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

i

suggeriments
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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
17.45h
18.00h
18.20h
18.30h
19.15h
19.50h
20.10h
20.30h

Activitat
Acreditacions i benvinguda als participants
Contextualització del debat: moment actual de l’elaboració del POUM i
reflexions prèvies sobre la temàtica
Funcionament del taller: objectius i metodologia de debat
Primer debat simultani: es formen 3 grups, i cada grup tracta un dels tres
subtemes en què s’estructura la sessió
Segon debat simultani: els grups canvien d’espai de debat, i debaten a
partir del punt en què s’ha quedat l’anterior grup
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
Posada en comú: síntesi de les aportacions i consensos detectats, a càrrec
dels dinamitzadors de cada grup
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 (vegeu Annex 1).
El mecanisme de participació va ser el del debat en grups, a partir de la tècnica del World
1
Café . 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.

Aula 1

Subtema 1

Aula 3

Subtema 3

1

Aula 2

Subtema 2

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

6

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

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 POUM 2, 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.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

Dona; 14; 25%

Home; 42; 75%
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4. RESULTATS DELS TALLERS I ELS QÜESTIONARIS EN LÍNIA
Aquest capítol presenta els resultats dels tallers (i dels corresponents qüestionaris en línia)
estructurats en cinc apartats, un per cada taller/tema tractat. A la vegada, cada tema
s’estructura segons els tres subtemes corresponents. Per a cada subtema, es presenten en
primer lloc els resultats dels debats que van tenir lloc durant el taller, i en segon lloc els
resultats de les aportacions fetes a través dels qüestionaris en línia.

4.1. TEMA 1. MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES
El primer taller va tractar sobre mobilitat i infraestructures. S’hi va debatre el paper de
Lleida en l’eix mediterrani i com a porta de l’eix de l’Ebre. També els reptes diversos sobre
mobilitat sostenible, estructura de vials de vianants i per a bicicletes, aparcaments
dissuasius, xarxes de transport públic i intermodalitat, i la pacificació de la primera ronda
com a nou model per viure al Centre Històric.
Els tres subtemes tractats en profunditat durant el taller van ser:
1. Territori metropolità i infraestructures
2. Les infraestructures del sistema urbà
3. Transport públic i vianalització

4.1.1. SUBTEMA 1. TERRITORI METROPOLITÀ

I INFRAESTRUCTURES

Aquest primer subtema pretenia tractar el posicionament estratègic del territori metropolità
de Lleida a través de les connexions ferroviàries i viàries que caldria potenciar en els
propers 15 anys.
RESULTATS

DELS DEBATS

Un element clau en aquest debat era Torreblanca, un nou sector d’activitat logística i
industrial de grans dimensions (700 ha) que l’Avanç del POUM preveu i que pretén
esdevenir un pol estratègic en el mapa europeu i l’arc mediterrani. Aparcant per un
moment el debat de les infraestructures necessàries per facilitar el trasllat de mercaderies
que generaria aquest sector, alguns participants van posar en qüestió, precisament, la
viabilitat del desenvolupament del sector, si més no en la seva totalitat i durant el període
de vigència del POUM (fins al 2030). En aquest sentit, es va argumentar les grans inversions
que requeriria l’impuls inicial al sector.
Tot seguit es detallen les principals aportacions recollides durant el debat. En primer lloc es
sintetitza l’aportació més unànime, i tot seguit es detallen els matisos i possibles
posicionaments discordants.
LA CONNEXIÓ FERROVIÀRIA DE MERCADERIES MÉS PRIORITÀRIA PER IMPULSAR
D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE TORREBLANCA ÉS AMB EL P ORT DE TARRAGONA

