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1. INTRODUCCIÓ: CONTEXT I OBJECTIUS DELS TALLERS 

1.1. CONTEXT DEL PROCÉS D’ELABORACIÓ I TRAMITACIÓ DEL POUM DE LLEIDA 

El Pla general d’ordenació urbana de Lleida, l’instrument principal que regula l’urbanisme al 

municipi, es aprovar definitivament el 23 de desembre del 1998. Amb l’objectiu de revisar i 

actualitzar aquest Pla, la Paeria ha iniciat el procés d’elaboració d’un nou Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal (POUM), per tal de planificar la ciutat amb l’horitzó 2030.  

 

En el marc de la tramitació legalment establerta, el 3 d’octubre de 2014, es va aprovar i 

sotmetre a informació pública l’Avanç del POUM, a partir de la qual es va iniciar la redacció 

del document complet del POUM que s’haurà de sotmetre a informació pública. 

 

En aquesta fase del procés d’elaboració del nou POUM , es requereix d’una reflexió més 

profunda sobre el seu contingut. Per aquest motiu, La Paeria va organitzar 5 tallers de 

participació que tenien per objectiu donar veu a agents professionals, econòmics i socials 

per tal de recollir les seves idees sobre com concretar les propostes urbanístiques previstes 

a l’Avanç de POUM.  

 

1.2. OBJECTIUS DELS TALLERS 

Els objectius dels tallers eren els següents:  

 

 Contrastar i, sobretot, concretar les propostes urbanístiques previstes a l’Avanç 

del POUM amb l’objectiu de disposar de pautes i idees que es puguin tenir en 

consideració en la redacció del POUM i en els documents que s’han de sotmetre a 

l’Aprovació inicial. 

 Donar veu a agents professionals, econòmics i socials del nostre territori per tal de 

recollir les seves aportacions sobre com concretar les propostes urbanístiques de 

l’Avanç de POUM. 

 

Cadascun dels 5 tallers estava dedicat a un tema específic, tal com mostra la taula següent:  

 

Tema del debat Data 

Taller 1: Mobilitat i infraestructures 21 de maig de 2015 

Taller 2: Promoció econòmica, industrial, comercial i turística 28 de maig de 2015 

Taller 3: Territori i desenvolupament urbà 4 de juny de 2015 

Taller 4: Medi ambient i sostenibilitat 11 de juny de 2015 

Taller 5: Habitatge, cohesió social i qualitat de vida 18 de juny de 2015 
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2. METODOLOGIA 

2.1. INSTRUMENTS DE PARTICIPACIÓ UTILITZATS 

Es van utilitzar mètodes de deliberació adaptats a la tipologia i nombre de participants, 

entre els quals es va primar la reflexió, l’intercanvi de punts de vista i la detecció d’elements 

de consens i de dissens. 

 

El procés es va fonamentar en cinc tallers de participació sectorial que anaven precedits 

per uns qüestionaris de participació (un per taller), tal com mostra la figura següent:  

 

 
 

L’Ajuntament de Lleida, a més a més, va aprofitar l’espai web creat per al nou POUM de 

Lleida per recopilar la informació del procés a més d’altres documents relacionats. A través 

d’aquest espai web es va poder accedir als qüestionaris, a la informació dels tallers i a la 

inscripció als mateixos: http://poumlleida.paeria.cat/tallers.html. 

 

 
 

Finalment, hi havia disponible una bústia per a consultes i suggeriments 

(poumlleida@paeria.cat), i perfils socials del POUM a Facebook i Twitter.  

 

http://poumlleida.paeria.cat/tallers.html
mailto:poumlleida@paeria.cat
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2.2. TALLERS DE PARTICIPACIÓ SECTORIAL: ESTRUCTURA I DESENVOLUPAMENT 

Els tallers van tenir lloc durant cinc dijous consecutius durant els mesos de maig i juny de 

2015, a l’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol. Van tenir una durada d’unes 2,5 hores 

cadascun i es van estructurar d’acord amb el programa següent: 

 

Horari Activitat 

17.45h  Acreditacions i benvinguda als participants 

18.00h  Contextualització del debat: moment actual de l’elaboració del POUM i 

reflexions prèvies sobre la temàtica 

18.20h  Funcionament del taller: objectius i metodologia de debat 

18.30h  Primer debat simultani: es formen 3 grups, i cada grup tracta un dels tres 

subtemes en què s’estructura la sessió 

19.15h  Segon debat simultani: els grups canvien d’espai de debat, i debaten a 

partir del punt en què s’ha quedat l’anterior grup 

19.50h  Tercer debat simultani: els grups tornen a canviar d’espai de debat, i 

debaten a partir del punt en què s’ha quedat l’anterior grup 

20.10h 

 

