant produc-
tes adreçats als infants, que són el col·lectiu 
més vulnerable de la població, per cobrir 
les seves necessitats bàsiques. També hi 
col·laboren els educadors amb activitats.  •••

RESPOSTA
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• Una de les activitats que tenen més bona rebuda entre els petits és el Parc Infantil de Trànsit, situat al Turó de Gardeny

La Guàrdia Urbana ofereix aquest curs educació viària a 12.149 infants

Les regidores Sara Mestres i Rosa M. Salmeron visiten el Parc Infantil de Trànsit. © H. S.

Un total de 12.149 nens i nenes de Lleida 
de prop d’una seixantena de centres edu-
catius rebran educació viària dins i fora de 
l’aula gràcies al programa escolar d’educa-
ció viària 2017-2018 de la Guàrdia Urbana. 
Una de les activitats que tenen més bona 
rebuda és el Parc Infantil de Trànsit, situat al 

Turó de Gardeny, on els menors fan de via-
nants, van amb bici i condueixen uns karts. 
Aquest parc, organitzat per l’equip 
d’educació viària de la Guàrdia 
Urbana, acull 2.556 nens i ne-
nes de Lleida provinents de 
33 centres educatius. 

Altres activitats que es duen a terme 
fora de l’aula són visites a la caserna de la 

Guàrdia Urbana, a escoles bressol i 
ludoteques, cursos pràctics de 

seguretat amb motocicletes, 
que es fan en col·laboració 

del Servei Català de Trànsit, 
i l’espectacle “Canvi de mar-
xa” a l’Auditori Municipal 
Enric Granados de Lleida, 

entre d’altres.

Totes aquestes activitats pràcti-
ques fora de l’aula, que se sumen a les 

activitats que es fan dins de les aules d’edu-
cació primària i secundària, tenen l’objec-
tiu de conèixer les normes de circulació, 
adquirir hàbits de comportament correc-
tes en l’ús de les vies públiques urbanes i 
interurbanes, utilitzar adequadament els 
transports públics i col·lectius, identificar 
i conèixer el funcionament de la bicicleta, 
conèixer i respectar les normes i els senyals 
de trànsit, etc. •••

També es visita 
la caserna de la 

Policia Local i es pot 
veure l’espectacle 

“Canvi de marxa” a 
l’Auditori
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Consell Escolar de Lleida
•   Organisme de consulta i participació dels sectors afectats en la pro-

gramació de l’ensenyament no universitari dins de l’àmbit de la ciutat

El Consell Escolar Municipal de Lleida, constituït el curs escolar 1989-1990, és 
l’organisme de consulta i participació dels sectors afectats en la programació de 
l’ensenyament no universitari dins de l’àmbit municipal de Lleida. Entre d’altres, 
exerceix una funció assessora davant l’administració corresponent i pot elevar 
informes i propostes sobre qüestions relacionades amb les seves competències 
i, especialment, sobre aspectes qualitatius del sistema educatiu. A més, l’admi-
nistració educativa i la Paeria han de consultar el consell sobre els convenis i els 
acords de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament i les institucions i els 
organismes educatius que afecten l’ensenyament dins del municipi.
 

Hi tenen participació representants dels centres públics i privats concertats, de 
la Fapac, dels professors i alumnes, del personal d’administració i serveis, de la 
Generalitat de Catalunya o dels grups polítics municipals, entre d’altres. 

Ajuntament de Lleida • La Paeria

ASSOCIACIONS

La Fundació Lleida Solidària FLS, l’ONG del 
Col·legi d’Aparelladors de Lleida, és una 
entitat sense ànim de lucre que va néixer 
el 1995 impulsada pel Col·legi d’Aparella-
dors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edi-
ficació de Lleida com una ONG lliure, in-
dependent i fortament recolzada per més 
de mig miler de persones compromeses 
amb els valors de la solidaritat, la justícia 
i la pau.

 
Avui dia s’ha convertit en una de les 

entitats més importants de Ponent, amb 
projectes de cooperació internacional a 
l’Àfrica Subsahariana, el Magrib, els Bal-
cans i Amèrica del Sud, cofinançats per 
entitats públiques com la Paeria de Lleida.

En l’àmbit de la construcció, que és la 
seva especialització, treballa en edifica-
cions públiques (hospitals i escoles), ha-
bitatges (per a desplaçats per desastres 
naturals), passant per reconstruccions i 
rehabilitacions d’edificis singulars i/o co-
munitaris per a la reactivació i promoció 
de l’economia, com també infraestructu-
res de serveis bàsics com l’aigua. També 
es fan accions de sensibilització i formació 
al nostre territori sobre drets humans, re-
lacions Nord/Sud, la problemàtica general 
dels pobles i col·lectius empobrits i la lluita 
contra el racisme i la xenofòbia.

EL TRAINING MEDICAL CENTER, PRO-
JECTE SOLIDARI A BURKINA FASSO

La Paeria ha concedit una subvenció a la 
FLS per col·laborar en la nova fase del Trai-
ning Medical Center a Ouagadougou, Bur-
kina Fasso. L’import concedit és de 4.947 € 
i s’executarà durant l’any 2018. El TMC és 
una iniciativa de la ONG Emsimision amb 
l’objectiu global de millorar la qualitat de 
vida dels habitants del districte de Boulmi-
ougou (Ouagadougou), facilitant l’accés a 
l’atenció sanitària adequada. A més de la 
construcció dels equipaments, s’ha proce-
dit a la formació de personal burkinès en 
medicina i infermeria i s’han fet sessions 
d’educació en salut a dones i infants.

Més informació:
Fundació Lleida Solidària
Plaça Sant Joan, 18, 5è-A (25007 Lleida) 
Tel. 973 24 91 00
http://www.lleidasolidaria.org

• Després de l’acord de govern que van signar el PSC i Units per Avançar

Rosa Maria Salmeron, regidora d’Educació

Rosa Maria Salmeron és la nova responsa-
ble de la regidoria d’Educació, que conti-
nua adscrita a l’Àrea de Cultura, Educació 
i Esports que dirigeix la tinenta d’alcalde 
Montse Parra, després de l’acord de govern 
a l’Ajuntament de Lleida que van signar el 
PSC i Units per Avançar.  

Tal com va declarar el paer en cap, Àngel 
Ros, “el pacte a l’Ajuntament de Lleida va en 
la línia i és coherent amb el pacte que soci-
alistes i democristians van signar en les dar-
reres eleccions al Parlament de Catalunya”.

La lleidatana Rosa Maria Salmeron Palla-
rés és llicenciada en Dret per la Universitat 
de Lleida, també és Agent de la Propietat 
Immobiliària i administradora de finques 
col·legiada. La nova regidora d’Educació de 
l’Ajuntament de Lleida sempre ha treballat 
en l’empresa privada com a advocada exer-
cent, administradora de finques i assessora 
de l’empresa Intergestió després d’acabar 
les pràctiques jurídiques.

El Servei d’Educació de la Regidoria de 
les Polítiques a favor de la Creativitat, la Cul-
tura, l’Educació i els Esports té adscrits una 
sèrie de centres municipals que gestiona 
directament. És el cas de les escoles bressol 
municipals, la xarxa municipal de ludote-
ques, l’Escola d’Art Municipal Leandre Cris-
tòfol, el Conservatori i l’Escola Municipal de 
Música, l’Aula Municipal de Teatre i la Me-
diateca Josep Alcobé. •••

L’edil Rosa Maria Salmeron. © H. S.