EL NOU SECTOR
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Els participants van debatre sobre quines connexions de transport ferroviari de mercaderies
serien més prioritàries per impulsar el nou sector de Torreblanca, entre les diferents
alternatives possibles.
El consens va ser absolut: la connexió amb el Port de Tarragona i el futur Eix del
Mediterrani a través de la línia ferroviària actual és l’opció més prioritària des del punt de
vista estratègic i, a més a més, la més viable. Una alternativa, però, que alguns assistents
condicionaven a la necessitat d’una aposta política ferma –a tots els nivells administratius–
pel transport ferroviari de mercaderies, ja que en l’actualitat aquesta política és inexistent.
La connexió amb Saragossa i el possible corredor central no es va considerar prioritària.
I les altres dues opcions es van considerar, directament, inviables o, en paraules d’alguns
assistents, “de ciència ficció”.
La primera alternativa inviable segons els assistents era la connexió de Torreblanca amb
l’aeroport d’Alguaire. Aquesta connexió requeriria construir un nou traçat ferroviari que
arribés a l’aeroport, una inversió que tots els assistents consideraven inassumible per
qualsevol Administració. I, fins i tot, innecessària, ja que argumentaven que l’aeroport no
estava preparat per al transport de mercaderies i que el tipus de producció agroindustrial
de Lleida no requeria el transport amb avió.
La segona connexió inviable era amb l’hipotètic Eix Transversal Ferroviari, un projecte ja
previst per la Generalitat de Catalunya però que els assistents dubtaven que s’acabés
executant, novament per l’enorme inversió que requereix. En qualsevol cas, aquesta
alternativa era la segona més prioritària segons el participants per darrera de la del Port de
Tarragona.
Un darrer element que va condicionar aquest debat era la impossibilitat, si més no atenent
als arguments d’ADIF, d’utilitzar el traçat ferroviari de l’AVE per al transport de mercaderies.
EL

TRANSPORT FERROVIARI DE PASSATGERS HA DE PRIORITZAR LA CREACIÓ D’UN VERITABLE SISTEMA

DE RODALIES DE LLEIDA I HA DE RACIONALITZAR ELS HORARIS DE L ’AVE

En l’àmbit del transport ferroviari de passatgers, tampoc es va plantejar la necessitat de cap
nova infraestructura. La principal prioritat, també amb un ampli consens entre els
participants, va ser la creació d’un veritable sistema de rodalies de Lleida aprofitant les
línies existents, que són forces i passen per diversos nuclis de l’àmbit metropolità de Lleida.
Aquesta proposta requeria de mesures diverses, entre les quals la millora de les vies,
l’augment de les freqüències de pas (avui en dia irrisòries) i fer accessibles les estacions a
persones amb mobilitat reduïda.
Pel que fa a la línia de l’AVE, tampoc es va plantejar la necessitat de construir cap nova
estació ni connexió. En aquest cas, la prioritat més reclamada era no tant l’augment de la
freqüència si no més aviat la racionalització dels horaris, amb més trens pel matí per anar
de Lleida a Barcelona i més trens per tornar (ja que ara el darrer surt de Barcelona a les 21h,
segons va apuntar un participant). Algun altre participant també va demanar preus més
baixos del bitllet de l’AVE, si bé en un grup es va recalcar que això era impossible ja que
aquesta línia ja és altament deficitària; com a contraproposta, algun participant va reclamar
augmentar la freqüència de trens AVANT.
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LA