Posada en comú: síntesi de les aportacions i consensos detectats, a càrrec 

dels dinamitzadors de cada grup 

20.30h Tancament de la sessió (propers passos) 

 

Cada taller estava dedicat a un tema que, a la vegada, es dividia en tres subtemes. Durant el 

període d’inscripció de cada taller els participants podien consultar un document de base 

on s’exposaven reflexions relacionades amb aquests tres subtemes .  

 

El mecanisme de participació va ser el del debat en grups, a partir de la tècnica del World 

Café
1
. Aquest exercici pretenia potenciar l'intercanvi d'opinions, en un ambient informal, així 

com la creativitat dels grups. Hi havia tres aules, cadascuna dedicada a un subtema, amb un 

refrigeri per als participants que servia per transmetre una “atmosfera” de cafè.  

 

Cada participant va passar per les tres aules i per tant va tractar els tres subtemes. En cada 

aula va estar un temps decreixent a mesura que avançava el debat. Cada aula va ser 

dinamitzada per un membre de l’equip de participació, que va estimular el debat i va ajudar 

a centrar-lo en el subtema corresponent. En finalitzar la dinàmica de grups, els 

dinamitzadors van presentar al tots els participants les principals idees de la seva aula. 

  

 

                                                 
1
 Més informació sobre la metodologia del World Café: http://www.theworldcafe.com/method.html 

Aula 1 
Subtema 1 

Aula 2 
Subtema 2 

Aula 3 
Subtema 3 

http://www.theworldcafe.com/method.html
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2.3. QÜESTIONARI EN LÍNIA 

Es va demanar als participants que abans d’assistir a cada taller omplissin un breu 

qüestionari en línia. Això va permetre que els assistents arribessin al debat amb una 

reflexió prèvia feta, i també va servir per obtenir un primer sondeig abans de la sessió. El 

qüestionari estava obert a tothom, no només a les persones que volien inscriure’s als tallers, 

per tal d’obrir la participació als interessants però que no podien assistir als tallers de 

manera presencial. 
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3. ASSISTÈNCIA I PARTICIPACIÓ ALS TALLERS 

D’acord amb el que preveia el Programa de participació ciutadana del POUM2, els 

participants als tallers de participació sectorial havien de representar administracions 

públiques, corporacions, col·legis professionals, associacions, organitzacions sindicals i 

altres institucions de la ciutat. Però a més, també es va ampliar el ventall d’agents a altres 

persones o entitats. 

 

El perfil dels participants als tallers va ser, majoritàriament, el de professionals o tècnics 

familiaritzats amb la terminologia i característiques del planejament, de manera que els 

tallers van aprofundir en aspectes tècnics propis de la fase d’elaboració del POUM en què 

s’emmarcaven.  

 

Els agents convidats podien escollir participar a tots els tallers o només a aquells que fossin 

més del seu interès.  

 

Als tallers hi van participar un total absolut de 100 persones. Algunes van repetir en més 

d’un, per la qual cosa van participar 56 persones diferents (vegeu Annex 2). D’altra banda, 

per a cada taller es rebia un nombre superior (entre un 10% i un 50% més) d’aportacions al 

qüestionari vinculat respecte els assistents presencials. 

 

Figura 1. Nombre de participants per taller 

 
 

Pel que fa al perfil dels assistents, cal destacar l’elevada heterogeneïtat sense que hi 

hagués cap perfil concret que dominés per sobre de la resta. El tipus d’entitat o agent més 

representat va ser el de les entitats sense ànim de lucre (associacions de veïns, ecologistes i 

culturals, principalment), i també va destacar la categoria “altres”, on força participants s’hi 

van adscriure (sindicats, juntes de sequiatge, universitats i centres de recerca, partits 

polítics...).   

 

                                                 
2
 http://poumlleida.paeria.cat/documents/doc_tecnic/ppc/110922_Programa_de_Participacio_Ciutadana.pd f  

http://poumlleida.paeria.cat/documents/doc_tecnic/ppc/110922_Programa_de_Participacio_Ciutadana.pdf
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Figura 2. Perfil dels participants 

 

 
 

Finalment, també és de destacar l’elevada presència masculina als tallers, en una proporció 

de tres a un respecte la presència de dones.  