Fundació Lleida Solidària, 
construint futur
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 Economia • Març de 2018

• La convocatòria de les subvencions canvia l’indicador econòmic per arribar a més famílies

Renovació dels ajuts socials per al pagament de la meitat de l’IBI

El paer en cap, la tinenta d’alcalde d’Hisenda i els dos regidors del PP. © H. S.

La convocatòria d’ajuts socials per al paga-
ment de l’Impost de Béns Immobles (IBI) de 
l’any 2018 amplia el seu abast per arribar a 
més famílies, gràcies a un llindar econòmic 
més alt. Aquestes prestacions, que van ser 
posades en marxa gràcies a un pacte amb el 
grup del PP, cobreixen fins al 50% del rebut i 
estan destinades a col·lectius amb dificultats 

per afrontar els pagaments, com ara els pen-
sionistes, els aturats que portin més de 12 me-
sos sense feina, les famílies monoparentals, 
les persones amb reconeixement de discapa-
citat, les víctimes de violència de gènere i els 
titulars d’habitatges amb valor cadastral infe-
rior a 29.000 euros que estiguin empadronats 
a la ciutat i visquin en el pis objecte d’ajuda. 

Per a aquest 2018, s’ha canviat l’indicador 
econòmic, per tal d’ampliar els possibles 
beneficiaris. Així, els ingressos màxims per 
optar a les ajudes queden fixats en 853,68 

euros al mes per a unitats familiars 
de tres o menys membres i de 

1.422,8 per les que són més 
grans. Les sol·licituds es po-
den presentar fins al 30 de 
setembre.

Per a qualsevol dubte so-
bre la gestió dels tributs mu-

nicipals, es pot contactar amb 
el telèfon 973 70 04 20, el 010, per 

correu electrònic ofgestio@paeria.cat o a 
l’Oficina de Gestió i Atenció Tributària situ-
ada a l’avda. de Blondel 16, planta baixa. •••

Les sol·licituds 
es poden presentar 

a l’Oficina de Gestió i 
Atenció Tributària fins 

al 30 de setembre

Més informació: 
Regidoria de Benestar Social
Tel. 973 70 03 06 
http://benestarsocial.
paeria.cat/regidoria
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 Març de 2018 •  Urbanisme  

• Triplica els elements patrimonials a conservar, que passen de 155 a 483, i detalla millor les seves característiques 

Nou Catàleg de Béns Protegits Arquitectònics, Històrics i Ambientals

La rambla de Ferran, un dels béns patrimonials inclosos en el catàleg. © H. Sirvent

El nou Catàleg de Béns Protegits Arqui-
tectònics, Històrics i Ambientals de Lleida 
triplica els elements patrimonials i 
ambientals a conservar (passen 
de 155 a 483) i detalla millor 
les seves característiques 
i els diferents nivells de 
protecció. S’amplien les 
tipologies, que es classifi-
quen en edificis i conjunts 
arquitectònics (per exemple 
el campus de Cappont), béns 
arqueològics i paleontològics, 
béns ambientals i paisatgístics (rambla de 
Ferran, Doctora Castells o trams del carrer 
la Palma) i béns naturals (l’Horta). El nou 
document forma part del POUM.

Els objectius del document són iden-
tificar i documentar les construccions, 
elements naturals i de valor ambiental i 
paisatgístic; els elements i conjunts arqui-
tectònics: jaciments arqueològics i paleon-
tològics, i altres elements singulars de valor 

patrimonial. Es determinen els motius de la 
seva catalogació i el nivell de protecció en 
cada element. També permet aprofundir 
en el coneixement de la seva història i dels 
trets urbanístics i arquitectònics que els 
caracteritzen i serveix com a document de 
base per al desenvolupament de les políti-
ques que permetin la seva preservació i po-
sada en valor. Quant als jaciments i les àrees 

El document 
permet aprofundir 

en el coneixement de 
la història i els trets 

urbanístics

Més informació: 
Regidoria d'Urbanisme
Tel. 973 70 03 09 -
http://urbanisme.paeria.cat/

arqueològiques, determinar la seva situació 
permet aplicar les mesures preventives ne-
cessàries que n’evitin la destrucció. •••
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 Urbanisme • Març de 2018

• Ordenança que regula les construccions i les instal·lacions que incideixen en l’aparença de la ciutat, l’Horta i les àrees naturals

Paisatge de Lleida, millora de la qualitat de l’espai urbà i rural

La normativa millora la qualitat de vida de l’espai urbà i rural, com l’Horta. © Paeria

L’avantprojecte de l’ordenança del Paisatge 
de Lleida és una normativa que millora la 
qualitat de l’espai urbà i rural i està orienta-
da a garantir el dret col·lectiu a gaudir d’un 
entorn agradable, un paisatge harmònic i 
una adequada qualitat de vida. Regula tot 
tipus d’aspectes vinculats a les construcci-
ons, les instal·lacions i altres elements que 
incideixen en l’aparença de la ciutat, l’Horta 
i les àrees naturals, amb una major cura per 

zones urbanes de tractament paisatgístic 
especial, com el Centre Històric, els turons 
de la Seu Vella i Gardeny, els Camps Eli-
sis i la façana fluvial, com també 
els àmbits rurals d’interès pai-
satgístic, que inclouen, en-
tre molts d’altres, el Parc de 
la Mitjana, l’espai fluvial del 
riu Segre, els Aiguamolls de 
Rufea i les vores dels canals.

El document recull les aspiracions plante-
jades en el marc dels tallers de debat de la 

Fundació del Paisatge Urbà de Lleida, 
com ara la importància de millorar 

l’aspecte dels espais abando-
nats o en desús; posar ordre a 

la ciutat; protegir les visuals; 
cohesionar la ciutat, i posar 
en relleu els valors de cada 
barri o de la ciutat. Algunes 

de les mesures previstes són 
la necessitat d’adequar les no-

ves edificacions a les característi-
ques de l’entorn i l’obligatorietat de donar 

tractament de façana i integrar en el paisat-
ge les parets mitgeres. L’ordenança també 
estableix normes per als espais industrials, 
comercials i de serveis. •••

Especial cura  
pel Centre Històric, 
els turons de la Seu 
Vella i Gardeny, els 
Camps Elisis o la 

façana fluvial

 Avís

Assessorament a les comunitats de veïns per estalviar energia
El servei d’assessorament per a l’estal-

vi energètic que l’Ajuntament de Lleida, 
per mitjà de la Fundació Lleida 21, dóna 
a les famílies s’ha ampliat a les comuni-
tats de veïns. Aquesta iniciativa perme-
trà analitzar i donar consells sobre con-
sums que afecten tota la comunitat, com 
ara la calefacció i l’aigua calenta sanitària 
comunitària (si es dóna el cas), la llum 
en espais comunitaris, els ascensors, les 

l’envolvent, les instal·lacions de clima-
tització comunitàries o la instal·lació de 
renovables, amb la planificació de calen-
dari de les accions amb els períodes de 
retorn corresponents per a la comunitat.

Per a més informació: Regidoria de 
Promoció i Gestió de l’Hàbitat Urbà i Ru-
ral i la Sostenibilitat. Tel. 973 70 03 09 – E-
mail: urbanisme@paeria.cat. •••

bombes d’aigua, l’envolvent i els tanca-
ments, etc.