INFRAESTRUCTURA VIÀRIA DE CONNEXIÓ TERRITORIAL QUE MÉS CONSENS GENERA ÉS LA

CONVERSIÓ EN AUTOVIA DE L ’ACTUAL

N-240 QUE UNEIX LLEIDA

AMB TARRAGONA

De totes les noves infraestructures viàries que estan plantejades i en debat, la més
prioritària segons tots els participants és la conversió en autovia de l’actual N-240 que
uneix Lleida amb Tarragona, no únicament el tram previst a l’entrada de Lleida, sinó tot el
traçat de Lleida a Tarragona. Aquesta opció afavoriria el transport de mercaderies del sector
de Torreblanca així com el transport de passatgers que generaria la nova estació
d’autobusos al centre de Lleida.
La prolongació cap a l’oest de la Variant Sud va ser la proposta que més debat va
generar. Mentre un grup de participants la considerava necessària, els altres dos grups tot
el contrari. El primer grup la veia útil en clau urbana però amb un traçat diferent al plantejat
fins al moment, que transcorre pel bell mig de l’horta; els participants d’aquest grup creien
que l’únic traçat possible era paral·lel a la línia de l’AVE. En canvi, els altres dos grups
opinaven que aquesta prolongació no era necessària perquè la variant Sud havia de tenir
un ús territorial i per tant allunyat del nucli de Lleida, fet pel qual aquesta prolongació seria
possible aprofitant infraestructures existents, concretament la carretera LL -12 (C-142) que
connecta el centre de Lleida amb l’autopista AP-2, i condicionant-ho a la gratuïtat de l’AP-2
en el tram que circumval·la Lleida i, a ser possible, entre Soses i Montblanc. Els defensors
d’aquesta alternativa també argumentaven que fer passar una hipotètica prolongació de la
Variant Sud seguint el traçat de l’AVE igualment afectava l’horta i, a més a més, requeriria
d’un llarg tram amb viaducte d’un cost molt elevat i per tant inassumible. El grup partidari a
la prolongació argumentaven que seria molt difícil, per no dir impossible, aconseguir
l’alliberament del peatge de l’AP-2.
Una altra infraestructura viària prevista, en aquest cas pel Pla territorial parcial de Ponent, és
una nova autovia que connecti l’AP-2, la Variant Nord i la C-13. En general, aquesta
proposta no va es considerar prioritària ni imprescindible, si bé algun participant va
argumentar que facilitaria el trasllat de mercaderies procedents de Torreblanca.
Una darrera proposta, molt concreta, relacionada amb les noves infraestructures viàries que
es planifiquessin era que el POUM, a l’hora de preveure els traçats de nous vials, reservés
també una franja de terreny destinada a serveis (gas, línies elèctriques,
telecomunicacions, etc.), ja que aquesta previsió facilitaria en el futur l’arribada d’aquest
tipus de serveis, avui en dia molt dificultosa perquè no hi ha previsions de terrenys per on
han de passar.
RESULTATS

DEL QÜESTIONARI EN LÍNIA

Tot seguit es presenten les aportacions que van fer les 24 persones que van respondre el
qüestionari en línia corresponent a aquest taller
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Prioritzeu les connexions de transport de mercaderies que caldria impulsar en relació amb
el nou sector d’activitat econòmica previst a Torreblanca:

A més, els participants al formulari van fer comentaris en les següents línies:
Comentaris
Imprescindible millorar la freqüència dels Avant amb Barcelona i Zaragoza, així com
desenvolupar un verdader i efectiu transport de mercaderies.
Prioritzeu les següents infraestructures viàries de connexió territorial de la ciutat

Pel que fa al transport ferroviari de passatgers, quines mesures de gestió proposaríeu per
millorar-ne l’ús?
•
•

•
•

Major freqüència d'avants amb Barcelona i Zaragoza. Rebaixa en els preus.
El que, em sembla recordar, es contemplava en el Pla d'Usos de l' Estació Ll eida
Pirineus:- Construcció de l'Estació d'Autobusos.- Més trens amb Barcelona i Saragossa.Abonaments per als usuaris habituals de Lleida a Saragossa i viceversa.
Cal millorar les línies convencionals i establir un funcionament de rodalies.
Fer accessible tots els trens i recorreguts que passin per la capital.
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4.1.2. SUBTEMA 2. LES INFRAESTRUCTURES

DE SISTEMA URBÀ

Aquest segon subtema va tractar sobre les infraestructures viàries i ferroviàries en una
escala territorial entre la local i la territorial: les connexions fins l’aeroport, el transport
ferroviari de rodalies, i la intermodalitat entre tipologies de transport públic. A més, també
es va tractar la funcionalitat de la xarxa de camins agraris.
RESULTATS