 

Figura 3. Sexe dels participants 

 
 

  

Home; 42; 75% 

Dona; 14; 25% 
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4. ASPECTES CLAU IDENTIFICATS EN ELS TALLERS  

Aquest capítol sintetitza i agrupa les idees i propostes sorgides durant els tallers que van 

generar un grau més elevat de consens i que poden significar una aportació rellevant per a 

la proposta del nou POUM de Lleida.  

 

Els aspectes s’han agrupat segons quatre grans blocs temàtics: 

 Ciutat consolidada i nous creixements, centre històric i paisatge urbà 

 Mobilitat i transport 

 Activitats econòmiques 

 Espais oberts i Horta 

 

Cada aspecte clau es resumeix en un breu titular i després es desenvolupa més a fons. Entre 

parèntesi, al titular, s’indica en quins tallers han emergit aquella idea o proposta. Al final es 

presenta un plànol identificant cada aspecte clau d’acord amb la seva distribució territorial.  

 

CIUTAT CONSOLIDADA I NOUS CREIXEMENTS, CENTRE HISTÒRIC I PAISATGE URBÀ 

1. Els nous creixements de la ciutat s’han de fer seguint criteris de sostenibilitat, 

cohesió social i de racionalització de l’ocupació del sòl (T4, T5) 

Lleida disposa d’una gran superfície de terrenys ja classificats com a sòl urbanitzable. Abans 

de desenvolupar-los, el POUM ha de fomentar i incentivar l’aprofitament del sòl urbà 

consolidat, amb criteris de compacitat, de reinversió en sòl urbà, i de connexió de barris.  

 

També s’ha de reaprofitar els habitatges buits per oferir habitatge lliure i habitatge social 

amb mesures incentivadores i/o penalitzadores, generant una bossa de lloguer gestionada 

per l’ajuntament i incentivant les cooperatives d’habitatge. La producció d’habitatge social 

s’ha integrar dins la ciutat i distribuir de manera dispersa, i fer-ho a totes les escales: a nivell 

de ciutat, de barri, de sector i fins i tot de blocs.  

 

En cas de desenvolupament de nous sectors urbans, cal que aquests incorporin criteris 

d’eficiència energètica, potenciant la construcció bioclimàtica i de consum energètic quasi 

nul. Així mateix, cal assegurar que tots els barris disposen d’uns equipaments proporcionats 

a la població. 

 

Mentre no es desenvolupin els terrenys urbanitzables, caldria destinar-los a l’ús agrícola o 

altres usos compatibles. Caldria establir mesures, entre altres les fiscals, per afavorir un 

correcte aprofitament d’aquests terrenys (o penalitzar el no aprofitament).  

 

2. El Centre Històric requereix d’intervencions integrals de millora que posin la 

qualitat de vida de la ciutadania en el centre de la seva gestió i que es puguin 

vincular, en part, al desenvolupament de sectors residencials en sòl urbanitzable 

(T4, T5) 

El Centre Històric de Lleida ha de ser un dels focus d’atenció del POUM. Per potenciar la 

seva millora, l’Avanç de POUM proposa vincular el desenvolupament de nous sectors 

urbanitzables a la rehabilitació del Centre Històric. La proposta es valora positivament però 

es visualitza una execució complexa i massa excepcional, alhora que requereix d’un 
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seguiment acurat. Com a alternatives, hi ha la de crear una taxa proporcional per tal que 

sigui l’Ajuntament qui executi les operacions de rehabilitació, o bé aplicar mesures de 

proporcionalitat i de temporalitat en cas que qui ho executi siguin els promotors.  

A l’hora de restaurar i rehabilitar els edificis antics del Centre Històric, cal aplicar criteris per 

mantenir l’essència de l’amplada de les seves façanes i estructura viària. En qualsevol cas, 

caldria evitar que s’ampliï encara més el nombre de solars buits que hi ha al Centre Històric. 

Els solars existents s’haurien de destinar a l’ús social, independentment de la titularitat dels 

terrenys, a partir de convenis públics-privats per a la gestió d’aquests terrenys. 