Es proposaran canvis de contractació 
per a l’optimització dels subministraments 
dels elements comuns i l’optimització 
de les factures de cada veí, i l’elaboració 
d’una proposta d’intervencions per reduir 
la demanda energètica a fer per ordre de 
possibilitats tant de comportament de 

Més informació: 
Regidoria d'Urbanisme
Tel. 973 70 03 09 -
http://urbanisme.paeria.cat/
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Març de 2018 • Medi Ambient 

Alcaldia 

• Més de 150 ciutadans participen en la creació del nou bosc urbà al voltant del Museu del Clima i de la Ciència

• Aurèlia Pijoan, llicenciada en Medicina, es va fer càrrec de la Regidoria de Sanitat entre el setembre i l’octubre del 1937

Plantada popular d’arbres al turó de Gardeny i a la Mitjana

Homenatge a la primera dona regidora de la corporació municipal

Plantada popular d’arbres al Parc de la Mitjana. © H. S.

Homenatge a Aurèlia Pijoan a la Paeria. © Paeria

Més de 150 ciutadans i ciutadanes van col-
laborar en la plantada popular d’arbres al 
voltant del Museu del Clima i de la Ciència 
per crear el nou bosc urbà al turó de Gar-
deny. L’acció va permetre incorporar 467 
unitats vegetals noves –alzines, pins, amet-
llers i lledoners, bàsicament–, que canvia-
ran el paisatge de la zona.

D’altra banda, es va organitzar una al-
tra plantada popular d’arbres al Parc de la 
Mitjana per recuperar les zones 
que van quedar afectades l’any 
2017 per diversos focs fores-
tals. A més, 120 nens i nenes 
de les escoles La Mitjana, 
Pardinyes i Riu Segre van 
participar en una plantada 
d’arbustos en aquest espai 
natural. Amb la col·laboració 
de la ciutadania i d’escolars del 
barri de Pardinyes, està previst que 
en aquesta zona de la Mitjana es plantin 
uns 550 arbres –salzes blancs, freixes i ta-

marius– i 240 plantes ar-
bustives –esbarzers, roldor, 

joncs i sacarums–. 

Les plantades al Parc de la Mitjana 
i a l’entorn del Museu del Clima i de la Ci-
ència s’inclouen dins el cicle de plantacions 

d’arbres i arbustiva als espais naturals i a 
les places de la ciutat que l’Ajuntament de 
Lleida està duent a terme. Es plantaran un 
total de 2.339 unitats d’arbres i arbusts, dels 
quals més d‘un miler provenen dels vivers 
municipals d’arbrat i arbustiva situats a Ru-
fea i a Copa d’Or, respectivament. •••

Més 
arbres i 

arbustos per 
recuperar les zones 

afectades pels incendis 
del 2017 a l’espai 

natural

Amb motiu del Dia Internacional de les 
Dones, l’Ajuntament de Lleida va retre ho-
menatge a Aurèlia Pijoan Querol, la primera 
dona regidora que ha tingut la corporació 
municipal. Va exercir aquest càrrec entre 
setembre i octubre del 1937 en represen-
tació del PSUC i va dur a terme les funcions 
de la Regidoria de Sanitat. Durant aquest 
acte simbòlic es va situar la seva fotografia 

en una sala annexa al Saló de Sessions, amb 
les imatges de personalitats que tenen la 
Medalla d’Or de la ciutat. Pijoan va estudiar 
Medicina a les universitats de Barcelona i 
València i es va llicenciar el 1933. Va treba-
llar al Laboratori Municipal de Lleida, on es 
va especialitzar en la producció de la vacu-
na contra la tuberculosi. Va fer la tesi docto-
ral a la Universitat de Madrid. •••

11Ajuntament de Lleida • La Paeria
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 Cultura • Març de 2018

Taller d’animació en el marc d’Animac, festival que ha aplegat enguany 30.000 persones. © Paeria

La Batalla de Flors, un dels principals actes de la Festa Major. © H. S.

Lleida és un dels 168 municipis europeus 
que han estat escollits com a Ciutat Cultural 
i Creativa, dins d’un programa que impulsa 
la Comissió Europea (CE). Aquesta institu-
ció ha valorat que la ciutat aculli, com a mí-
nim, dos festivals culturals internacionals. 

El “Monitor de les Ciutats Culturals i Cre-
atives”, que es va posar en marxa el mes de 
juliol del 2017, posa en relleu l’èxit de les 

ciutats europees seleccio-
nades en ambdós camps i 
vol esdevenir una eina per 
a l’aprenentatge mutu, per 
difondre les accions d’aquests 
municipis i crear xarxa entre ells. 
El programa ofereix dades comparables 
sobre com actuen les ciutats europees en el 
camp de la cultura i la creativitat i subratlla 
com els seus resultats contribueixen al de-

senvolupament social, al creixement eco-
nòmic i a la creació d’ocupació.

L’alcalde, Àngel Ros, va mostrar la seva sa-
tisfacció per aquest reconeixement que ra-
tifica la bona feina feta per Lleida en aquest 
camp i la consolida com a capital cultural i 
referent a Catalunya. Lleida i Barcelona són 
les úniques ciutats catalanes seleccionades 
en la primera edició del programa.

El 4,7% del pressupost
El paer en cap va subratllar que l’actu-

ació directa de la Paeria, juntament amb 
professionals i entitats del sector de la 

ciutat, com també el suport d’al-
tres institucions, és la base de 

la programació cultural de 
Lleida. L’Ajuntament desti-
na 6,42 milions d’euros del 
pressupost municipal a les 

polítiques culturals, el 4,7% 
del total, proporció que està 

en línia amb el que destinen 
les grans capitals europees.

Lleida aposta des de fa anys per la cul-
tura i la creativitat com a instrument de 
progrés de la ciutat a tots els nivells, amb 

L’Ajuntament 
destina 6,42 milions 

d’euros del pressupost 
municipal a les 

polítiques culturals

• La CE valora que la ciutat és la seu de dos festivals culturals internacionals amb segell europeu

Lleida, ciutat cultural i creativa per a la Comissió Europea
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Març de 2018 • Cultura 

Ajuntament de Lleida • La Paeria

Una participant de la primera edició del Ricard Viñes Piano Kids and Youth. © Paeria

Cultura col·labora en l’organització de la  Fira de Teatre de Titelles. © Serveis Comunicació

Cultura 
organitza 

nombroses activitats 
escèniques, musicals, 

de cultura popular, 
literàries i 

patrimonials

una clara mirada internacional. En el camp 
de la indústria cinematogràfica, la posada 
en marxa el 2016 del Centre Experimental 
de la Cinematografia i les Arts Audiovisuals 
de Catalunya (CECAAC) al Magical, dins del 
Parc Científic i Tecnològic de Lleida, s’ins-
criu en aquesta línia. Lleida també aporta 
el potencial de les seves escoles públiques 
artístiques, el Conservatori Municipal de 
Música, l’Escola d’Art Municipal Leandre 
Cristòfol i l’Aula Municipal de Teatre. 

La Paeria organitza diferents esdeveni-
ments culturals vinculats al cinema o els 
audiovisuals, com ara l’Animac, la Mostra 
Internacional de Cinema d’Animació de Ca-
talunya, que aplega els millors especialistes 
del món de l’animació; el Premi Lleida Visu-
al Art, i el Cafè Curt a l’Escorxador. A més, 
col·labora en l’organització de la Mostra de 
Cinema Llatinoamericà de Catalunya, una 
important cita d’autors i actors llatinoame-
ricans, i el Festival de l’Audiovisual Català-
Som Cinema, amb una cinematografia de 
proximitat, jove i transversal.