DELS DEBATS

Aquest subtema es trobava en una escala de concreció a mig camí dels altres dos subtemes, raó per la qual algunes de les aportacions es van solapar amb les dels altres grups.
Tot seguit es detallen les principals aportacions recollides durant el debat.
LA

CONNEXIÓ EN FERROCARRIL FINS L ’AEROPORT D’ALGUAIRE I L ’ESTACIÓ D’AVE EN EL

“BY-PASS”

NO TENEN SENTIT

La primera alternativa inviable segons els assistents era la connexió ferroviària de
Torreblanca amb l’aeroport d’Alguaire, que no tenia sentit. A més dels arguments ja
recollits en el subtema 1, els participants van afegir que Adif no permetria l’ús de les vies de
l’AVE per al transport de mercaderies. Segons els participants, caldria prioritzar el transport
per carretera, i en qualsevol cas esperar a que l’aeroport d’Alguaire prengués més
rellevància a nivell territorial (per exemple, que fos considerat “l’aeroport de mercaderies de
Catalunya”) per considerar qualsevol altre tipus de connexió. D’altra banda, un participant
adverteix que altres municipis també tenen previstos polígons logístics (sense anar més
lluny, el mateix municipi d’Alguaire), davant dels quals una connexió ferroviària de
Torreblanca amb l’aeroport pot ser poc competitiva.
Els tres grups van coincidir en descartar la possibilitat de construir una nova estació de
l’AVE en el “by-pass” del traçat de l’alta velocitat a la ciutat de Lleida (als peus del turó de
Gardeny i del SUR-17), per diversos motius. A més de raons tècniques relacionades amb un
lleuger pendent que té aquest tram al seu pas per Lleida, els participant s consideraven que
no tenia sentit tenir dues estacions d’AVE a Lleida, que calia promocionar l’estació actual, i
que un “by-pass”, per definició, havia de ser un tram ràpid, i per tant, sense aturades.
CAL

IMPULSAR EL SERVEI DE

“RODALIES”

LLEIDA, TOT POTENCIANT LA INTERMODALITAT
D’AUTOBUSOS I L ’ESTACIÓ DE FERROCARRIL

DE

TREN I LA SINERGIA ENTRE LA NOVA ESTACIÓ

BUS

–

Cal reforçar la intermodalitat entre tren i autobús a partir de la construcció de la nova
estació d’autobusos a tocar de l’estació de ferrocarril. Tot i que la ubicació de la nova
estació d’autobusos està prevista sota el pont de Príncep de Viana, el grup vermell
proposava de situar-la a l’altre cantó de l’estació de tren (veure Fotografia 1),
replantejant tot l’edifici actual de l’estació de tren per complir la doble funció
tren/autobusos i creant una nova bossa d’aparcament. D’altra banda, advertien que a la
ubicació prevista, l’estació d’autobusos no hi cabria.
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Fotografia 1.
Ubicació de la
nova estació
d’autobusos
proposada pel
grup vermell.

Els grups blau i el vermell van proposar que l’estació de tren també fos accessible des de
Pardinyes (c. Roger de Llúria), per guanyar així espai d’estacionament i també espai per a la
càrrega i descàrrega, a la vegada que permetria superar la barrera arquitectònica amb el
barri de Pardinyes que significa l’estació de Ferrocarril. Alguns participants van indicar, però,
que Adif no estaria disposada a obrir l’estació per l’altra banda, al·legant motius de
seguretat. Altres participants van comentar que potser n’hi hauria prou millorant el
funcionament intern de l’estació.
La intermodalitat també es podria fomentar, segons els participants, impulsant models de
gestió integrada (integració tarifària, per exemple), per optimitzar la connexió entre els
diferents serveis, o facilitant que la xarxa d’autobusos urbans tinguin recorreguts de
doble sentit (actualment només fa el recorregut en el sentit de les agulles del rellotge) per
facilitar l’accés ràpid a l’estació en bus.
Els participants consideraven que calia millorar les connexions ferroviàries existents amb
poblacions properes (Balaguer, Tàrrega, Cervera, les Borges Blanques, Binéfar...) per
impulsar un servei de Rodalies competitiu, que donés servei a la gran quantitat de gent
de les rodalies de Lleida que treballen a la ciutat. Els diferents grups prioritzaven diferents
línies: els grup blau prioritzava la de Tàrrega per una qüestió de massa crítica, el grup verd
prioritzava la de Balaguer ja que la Generalitat ja havia comprat nous combois adaptats a la
línia, i el grup vermell remarcava que la línia de les Borges Blanques era igualment
important ja que bona part de la població de les Borges treballa a Lleida.
Alguns participants van comentar que calia planificar les connexions territorials amb
coherència, i on els serveis d’autobús i ferrocarril es complementessin. Per exemple, no
crear redundàncies en les línies (no trepitjar-se en els horaris i reforçar l’autobús cap a
aquelles poblacions sense accés al ferrocarril).
LA