3. La ciutat ha de disposar de més verd urbà, i parcs i jardins més ben equipats, 

especialment a l’escala de barri (T3, T5) 

Lleida necessita més espais oberts dins l’àmbit urbà de mida mitjana o gran, i més arbres i 

ombra al conjunt de la ciutat. El POUM ha d’incrementar el verd urbà de la ciutat i crear 

més espais lliures, que haurien d’estar més ben equipats per adequar-se millor a les 

necessitats dels seus usuaris (jovent, gent gran, famílies joves...). Cal fer més amables les 

places dures existents, especialment al Centre Històric, i també crear espais d’ús públic als 

interiors d’illes en determinats barris (per exemple Cappont). La vegetació que s’utilitzi 

hauria de ser autòctona i adaptada a les condicions climàtiques de Lleida. 

 

4. Cal tenir cura del paisatge urbà de Lleida, especialment dels espais de frontera 

entre l’Horta i la ciutat, les mitgeres i la retolació als edificis (T3, T5) 

El paisatge urbà de Lleida té potencial de millora, especialment en la zona de contacte 

entre la ciutat i l’Horta, i també en determinats sectors de la ciutat consolidada 

(especialment els eixamples dels anys 60 i 70). El POUM ha de regular la presència de rètols 

publicitaris als edificis i afavorir la creació de jardins verticals o altres mesures per embellir 

les mitgeres de la ciutat densa. La peatonalització de carrers també contribuiria a millorar el 

seu aspecte. En zones perifèriques i de transició, cal evitar l’abandonament de terrenys 

agrícoles i mantenir aquests terrenys endreçats, amb mesures fiscals que incentivin 

l’aprofitament d’aquests espais.  

 

MOBILITAT I TRANSPORT 

5. Lleida ha d’impulsar les infraestructures ferroviàries (Rodalies) necessàries per 

consolidar la seva condició de capital de Ponent (T1) 

Lleida ha de fer de node central d’una xarxa de Rodalies que connecti amb les ciutats 

properes (Balaguer, Tàrrega, les Borges Blanques, Binéfar...). El POUM ha de potenciar el 

paper de nus ferroviari i de transport de la ciutat a escala regional, potenciant la 

intermodalitat bus – tren i la sinergia entre la nova estació d’autobusos i l’estació de 

ferrocarril. També cal racionalitzar els horaris de l’AVE. La connexió ferroviària amb 

l’aeroport no és prioritària per ara, ja que el volum previst de mercaderies i passatgers no 

ho justifica. 

 

6. La infraestructura viària de connexió territorial més prioritària és la conversió de 

l’actual N-240 en autovia (T1) 

De totes les noves infraestructures viàries que estan plantejades i en debat, la que es 

considera més prioritària és la conversió en autovia de l’actual N-240 que uneix Lleida amb 
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Tarragona, no únicament el tram previst a l’entrada de Lleida, sinó tot el traçat fins a 

Tarragona, per afavorir el transport de mercaderies des de Torreblanca i de passatgers des 

de la nova estació d’autobusos al centre de Lleida. 

La prolongació cap a l’oest de la Variant Sud, en canvi, no genera el mateix grau de 

consens, i caldria estudiar alternatives com l’aprofitament d’infraestructures existents (per 

exemple, considerar la gratuïtat de l’AP-2 en el tram de circumval·lació de Lleida). La 

construcció d’una nova autovia que connecti l’AP-2, la Variant Nord i la C-13, prevista pel 

Pla territorial parcial de Ponent, tampoc es considera prioritària. 

7. S’ha de pacificar el trànsit dins la ciutat, afavorint la vianalització dels carrers (T1, 

T5) 

El vehicle privat encara és preponderant en molts sectors de la ciutat. El POUM ha de fer 

més amables els carrers, potenciar una mobilitat més sostenible, pacificar el trànsit rodat i 

recuperar la vida al carrer. Això passa per peatonalitzar més carrers de la ciutat, dissuadir i 

penalitzar l’ús del vehicle privat i afavorir el transport públic, l’ús del vehicle elèctric i la 

mobilitat a peu o en bicicleta. La mobilitat ràpida s’ha de derivar a una escala més externa o 

territorial, i habilitar aparcaments dissuasius ben connectats amb el centre amb transport 

públic (busos llançadora), i que reuneixin unes mínimes condicions de seguretat (vigilància, 

il·luminació...). 

 

La gestió del trànsit al Centre Històric també és clau, per facilitar l’accés en cotxe als 

residents, millorar el transport públic i a la vegada beneficiar els comerciants i usuaris del 

Centre Històric.  