Arts escèniques
Pel que fa a les arts escèniques, un altre 

esdeveniment cultural de caire internacio-
nal en què col·labora la Paeria és la Fira de 
Teatre de Titelles, organitzada pel Centre 
de Titelles de Lleida –Premi Nacional de 
Cultura i guanyador del Premi Internacio-
nal Ciutat de Lleida–. A més, la Regidoria 
de Cultura organitza la programació de La 
Temporada, que inclou els espectacles del 
Teatre Municipal de l’Escorxador de Lleida i 
del Teatre de La Llotja i els concerts de l’Au-
ditori Enric Granados.

Quant a les arts visuals, la Paeria es fa 
càrrec de la Biennal Leandre Cristòfol a La 
Panera, de les exposicions del Museu d’Art 

Jaume Morera i de la Nit dels museus i col-
labora amb el Mercat d’Art del pati de les 
Comèdies. Dins de la cultura popular, s’or-
ganitza la Cavalcada de Reis i la Ruta del 
Camarlenc, el Carnaval, els actes de Setma-
na Santa, la Diada de la Cultura Popular, la 
Festa Major de Lleida, la Diada Nacional 
de l’11 de setembre i les Festes 
de la Tardor. D’altra banda, 
es dóna suport al Dia de la 
Dansa, la Festa de Moros i 
Cristians, l’Aplec del Cara-
gol, la fira Ciència al Carrer, 
l’espectacle “Les Bruixes 
del Pont de Boc” i la gestió 
de les activitats del Centre de 
Cultura Popular i Tradicional de 
Lleida.  

En l’àmbit musical, Cultura s’encarrega 
del Concurs Internacional de Piano Ricard 
Viñes, el Festival Internacional de Bandes 
de Música de Lleida i dels concerts al Cafè 
del Teatre i col·labora amb el Concurs Ins-

trumental Sant Anastasi, el festival de Músi-
ques Disperses, el Jazz Tardor, el Musiquem 
Lleida i el Dia de la Música. 

En l’apartat de la literatura, la Paeria or-
ganitza el cicle “Vespres en vers”, la Diada 

de Sant Jordi, els Premis Literaris de Llei-
da, les presentacions literàries i 

l’Hora del conte a la biblioteca 
de Pardinyes. Pel que fa al 

patrimoni, s’organitzen les 
rutes vinculades als espais 
del Museu de l’Aigua i els 
actes de commemoració 

dels 225 anys del Dipòsit 
del Pla de l’Aigua, a més de les 

visites al Museu de l’Automoció 
Roda Roda.     

Commemoracions culturals 
Lleida commemorarà enguany amb dife-

rents activitats el 75è aniversari de la mort 
del pianista lleidatà Ricard Viñes, els 50 
anys de la fundació de la Petite Galerie (ga-
leria d’art alternatiu), el centenari del naixe-
ment de Manuel de Pedrolo (el Festival In-
ternacional de Poesia es dedicarà enguany 
a l’escriptor segarrenc, autor del Mecanos-
crit del segon origen), el 150è aniversari del 
naixement del lingüista i enginyer industri-
al Pompeu Fabra, els 125 anys de la creació 
del Museu Diocesà de Lleida i el centenari 
de la declaració de la Seu Vella com a Mo-
nument Històric Artístic Nacional. •••

Més informació: 
Regidoria de Cultura
Tel. 973 70 03 94 
http://cultura.paeria.cat/
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 Drets de les Persones • Març de 2018 

• Per la seva sensibilitat davant les necessitats i les actuacions de les entitats locals del tercer sector

Premi a la tasca de 23 empreses lleidatanes solidàries

Guardonats amb la distinció d’ “Empresa Solidària”. © Paeria

La Paeria ha reconegut amb la sisena edi-
ció d’“Empresa Solidària” 23 organitzacions 
que han mostrat una especial sensibilitat 
davant les necessitats i les actuacions de 
les entitats locals del tercer sector dins dels 
àmbits de l’acció social, la solidaritat, la co-
operació i el desenvolupament. 

Les empreses que han 
rebut el reconeixement 
d’Empresa Solidària 2018 són 
Ampa Escola Espiga, Bricodepot, 
Canon Business Center Lleida, Centre 
d’Anglès Romeu, Cercle de Ponent 2009, 
SL, Escola Maristes, FEDAC-Lleida, Fira de 

Lleida, Fruiteria Sara, Fruits de Ponent, Gim-
nàs Lleida-Ekke, Grup Amoca, Grup Seven, 
ILO Institut de Lleida d’Oftalmologia, Mon 
Ermitage, Nayox 2000, SL, Pàmpols Arqui-
tecte, SLP, Restaurant l’Estel de la Mercè, 
Restaurant Resquitx, Sercodaga, Supsa 
Supermercats Pujol, SL, Teyme i Unipreus, 
SL. Creu Roja també ha proposat el senyor 
Postu per la seva participació en diverses 
causes benèfiques impulsades per entitats 
de la ciutat.

El reconeixement d’empresa 
solidària es fa per mitjà de 

les propostes que fan les 
mateixes entitats de Llei-
da, que durant l’any 2017 
han rebut ajut d’alguna 

empresa que els ha permès 
engegar accions o projectes. 

Amb aquesta proposta, la Paeria 
els ofereix la possibilitat de difondre 

aquesta acció perquè es pugui reconèixer 
públicament. •••

Dins dels 
àmbits de l’acció 

local, la solidaritat, 
la cooperació i el 
desenvolupament
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Març de 2018 • Alcaldia  

• Futura reunió entre la Paeria, el ministeri i Adif per tractar de la fórmula de gestió del projecte, entre d’altres

Compromís de Foment per reactivar el Pla Especial de l’Estació

La reunió entre el paer en cap i el  ministre de Foment va tenir lloc a la seu del ministeri. © ACN

El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, 
s’ha compromès amb l’alcalde de Lleida, 
Àngel Ros, a convocar ben aviat una 
reunió conjunta entre l’Ajun-
tament, Foment i Adif per 
desbloquejar el desenvolu-
pament del Pla Especial de 
l’Estació, després de la mo-
dificació que ja ha aprovat 
la Paeria. Entre d’altres, es 
prendran decisions impor-
tants sobre la fórmula de gestió 
del pla, que el consistori proposa 
que sigui en mode de cooperació, per mitjà 
d’un consorci temporal. 

El paer en cap va trametre al ministre en 
una reunió celebrada a Madrid la impor-
tància d’aquesta operació urbanística per a 
la ciutat de Lleida, en especial pel fet que 
“el Pla de l’Estació és l’oportunitat del des-
envolupament comercial de Lleida en un 
lloc on hi ha consens polític i social, perquè 
ajuda la resta del teixit comercial de la ciu-

tat”. A més, l’alcalde va explicar que el pla 
inclou també la nova estació d’autobusos, 

que ja es disposa del projecte i d’un 
acord amb la Generalitat per ti-

rar-la endavant, però manca 
un tràmit “imprescindible” 
com ho és la desafecta-

ció dels terrenys de l’ús ferroviari per part 
d’Adif, ens que depèn del ministeri. 