FUNCIONALITAT DE LA XARXA DE CAMINS AGRARIS ES POT MILLORAR A PARTIR DE LA

JERARQUITZACIÓ I SENYALITZACIÓ DELS CAMINS

Els camins poden tenir diferents usos (mixticitat d’usos), però caldria prioritzar la funció
productiva, especialment en aquells àmbits amb un sòl més productiu. En aquest sentit, el
grup vermell va proposar d’establir un sistema jeràrquic que permeti establir uns eixos
viaris prioritaris per als vehicles agraris, i una sèrie de camins secundaris on possibilitar la
funció de lleure i gaudi del paisatge agrícola. En aquest sentit, es donava especial
importància a reduir el risc de conflictivitat entre els diferents usos, i en prioritzar la
seguretat en el trànsit d’aquests camins. En aquest sentit, convindria potenciar la
senyalització dels camins, per millorar l’experiència de la visita, i també per facilitar
l’orientació dins l’Horta.
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Els participants van aprofitar per fer altres propostes relatives a l’Horta, com potenciar els
serveis per a la població (internet, accés de vehicles d’emergència, etc...) i també afavorir la
mixticitat d’usos a l’Horta, incloent la transformació i la comercialització dels productes
agrícoles (venda de proximitat), i reforçar així la relació de l’Horta amb la ciutat.
L’EIX

FLUVIAL DEL

SEGRE ÉS UN PATRIMONI

QUE VAL POSAR EN VALOR I PROTEGIR

Els participants van dedicar els darrers instants de sengles grups a debatre sobre l’eix fluvial
del Segre. Aquest eix fluvial, desconegut per a alguns dels participants, tindria una funció
de mobilitat per al lleure i el gaudi del paisatge . Per garantir-lo, els participants
proposaven que es protegeixi i promocioni l’eix fluvial, fent front a la complexitat de la
gestió que comporta la confluència de competències de diverses administracions (CHE,
Generalitat, i els diversos ajuntaments dels municipis riberencs del Segre). Procurar tenir
una visió de conjunt, i una gestió coordinada amb els altres municipis de l’àmbit.
RESULTATS

DEL QÜESTIONARI EN LÍNIA

Tot seguit es presenten les aportacions que van fer les 24 persones que van respondre el
qüestionari en línia corresponent a aquest taller.
Per facilitar i millorar el transport de mercaderies a través de l’aeroport de LleidaAlguaire, quina mesura considereu més eficient?

A més, els participants al formulari van fer comentaris en les següents línies:
Comentaris
Si parlem de mercaderies, quin sentit té passar pel centre de Lleida?
No és prioritari
Dissortadament, no acaba de funcionar el transport de mercaderies via ferrocarril
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Quins criteris són més prioritaris per ordenar i estructurar la xarxa de camins locals?