 

ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

8. S’ha d’afavorir la mixtura d’usos a la ciutat per potenciar la seva capitalitat 

econòmica i comercial (T2) 

Lleida presenta una barreja d’usos residencials, comercials i industrials, que cal afavorir de 

forma ordenada i planificada. Així, el POUM ha de potenciar la implantació d’usos 

comercials en àrees residencials, però limitant-los a superfícies comercials de petites 

dimensions. Pel que fa als centres comercials de mida mitjana o gran, fins ara poc 

implantats a la ciutat, cal garantir la seva compatibilitat amb el petit comerç local. Una 

mesura per potenciar el comerç local és promoure més eixos i sectors comercials a l’interior 

de la ciutat i donar més facilitats urbanístiques per a la implantació de nous comerços.  

 

Els polígons d’activitat econòmica també poden tenir una mixtura d’usos, oferint 

localitzacions per serveis terciaris que no siguin compatibles amb els teixits residencials.  

 

9. El polígon industrial del Segre s’ha d’ampliar i adaptar a les necessitats de la  

indústria petita i d’àmbit local de Lleida (T2, T3) 

El polígon industrial del Segre és, per ara, el principal sector productiu de la ciutat. El POUM 

ha de preveure la seva ampliació fins a Alcoletge, juntament amb la millora urbanística del 

seu conjunt, per donar resposta a les necessitats locals de sòl productiu. El polígon del 

Segre també hauria d’acollir els usos industrials de l’Horta que no estan vinculats a 

l’activitat agrària o ramadera, així com determinades activitats productives en sectors 
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residencials. El nou POUM també hauria d’obrir la porta a la compatibilitat de determinats 

usos comercials a l’interior de polígons industrials (sempre que siguin compatibles), i 

regular més decididament els espais recreatius de gran format. 

 

10. Torreblanca té el potencial d’esdevenir un gran pol internacional d’indústria 

agroalimentària, i ha d’anar-se desenvolupant de forma gradual i amb criteris de 

sostenibilitat (T1, T2, T4) 

El sector d’activitat econòmica de Torreblanca és la principal aposta de Lleida per captar 

indústria de grans dimensions i d’àmbit nacional o internacional, tot i que hi ha qui discrepa 

de la necessitat d’un sector d’aquestes magnituds. Aquest sector s’hauria d’especialitzar en 

la indústria agroalimentària i la logística (a cavall dels ports de Barcelona i Tarragona, i 

Saragossa). El POUM ha de preveure un desenvolupament gradual d’aquest sector, 

responent a criteris d’eficiència, qualitat i sostenibilitat. Des del punt de vista ecològic, cal 

distribuir el verd segons els espais naturals preexistents dins el sector, garantint la 

connectivitat i la salvaguarda de l’espai de Torreribera (hàbitat de la trenca). 

 

11. El Parc Tecnològic de Gardeny ha de generar sinergies amb els altres sectors 

d’activitat econòmica de la ciutat (T2, T3) 

El Parc Tecnològic de Gardeny ha de centrar-se en generar economia del coneixement que 

es pugui aplicar en els polígons d’activitat econòmica de la ciutat (especialment 

Torreblanca), i així generar una sinergia entre tots els sectors d’activitat econòmica. Gardeny 

pot proveir de professionals de qualitat a les empreses que s’instal·lin a Torreblanca, i 

esdevenir una font de coneixement en quant a I+D+i, que pot ser traspassada a la 

producció, sempre i quan es treballi en la mateixa direcció. Caldria que el POUM afavorís 

d’alguna manera el vincle entre Gardeny i els altres sectors. 

 

12. El POUM ha de contribuir a donar una empenta al potencial turístic de la ciutat, 

oferint facilitats i permetent nous usos i serveis turístics (T2, T3) 

El potencial turístic de Lleida és elevat i en bona part està per explotar. Cal fomentar la 

combinació del turisme urbà pel centre històric i la implantació de cases de turisme rural a 

l’Horta, sempre i quan siguin compatibles amb l’activitat agrícola. Cal considerar la 

possibilitat de crear nous establiments hotelers a la ciutat, com albergs i càmpings, i oferir 

més facilitats urbanístiques a empresaris i emprenedors per revitalitzar turísticament la 

ciutat (especialment el Centre Històric) amb més oferta de serveis. A les Basses d’Alpicat, 

caldria permetre nous usos o serveis turístics, combinant-ho amb un ús de gran parc urbà i 

territorial. 