Durant la trobada l’alcalde va reivindicar 
que el nou servei ferroviari d’alta velocitat 
a baix cost EVA tingui parada a l’Estació de 
Lleida-Pirineus. •••

El paer en cap 
reivindica al ministre 

Íñigo de la Serna que el 
tren EVA tingui parada 

a Lleida
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Març de 2018 • Opinió 

Dia de les dones 2018: alguna cosa es mou

Cal continuar amb la 
promoció de la formació 
per activar definitivament 
l’emprenedoria femenina i la 
independència de la dona

Montse Mínguez

Alguna cosa evoluciona i progressa més 
que adequadament. El 8M d’aquest any 
2018 no ha estat una commemoració “nor-
mal”, sinó que s’ha transformat en un pols 
del col·lectiu femení respecte a un món 
que encara ens menysté per aquesta con-
dició tan nostra: som dones. Les polítiques 
en favor de la igualtat i, sobretot, l’equitat 
són un dels punts de la línia política estratè-
gica del grup municipal del PSC. Aquest 8 
de març vàrem sortir al carrer, vàrem deixar 
clar que hi ha molta feina per fer, però que 
estem disposades a fer-la i la farem juntes, 
per això sortirà bé. Entre les prioritats, con-
tinuar amb la promoció de la formació per 
activar definitivament l’emprenedoria fe-
menina i la independència de cada dona. 
Ja no és una qüestió de reptes, és una clara 
obligació. Tal com ho és mantenir els cinc 
sentits atents per deixar enrere aquella part 
de la societat massa masculinitzada i hipò-
crita que, encara avui, clama per la igualtat 
de les dones i, pel darrere, és capaç de fer-
ne broma àcida, cruel i injustificada.

Fem costat a totes les entitats i agrupaci-
ons, des de les vocalies de les associacions 

de veïns a col·lectius socials i culturals de la 
ciutat, a les convocatòries esportives que 
reivindiquen un protagonisme clar de les 
dones i un espai dins la vitalitat de la ciutat; 
als nivells empresarials, universitaris. A les 
dones que lideren la ciència i la investiga-
ció. A les que des de les diferents ideologies 
donen la cara en un panorama polític en el 
qual ser dona no sempre t’iguala als teus. 

I, sobretot, no perdem de vista aquelles 
dones gràcies a les quals som el que som 
i estem on estem. Aquests dies, l’Ajunta-
ment de Lleida està posant en valor el nom 
de la primera dona regidora de la corpora-
ció municipal de la ciutat. Es deia Aurèlia 
Pijoan Querol. 

L’Aurèlia esdevé un subjecte al costat de 
les històries personals i particulars de totes 

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

Zones verdes sense ciment
En el marc del nou POUM 
cal definir amb caràcter 
normatiu que les zones 
verdes tinguin una limitació 
de l’àrea pavimentada

Ara que estem definint com volem que 
sigui la Lleida dels pròxims anys per mitjà 
del que ha de ser el nou Pla d’Ordena-
ció Municipal (POUM), és el moment de 
preguntar-nos algunes coses sobre com 
hem desenvolupat el pla que ara deixa-
rem enrere per fer les coses millor d’ara 
endavant. Un dels aspectes en què, clara-
ment, Lleida necessita millorar és en les 
zones verdes. Sobre el mapa, pintades de 
color verd, ja hi ha força àrees previstes, 
però a la pràctica la realitat és ben dife-
rent al que podríem esperar.

Tots coneixem exemples de zones ver-
des que, quan les trepitges, de verdes no 
en tenen res. La plaça de Sant Joan, la de 
Sant Francesc, la de Sant Joan de Mata a 
Cappont, Ricard Viñes o fins i tot els apar-
caments del Camp d’Esports, del Barris 
Nord o de l’illa de la Maternitat estan 
considerades com a zones verdes. La re-
alitat és que, en el millor dels casos, hi ha 
algun arbre plantat enmig d’un entorn 
de ciment i rajoles. Lleida és una ciutat 
amb un excés de places dures, fruit d’un 

urbanisme poc amable i que té poc en 
consideració aspectes com el clima de la 
ciutat. La calor que fa a Lleida a l’estiu fa-
ria recomanable més espais amb vegeta-
ció i menys superfície pavimentada que 
només fa que acumular escalfor durant 
el dia i projectar-la de nou a l’aire durant 
la nit.

La nostra proposta és que el POUM 
plantegi amb caràcter normatiu que a 
les noves zones verdes que es planifiquin 
no hi hagi més d’un 10% de la superfície 
pavimentada i que hi hagi elements ve-
getals cada deu metres quadrats. 

Al mateix temps que hem de planificar 
bé el futur, també creiem que cal fer un 

pla d’actuació per recuperar aquelles zo-
nes definides actualment com a verdes 
però que no ho són. I en els casos on això 
no sigui possible, compensar els barris 
afectats amb una altra superfície equiva-
lent que garanteixi la funció de permetre 
el lleure i l’esbarjo de la població. •••

Toni Postius

Grup Municipal CiU
Tel. 973 700 320
Web: xarxa.paeria.cat/ciu
E-mail:  grupciu@paeria.cat

les dones que el 8M vam sumar. No serem 
eternament a la casella de sortida esperant. 
Ja fa dies que hem sortit i la nostra voluntat 
és arribar en primer lloc. De fet, moltes de 
nosaltres ja estan guanyant la cursa de la 
igualtat i de la vida. •••



18

 Opinió • Març de 2018

La marca Horta de Lleida, una realidad
Apostamos para que la marca 
Horta la puedan utilizar todas 
las personas, empresas u 
organismos que estén dentro 
del término municipal

En el pleno de febrero se aprobó el 
nuevo Reglamento de Marca Horta de 
Lleida, y desde el grupo municipal de 
Ciudadanos, estamos muy satisfechos 
porque servirá para potenciar un tipo 
de producto de proximidad, del que 

directa e indirectamente, nos beneficia-
mos todos los vecinos de Lleida.

En el fondo, esta regulación servirá 
como excusa perfecta para potenciar 
un producto tan cercano y saludable 
como son los de la Horta de Lleida. Po-
tenciarlo a nivel municipal será un buen 
comienzo para animar a productores y 
compradores a establecer vínculos que 
ayuden a sacar adelante el conjunto de 
este ambicioso proyecto.

Si nos centramos en el documento 
en sí, desde el primer momento hemos 
visto acertada la propuesta y también 
queríamos aprovechar, una vez más, 
para felicitar a los técnicos municipales 
por el excelente trabajo que han hecho.

Nosotros apostamos porque la marca 
Horta la puedan utilizar todas las perso-
nas, empresas u organismos que estén 
dentro del término municipal y que se 
pueda extender a los pueblos colindan-
tes en un futuro; que la gestión pueda 
ser desarrollada por la Fundación Llei-
da 21, con su amplia experiencia en el 
mundo de la agricultura de proximidad, 
y que la renovación del Consejo de Par-
ticipación se haga cada 4 años con una 
posibilidad máxima de reelección de 8 
años.

Si tuviéramos que buscar algún de-
fecto o falta, este podría ser la no in-
clusión de los productos ecológicos en 
la marca Horta de Lleida. Creemos que 
podría ser una solución a la gran canti-
dad de pequeñas parcelas, teniendo en 
cuenta que más del 70% de la superficie 
de la Horta está dividida en parcelas de 
menos de 2 ha. Creemos que es una al-
ternativa a la agricultura extensiva, que 
con productos de una gran calidad y 
gracias a la proximidad de las explotaci-
ones, podría ser una salida rentable para 
un territorio de estas características. •••

Grup Municipal Ciutadans
Tel. 973 700 928
Web: xarxa.paeria.cat/cs
E-mail: ciutadans@paeria.es
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“Transfuguisme”  amb totes les lletres

Àngel Ros ens ha sorprès incorporant al 
seu equip de govern una regidora trànsfu-
ga, Rosa Maria Salmerón. Tot i que, tant ell 
com la regidora, es neguen a usar aquesta 
terminologia perquè tots som conscients 
que és una mala praxi política i perquè el 

PSOE va firmar fa uns anys un acord con-
tra el transfuguisme en el món local.