A més, els participants al formulari van fer comentaris en les següents línies:
Comentaris
Afegir zones voreres als camins que es fan servir com a zona de passeig degut a la perillositat
al ser molt estrets per els vehicles i grups de persones.
Com s’ha de concretar i potenciar la intermodalitat de l’actual estació de ferrocarril?
•
•
•
•
•

Enllaços ràpids i proximitat des de l'Estació de tren a l'Estació d'Autobusos.
Més i millors connexions amb els pobles de Lleida i especialment amb les localitats i p obles
del nord de la província.
Amb la xarxa d'autobusos de línies intermunicipals, construcció de la nova estació
d'autobusos, i amb els aeroports d'Alguaire, el Prat i Reus.
Seria bo que la nova estació d'autobusos i xarxa ferroviari acordessin quin desp laçaments fa
cadascú per evitar acumulació de viatges en hores amb on no hi ha demanda.
Nova estació d’autobusos.

4.1.3. SUBTEMA 3. TRANSPORT PÚBLIC I VIANALITZACIÓ
El tercer subtema del taller de debat va girar al voltant de concretar traçats, detectar
necessitats i fer propostes de millora sobre quatre temes relacionats amb la xarxa viària
urbana i la mobilitat quotidiana: el traçat de la prolongació de la L-11 com a ronda
exterior a la ciutat (que hauria de permetre una circulació fluïda i externa al centre de la
ciutat), el transport públic i en concret la xarxa de busos urbans i periurbans, els
aparcaments dissuasius i la ronda verda, tant la seva part més urbana i relacionada amb
la vianalització del centre i interconnexió de barris, com la seva part més de ronda
perimetral verda.
RESULTATS

DELS DEBATS

A continuació es detallen les principals aportacions recollides durant el debat organitzades
en aquests quatre temes, més una qüestió de principis generals que va anar sorgint durant
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el debat i que va generar molt de consens entre els assistents. En primer lloc es sintetitza
aquest tema més general, i tot seguit es detallen les aportacions, algunes orals i transcrites i
d’altres plasmades en plànols (que s’inclouen):
CAL

ESTABLIR UNA ESTRATÈGIA DE MOBILITAT QUOTIDIANA PENSADA A LLARG TERMINI I EN CLAU DE

SOSTENIBILITAT, PRIORITZANT EL TRANSPORT PÚBLIC, L ’ÚS DEL VEHICLE ELÈCTRIC, LA MOBILITAT A
PEU O EN BICICLETA I LA DISSUASIÓ I PENALITZACIÓ DEL VEHICLE PRIVAT

Molts dels participants van estar d’acord en que per tal que el model de mobilitat de la
ciutat prioritzés el transport públic i la vianalització, calia posar l’accent en la dissuasió a
gran escala del vehicle privat: “a més infraestructures dedicades al vehicle privat, més es
fomenta aquest, per tant el que cal fer és limitar-lo, afegir-hi impediments”. És a dir, que
calia pensar a llarg termini i en una concepció de la ciutat cap a la sostenibilitat
(escenari de canvi climàtic i disminució de les reserves de combustibles fòssils), i per tant
establint una estratègia basada en el transport públic i el vehicle elèctric. No obstant,
diversos assistents, tot i estar d’acord amb les afirmacions anteriors, van ser de l’opinió que
el vehicle encara és necessari i que poder entrar i sortir de la ciutat ràpidame nt és
també una necessitat.
D’altra banda, també es va comentar i els participants van estar força d’acord, tot i que
alguns van expressar que seria molt difícil, el fet que cal promoure un canvi de mentalitat
de la ciutadania: “no cal arribar fins la porta de cada lloc amb el cotxe”. Això sí, aquesta
premissa només serà possible si s’acompanya de millores en la xarxa de transport públic.
Alguns dels assistents van estar d’acord amb una aportació que feia referència a que calia
prioritzar les mesures previstes a l’Avanç del POUM (i que es plantejaven en aquest
subtema). Per alguns aquesta priorització passava per: primer ubicar els aparcaments
dissuasius, després vianalitzar el centre de la ciutat i després establir la ronda verda amb la
interconnexió de barris, zones i equipaments. No obstant, aquest ordre va generar
dissens entre els assistents, ja que alguns van opinar que començarien per la vianalització
del centre, i d’altres apostaven per dur a terme totes les intervencions de forma progressiva
però conjuntament.
LA