 

ESPAIS OBERTS I HORTA  

13. Cal ordenar l'Horta de Lleida per tal que ofereixi serveis a la ciutat, tot mantenint 

la seva essència i funcionalitat agrària (T1, T3) 

L’Horta de Lleida ha de seguir sent una de les particularitats més rellevants del paisatge del 

municipi. El POUM ha de garantir que es mantingui la seva essència agrària, evitant la 

fragmentació de les parcel·les, i evitant la implantació d’activitats alienes a l’agrària (per 

exemple, desplaçant els usos industrials de l’Horta al polígon del Segre). En paral·lel, cal 

impulsar una producció de qualitat a l’Horta, vinculada a una marca o segell de qualitat o a 
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un projecte de parc agrari. També caldria garantir la funcionalitat de la xarxa de camins 

agraris a partir de la jerarquització, senyalització i manteniment dels camins.  

 

Cada nova activitat en sòl no urbanitzable hauria de requerir un estudi específic, a partir 

d’una zonificació del territori que estableixi diversos gradients de valor agrícola i ambiental. 

La zona més crítica és la més propera a la ciutat, amb parcel·les més petites, on s’hi podrien 

permetre usos més intensius, entre els quals per exemple els esportius. D’altra banda, 

caldria permetre i fins i tot facilitar la rehabilitació d’habitatges existents en mal estat.  

 

En aquest sentit, el catàleg de construccions en sòl no urbanitzable que proposa l’Avanç del 

POUM, tot i que és un instrument encara desconegut pel que fa a l’efecte que pot tenir en 

la dinamització de l’activitat econòmica de l’Horta, ha de ser un instrument dinàmic i ha 

d’evitar grans ocupacions a l’Horta (per exemple, fixant un màxim de sostre permès a les 

rehabilitacions de les construccions).  

 

14. La Ronda Verda ha de permetre l’oci i el gaudi de la natura, tot respectant el 

funcionament de la xarxa de camins de l’Horta (T1, T3, T4) 

La Ronda Verda és una de les novetats del nou POUM. La Ronda Verda ha de tenir un ús 

d’oci, i permetre accedir a llocs d’interès i valor del municipi, amb paviments adequats per 

l’accessibilitat i eficients per la seva gestió i manteniment. La proposta que fa l’Avanç es 

valora positivament, sempre que permeti la compatibilitat d’usos dels camins preexistents. 

En l’àmbit urbà, ha de comportar mesures de vianalització i d’interconnexió de barris, i en 

l’àmbit de l’Horta, ha de respectar la prioritat d’ús per a la pagesia. En aquest sentit, cal 

plantejar una xarxa de camins agrícoles estructurada, connectada i amb un manteniment 

eficient, que a més impliqui una millora dels dèficits, i obrir la possibilitat a compatibilitzar 

alguns camins, triats sota criteris concrets, per usos més lúdics i intensius. Les titularitats 

dels camins poden suposar un problema sobretot per promoure un ús més intensiu i divers 

dels camins. Caldria conèixer bé, inventariant les titularitats, i regular els drets de pas, així 

com les responsabilitats de gestió i manteniment. 

 

15. S’ha de garantir una correcta protecció i gestió dels espais d’interès natural i 

paisatgístic de Lleida, a través del Catàleg de Béns a conservar (T4) 

Lleida acull una gran varietat d’espais d’interès natural. El POUM ha de posar en valor i 

protegir aquests espais, i afavorir la connexió entre ells per garantir-ne la funció ecològica i 

apropar la ciutadania a aquests espais, amb una comunicació i senyalització adequada. El 

Catàleg de Béns a conservar ha d’ampliar-se i incorporar el patrimoni hidràulic, el 

paisatgístic i els espais i elements d’interès natural. Com a mesura per posar en valor el 

conjunt del paisatge de Lleida, caldria impulsar una Carta del paisatge per a tot l’àmbit del 

municipi.  

 

16. El Segre ha de ser un gran eix de natura, i a la vegada un espai per a les activitats 

de lleure (T1, T4, T5) 

L’eix fluvial del Segre ha de tenir un pes específic com a element que estructura la ciutat, i 

pel fet de ser el principal espai natural que creua el municipi. El POUM ha de protegir i 

posar en valor el riu, per a que mantingui la seva funcionalitat ecològica i connectora a 

nord i sud de la ciutat, i també preveure nous usos recreatius al riu, millora de 

l’accessibilitat i donar continuïtat al camí fluvial. 



POUM de Lleida · Tallers de participació sectorial · Síntesi  de resultats 

 15 

 



POUM de Lleida · Tallers de participació sectorial · Síntesi  de resultats 

 16 

 