Algú que és regidor o regidora, ho és 
en virtut de la seua inclusió en una llista 
electoral, i si marxa d’aquesta llista hauria 
de deixar el càrrec, perquè la ciutadania va 
votar la llista, no a ella o a ell. Si aquell algú 
dóna suport a l’alcalde, li està donant el 
suport d’uns vots que no havia obtingut 
a les eleccions. Així que l’alcalde s’apropia 
doblement de coses que no li correspo-
nen: el suport d’una regidora que abans 
no tenia i de la part proporcional de vots 
que resta al grup municipal afectat. Uns 
1.500 vots. És allò de guanyar als despat-
xos allò que no va ser capaç de guanyar 
a les urnes.

Grup Municipal ERC
Tel. 973 700 922
Web: www.erc-avancem.cat
E-mail: erc-avancem@paeria.cat

Amb tot, ningú amb una mica de cri-
teri no pot acceptar que això no sigui 
un cas de transfuguisme. Per més que 
vulguin adduir que la regidora que ha 
abandonat la llista amb la que va entrar 
a l’Ajuntament simplement ha passat a 
ser no adscrita i no ha propiciat cap can-
vi d’alcaldia... Prou de manipular, d’alte-
rar el nom de les coses, prou d’amagar 
l’apropiació d’una acta de regidora al 
darrere d’un eufemisme.

En política, les actituds ètiques són 
molt importants. No s’exerceix un càrrec 
públic per treure’n profit personal, o no 
hauria de ser així, sinó per estar al servei 
de la gent. Així que el relativisme moral 
amb què es mouen alguns càrrecs pú-
blics és del tot inacceptable.

Foragitem les males praxis del nostre 
Ajuntament, senyor Ros. No posem Llei-
da, altre cop, en evidència. Ja n’hi ha prou 
amb passar vergonya per altres coses, 
com ara els carrers amb noms franquis-
tes. •••

Ros i Salmerón neguen 
la terminologia 
trànsfuga perquè és una 
mala praxi i el PSOE va 
firmar un acord contra el 
transfuguisme

José María Córdoba

Carles Vega



19Ajuntament de Lleida • La Paeria

Març de 2018 • Opinió 

Dones i República

Les ajudes per pagar l’IBI arriben a més persones
Poden accedir a aquesta 
ajuda totes les persones 
o famílies amb uns 
ingressos inferiors a 853 
euros mensuals

El 3 d’abril de 1938 entraven les tropes 
feixistes a Lleida. Un triple cop d’estat 
contra les dones: com a republicanes, 
com a catalanes i com a dones. Es posa-
va fi a les polítiques socials, l’escola mo-
derna, la llengua, la cultura, la laïcitat i la 
igualtat. 

L’anorreament d’un projecte col·lectiu 
es va imposar per mitjà de l’assassinat, la 
presó, l’exili, la depuració i l’espoli amb 
el qual prohoms com Areny o Sangenís 
s’enriquien (injustament, els carrers de 
Lleida els continuen homenatjant).

En el seu lloc, des de la Crida-CUP hem 
homenatjat les dones republicanes, en 
el 80è aniversari del cop d’estat, perquè 
com a societat democràtica cal un exer-
cici de memòria i posar, davant de tot, els 
noms de les ponentines que van aixecar 
la República dels trenta: Maria Rius, Tere-
sa Pàmies, Pepita Uriz, Soledad Estorach, 
Pepita Raimundi, Dolors Piera i Aurèlia 
Pijoan. Militants, pedagogues i lluitado-
res pels drets humans i de les dones. 

Des del cooperativisme, el sindicalis-
me o l’anarquisme van encapçalar una 
triple lluita: construcció de la República, 
lluita contra el feixisme i lluita contra el 
patriarcat.

Per segon any consecutiu, les Ordenances 
Fiscals de l’Ajuntament de Lleida han con-
tingut una rebaixa de l’IBI. Una rebaixa fruit 
de l’acord del Partit Popular amb l’equip de 
Govern que ha permès reduir, en dos anys, 
un 3% l’Impost sobre Béns Immobles i que 
ha representat per als ciutadans de Lleida 
un estalvi net d’1,5 milions d’euros. 

Malgrat aquesta reducció, les famílies 
que pateixen més dificultats econòmiques 
tenen, encara avui, seriosos problemes per 
fer front a l’impost municipal que més afec-
ta els ciutadans de Lleida. Per aquest motiu, 
paral·lelament, el Grup Municipal del Partit 
Popular ha acordat amb l’equip de Govern 
un Programa d’Ajudes al Pagament de l’IBI. 
Una mesura que permet subvencionar el 
rebut de l’IBI amb l’objectiu que aquelles 
persones i famílies amb menors ingressos 
puguin gaudir d’una rebaixa del 50% en el 
rebut d’aquest impost.  

Els destinataris d’aquesta ajuda poden 
ser els pensionistes, aturats inscrits com a 
demandants de treball en el Servei d’Ocu-

pació de Catalunya, famílies monoparen-
tals amb fills a càrrec,  persones amb una 
discapacitat reconeguda de més del 33 
per cent, víctimes de violència de gènere i 
titulars d’habitatges amb un valor cadastral 
inferior a 29.000 euros. 

Com a novetat per aquest any i amb la 
finalitat d’arribar a més persones, cal des-
tacar que s’ha incrementat el llindar dels 
ingressos fins als 853 euros mensuals per 
unitat familiar, quan l’any passat aquesta 
quantitat estava fixada en els 798 euros. 

Així, totes les persones o famílies amb 
uns ingressos inferiors a 853 euros al mes 
poden optar a aquest ajut social del 50% 
del rebut de l’IBI.

Des del Grup Municipal del Partit Popu-
lar continuarem vetllant perquè les famílies 
que més ho necessitin es puguin acollir a 
aquesta ajuda, i perquè aquest programa 
arribi a tota la ciutadania i tots els benefici-
aris puguin presentar la seva sol·licitud, des 
d’ara mateix i fins al 30 de setembre. •••

Joan Vilella

Grup Municipal PP
Tel. 973 700 344
Web: xarxa.paeria.cat/pp
E-mail: gruppp@paeria.es

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

Aquest 8 de Març ens hem adherit a 
la vaga feminista, laboral, de consum, 
de cures i estudiantil amb les mateixes 
finalitats que les dones de la República. 
Recollim el relleu de la lluita per la ca-
pacitació de les dones dels anys trenta 
i de l’alliberament dels setanta. Passa el 
temps i a les dones ens condemnen enca-
ra en aquesta situació de vulnerabilitat:  

El 8-M ens hem adherit a 
la vaga feminista, laboral i 
de cures amb les mateixes 
finalitats que les dones de 
la República

perquè un terç de les dones assalariades 
de Lleida ens situem per sota del llindar 
de la pobresa, perquè el 60% de les atu-
rades de llarga durada som dones, per-
què carreguem amb el treball no remu-
nerat. 

Ahir, avui i demà, construirem Repúbli-
ca des del feminisme davant del capita-
lisme i el patriarcat. •••

Eva Lega i Esther Sancho
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Que ningú ens posi límits

Malgrat que com cada 8 
de març hem reivindicat 
una societat igualitària 
sense marques de rols 
de gènere, els estereotips 
encara pesen més que les 
pancartes

Per què hem d’aguantar que les boti-
gues de joguines tinguin una secció te-
nyida de rosa i una altra de blau? Com 
és que les disfresses de nenes porten 
faldilles i llaços tot i ser de metgesses o 
bomberes? 

Algú ens explica per què els Reixos 
només poden portar cuinetes a les ne-
nes i tractors als nens? Per què les prota-
gonistes de les sèries de preadolescents 
estan obsessionades amb la imatge i 
semblen barbies?

Estereotip rere estereotip, ompliríem 
l’article sense perdre el fil del realisme. 
Podríem fer-ho perquè, malgrat que 

com cada 8 de març hem reivindicat 
una societat igualitària sense marques 
de rols de gènere, avui dia malaurada-
ment els estereotips encara pesen més 
que les pancartes. Sabem la teoria, falta 
la pràctica.

Després d’aquest 8M, en què hem fet 
visible allò que el masclisme invisibilit-
za; després d’una vaga feminista que 
farà un pas més en la revolució de les 
dones, caldrà continuar tenyint de lila 
les nostres realitats. Perquè els estereo-
tips de gènere són a cada racó de l’edu-
cació dels nostres fills i filles, als anuncis, 

als titulars de la premsa i als cafès de la 
feina. 

Trencar amb els rols imposats ens ha 
de fer lliures i felices. No acceptarem 
que la societat patriarcal ens digui què 
i com hem de ser. Tampoc als homes. 
Comencem educant infants amb criteri 
propi.

Per això agraïm que hi fóssiu a totes 
les famílies que vau participar en l’acti-
vitat que vam fer al carrer per imaginar 
com ens canviarien les vides sense les 
manilles del masclisme. Per mitjà del 
conte, dels dibuixos i de la imaginació 
dels menuts i menudes vam reflexionar 
sobre igualtat, sobre estereotips. I vam 
constatar que, amb aquesta canalla, el 
futur ens portarà coses genials. •••

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

ACORDS PLE DE FEBRER

Rescissió del contracte del Mercat del Pla 

Aprovat incoar l’expedient de resolució del contracte d’explotació del Mer-
cat del Pla en règim de concessió administrativa, adjudicat a l’empresa Jam-
stores, i el rescat de la garantia de 6.200 euros.

Marca Horta

Aprovació del reglament per a l’ús i 
la gestió de la marca Horta de Llei-
da per als productes i els serveis 
agraris, que ha rebut un ampli su-
port dels grups municipals. La mar-
ca servirà per promoure i diferen-
ciar la producció agroalimentària 
de proximitat i qualitat que es fa a 
l’Horta, seguint criteris de tradició, 
traçabilitat i sostenibilitat.

Model lingüístic

El ple dóna suport a la defensa del 
model lingüístic i educatiu català, 
com a eina de cohesió social, com 
també a dues mocions de suport 
a la vaga feminista del 8 de març. 
A més, va obtenir suport unànime 
la proposta per a la creació i la im-
plementació del programa “Camí 
Escolar, Espai Amic” a la ciutat.

Recollida de residus 

Llum verda a l’aprovació de la pròr-
roga i la modificació del contracte de 
concessió del servei de neteja viària, 
de recollida de les diverses fraccions 
dels residus municipals i altres serveis 
complementaris a la ciutat de Lleida, 
adjudicat a l’empresa ILNET-UTE. El 
nou contracte inclourà, d’una banda, 
la implantació de la recollida de resi-
dus a domicili en diversos barris de 
la ciutat i, de l’altra, la renovació de 
bona part de la flota de camions i mà-
quines del servei de neteja urbana.

2Placa de la Paeria

Vistiplau a la concessió de la pla-
ca de la Paeria al mèrit educatiu 
o pedagògic a l’Institut Ronda de 
Lleida, l’Escola Espiga, la Llar d’In-
fants La Faldeta, l’Escola Antoni 
Bergós i l’Escola Joan Maragall.

També es va donar llum verda 
a la concessió de la placa al mèrit 
cultural o artístic a la Congrega-
ció dels Dolors, a Jaume Porta i a 
l’extècnic de festes del Departa-
ment de Cultura Tonet Rufié.  

1

3

5

4
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L’Auditori Municipal Enric Granados acollirà 
el 20 d’abril, a les 20 h, l’espectacle “Shéhéra-
zade. 1001 nits màgiques amb l’OBC” (a la 
foto). Gran part del concert està dedicat a la 
interpretació musical sobre la base de textos 
literaris. El 28 d’abril, a les 19 h, es podrà gau-
dir de “Fora de sèrie. La música de la petita 
pantalla”, a càrrec de LleidArt Ensemble. La 
Jove Orquestra de Ponent interpretarà el 5 de 

maig, a les 20 h, “Primavera romàntica”. El con-
cert inclou “La Ventafocs”, de Rossini; “Pélleas 
et Melisandre”, de Gabriel Fauré, i la “Simfonia  
núm. 4 de Mendelssohn”. La Banda Simfònica 
Unió Musical de Lleida posarà en escena el 
6 de maig, a les 19 h, “Antologia del pasodo-
ble”. El 9 de maig, a les 20.30 h, actuarà Jorge 
Drexler, que presenta les cançons incloses en 
el nou àlbum “Salvavidas de hielo”. •••

AGENDA
JORGE DREXLER ACTUARÀ A L’AUDITORI

El Centre d’Art La Panera acull fins al 27 de 
maig les exposicions “Juan Pérez Agirre-
goikoa. It’s not you. It’s me”, “Noa/Nao 2.0” i 
“Tinta fresca”. Amb el títol “It’s not you. It’s 
me” es presenta una selecció de publicacions 
i edicions fetes pel pintor i dibuixant basc 
Juan Pérez Agirregoikoa en les dues darreres 
dècades, que es caracteritzen per la diversitat 
d’estratègies editorials i per un apropament al 
paper com a lloc de distribució de dibuixos i 
idees. La forma que adopten aquestes edici-
ons és la del llibre pop up, llibre d’artista, el 
múltiple o la recopilació de dibuixos sota una 
mateixa sèrie temàtica o conceptual. 

“Noa/Nao 2.0”, a càrrec de l’estudi 131.gd 
del lleidatà Pau Llop, és una instal·lació inte-
ractiva adreçada a infants de 0 a 6 anys que 
vol fer que coneguin el color i la geometria 
en la tipografia de forma lliure. 

“Tinta fresca” (a la foto) és un recull del fons 
de publicacions especials i llibres d’artista 
del Centre de Documentació de La Panera. 
Es tracta d’edicions impreses, moltes autoe-
ditades, en diferents formats i de temàtiques 
variades, però amb aspectes comuns, com 
la presència del dibuix i el còmic, una forma 
artística que es revalora a partir del final dels 
90 i primers del segle XXI, l’autoreferència 

EL MÓN D’AGIRREGOIKOA, A LA PANERA

dins el món de l’art i els viatges físics i intel-
lectuals, 

Fins al 3 de juny es podrà veure la mostra 
“Juan Pérez Agirregoikoa. 38 de juliol-37 d’oc-
tubre”, un monogràfic que repassa els últims 
20 anys de la trajectòria d’aquest artista basc i 
posa un èmfasi especial en l’ús més recent del 
mitjà audiovisual. Agirregoikoa ha anat fent 
una obra que té les dianes més mordaces en 
la ideologia, la religió, el capitalisme, l’educa-
ció i la cultura. El títol de l’exposició fa al·lusió 
a un temps del calendari imaginari, fora de la 
realitat i que, de les efemèrides polítiques i re-
volucionàries, en fa un ritual una mica absurd. 
En els seus dibuixos, hi apareixen temes com 
la reeducació, el rebuig a la família, l’autori-
tat, la cultura com a forma d’ensinistrament o 
l’amor a l’amo. •••

Ajuntament de Lleida • La Paeria

INVENTARI GENERAL
Des del 5 d’abril es pot veure 
al Museu d’Art Jaume More-
ra l’exposició “Inventari Ge-
neral”, que es planteja com 
un aparador públic de les 
reserves i la riquesa patri-
monial de l’espai museístic. 
No pretén construir cap relat 
temàtic ni establir cap trama 
discursiva, sinó que es mos-
tra el major nombre d’obres 
possible de les col·leccions 
de l’equipament cultural, 
procedents de les diferents 
operacions d’ingrés d’obra 
que la institució ha fet al 
llarg de la seva història cen-
tenària. •••

VESPRES EN VERS
Durant la temporada de 
“Vespres en vers” es podran 
escoltar en directe de la veu 
dels seus autors els poemes 
“Tancat per inventari”, de 
Carles M. Sanuy (2 de maig) 
i “Un canari en la neu”, de Te-
resa Colom (6 de juny). Cafè 
del Teatre, a les 19 h. •••

VISITES DE 
PRIMAVERA
Turisme de Lleida incorpora 
una nova ruta guiada en la 
programació de visites guia-
des de primavera, que arriba 
a la cinquena edició. Es trac-
ta de la ruta “Cultura Viva”, 
que recorre el cor del Centre 
Històric visitant els mestres 
pessebristes, les comparses 
dels Moros i Cristians, els 
Castellers de Lleida, el Cen-
tre de Titelles, les colles de 
l’Aplec del Caragol i finalitza 
amb un vermut caragoler. 
L’activitat tindrà lloc el 21 
d’abril i el 12 de maig. •••
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Cada dia és 8 de març
El Dia Internacional de la Dona va 
ser proposat per primera vega-
da el 1910 per Clara Zetkin,  a  la 
Conferència de Dones Socialistes, 
celebrada a Copenhaguen. Al co-
mençament de la Revolució Rusa, 
1917,  es va instaurar el 8 de març el 
Dia Internacional de la Dona. Si bé 
és cert també que és el dia en què 
l’horrible capitalisme va matar 129 
dones a Nova York.  No és de la dona 
treballadora, ja que les dones treba-
llen sempre. És el Dia Internacional 
de la Dona.

El moviment veïnal és potent per 
la immensa tasca feta per les dones i 
els homes, però la presència i el reco-
neixement de la part més important 
de la feina queden amagats darrere 
d’aquesta maleïda inèrcia que fa 
que sigui un home president el que 
avui escriu. El programa Anònimes 
de la Regidoria d’ Igualtat i el Casal 
de la Dona de Lleida posa en valor el 

treball d’algunes d’aquestes donas-
ses que han dedicat una part impor-
tant de la seva vida a defensar drets, 
organitzar i portar a terme activitats 
per la es veïnes i els veïns dels barris. 
Les mares coratge de Magraners, 
Universitat, la Mariola, de Balàfia...  

Quant a la bretxa salarial, Pere 
Enciso arriba a la conclusió: “en tots 

els intervals d’edat les dones, a Llei-
da, obtenen una mitjana salarial 
significativament inferior a la dels 
homes i, a la vegada, ingressen 
menys que la mitjana catalana per 
cadascun dels intervals. Insisteixo, 
les dones a Lleida pateixen una 
discriminació més per gènere i per 
territori”. Les dones són les que de-
diquen més temps a les tasques 
domèstiques de cura i atenció a la 
família, el 67% davant del 33% els 
homes. Si aquest treball s’incorpo-
rés al PIB català, s’incrementaria 
un mínim del 23,4%. 

Les dones del moviment veïnal i 
feminista ens expliquen que aques-
ta lluita no és contra els homes, és 
amb els homes, i ens fan notar que 
per arribar a la plena igualtat i equi-
tat ens queda molt de camí. Per ser 
concrets, cal posar a l’agenda polí-
tica, social, legal, personal i familiar 
alguns temes d’urgent solució:

 Pacte Social per a la Ciutadania

La reforma aprovada pel PP i 
la seva aposta clara per abai-
xar les pensions amb l’excusa 
de fer-les sostenibles fan que 
molts pensionistes no puguin 
viure dignament. És el PP qui 
trenca el consens en matèria 
del sistema públic de pensions 
l’any 2013, aplicant una refor-
ma unilateral amb una base 
ideològica clara. 

A la generació més nombro-
sa de la història, la generació 
del baby-boom, no se li pot 
dir que no rebrà pensions i els 
joves no poden assumir que 
quan es jubilin no en tindran. 

Cal lluitar contra la idea que el 
sistema està desbordat, que 
no cobrarem pensions públi-
ques en el futur i que cal fer-se 
un pla de pensions privat.

És urgent abordar el proble-
ma de les pensions, i el diàleg 
social i el consens són vitals. La 
concertació s’ha de fer amb els 
interlocutors socials vàlids en 
matèria de pensions —sindi-
cats i patronals— i en el marc 
polític adequat: el Pacte de To-
ledo i el Parlament. 

A més són necessaris la cre-
ació d’ocupació de qualitat, el 

control del frau fiscal i l’esta-
bilitat de l’ocupació, perquè 
aquests elements siguin claus 
per al futur de la salut del siste-
ma públic de pensions. El país 
creix al 3%, els beneficis empre-
sarials són del 5,6%, la inflació 
és d’un 1,1%, però les pensions 
solament creixen un 0,25%. 

Per tant estem davant d’un 
problema de creixement sense 
redistribució de la riquesa que 
cal corregir de forma immedia-
ta, i aquí qui té la màxima res-
ponsabilitat és el govern.

Per a CCOO la viabilitat del 
sistema públic de pensions i la 
protecció de les persones tre-
balladores quan finalitzen la 
seva vida laboral han estat, són 
i continuaran sent la nostra 
prioritat. Les pensions són un 
pilar fonamental de l’estat del 
benestar, i, a més de garantir 

la protecció social i econòmica 
de les persones pensionistes, 
contribueixen a la demanda 
interna, a la redistribució de la 
riquesa, a l’activitat econòmi-
ca i a la generació d’ocupació, 
ja que la pràctica totalitat de 
les pensions són dedicades al 
consum.

El present i el futur de les 
pensions no és una lluita ex-
clusiva de les persones pensi-
onistes. La defensa del siste-
ma de pensions i la lluita per 
unes pensions dignes, tant les 
d’avui com les de demà, han 
de ser del conjunt de la socie-
tat. No oblidem que el sistema 
de pensions, a més de viable, 
és solidari i de repartiment i in-
tergeneracional. Per això, des 
de CCOO continuarem lluitant 
per l’increment dels salaris, per 
l’ocupació estable i per unes 
pensions dignes. •••

Sostres de vidre. Corresponsabili-
tat en la cura i l’atenció a les perso-
nes, la conciliació solament és per a 
les dones. Violència de Gènere. In-
seguretat laboral. Estereotips. Abús 
sexual: PROU comentaris violents i 
violacions.

Espais d’opinió i tertúlies masculi-
nitzades. Publicistes i publicitat, co-
sificació dels cossos femenins per 
fer publicitat de productes. Invisibi-
litat, dones tractades com a perso-
natges secundaris o estereotipats. 
Taxa rosa, productes que el seu preu 
augmenta entre un 20% i un 50%.

“Me too” : No som mercaderies ni 
objectes al servei de desitjos aliens.

Cal recordar que és l’any Maria 
Aurèlia Capmany. Llegiu-la. Feliç-
ment una dona!  

El vuit de març és cada dia! •••

Pensions d’ara i de futur