MILLORA DE LA FREQÜÈNCIA I EFICIÈNCIA DEL TRANSPORT PÚBLIC URBÀ I PERIURBÀ PERMETRÀ

ESDEVENIR UNA ALTERNATIVA REAL AL VEHICLE PRIVAT

Respecte el transport públic els assistents van començar a fer propostes d’abast més
periurbà, considerant que un dels problemes a gestionar és l’afluència de gent dels barris
i/o poblacions perifèriques a la ciutat i sobretot al centre i als serveis més bàsics (comerç,
sanitat, gestions, educació, etc.). En aquest sentit es va proposar l’establiment d’un
tramvia o tren-tramvia que uneixi les poblacions i barris de la zona periurbana de la
ciutat de Lleida, dissuadint així l’ús del vehicle privat des de l’origen. Els participants van
proposar començar a aplicar la mesura per les rutes més freqüentades.
Els assistents van estar d’acord amb el fet que per a què la xarxa de busos funcioni com a
“substituta” del vehicle privat cal que aquests siguin: molt freqüents, totalment
adaptats i accessibles, i que “et portin als llocs, no que et passegin”. Per tant van
proposar que es programin rutes ben definides i pensades per accedir a tot arreu (sobretot
als llocs més freqüentats i serveis bàsics) sense haver de caminar certes distàncies (pensant
sobretot amb gent gran, o gent amb mobilitat reduïda).
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Finalment, també hi va haver consens en el fet que caldria establir una xarxa eficient de
carrils bus prioritzant el pas d’aquests a la ciutat i permetent augmentar la freqüència i
l’eficiència.
CAL

CERCAR LES ZONES CLAU PER ALS APARCAMENTS DISSUASIUS, ESTABLIR LÍNIES DE BUS

LLANÇADORA I GARANTIR- NE LA SEGURETAT

Per tal que els aparcaments dissuasius funcionin com a tals i siguin altament utilitzats, els
assistents van estar d’acord amb la proposta que primer convindria detectar les zones clau
per ubicar-los i definir línies de bus llançadora entre aquests i el centre. També garantirne la seguretat, sobretot en els més apartats.
Alguns dels assistents van expressar que cal ubicar més aparcaments públics al centre de
la ciutat i als espai clau (hospital, centres comercials, zones amb manca d’aparcament i
molta activitat) per facilitar una entrada i sortida ràpida. No obstant, aquesta proposta va
generar dissens donat que hi havia participants que consideren que el cotxe no ha d’entrar
al centre urbà, si no és per necessitat o perquè s’hi resideix. Algunes opinions van apuntar
la proposta d’encarir més aquests aparcaments del centre per justament dissuadir
l’entrada del vehicle privat.
Finalment els participants van situar 4 zones d’aparcament dissuasiu:
Fotografia 2. Plànol amb
la situació de les propostes
d’aparcament dissuasiu.
Dos més propers a la zona
urbana i que per tant
també supleixen una
manca d’aparcaments al
lloc (grup verd) i dos més
perifèrics lligats a la ronda
externa i que tindrien més
aquest paper
d’aparcament dissuasiu
periurbà (blau i vermell)

LA

PLANIFICACIÓ DE NOVES INFRAESTRUCTURES HA DE DERIVAR LA MOBILITAT RÀPIDA A UNA ESCALA

MÉS EXTERNA O TERRITORIAL , I SOBRETOT NO TREPITJAR MÉS LA HORTA

Per un costat, alguns dels assistents van fer referència al fet que la variant sud s’hauria de
concebre de forma territorial, i no tant urbana. Per tant, que aquesta hauria de passar per
la unió de l’AP2 amb la variant nord, i per tant més lluny del nucli urbà.
En tot cas, davant les propostes definides prèviament, els assistents van coincidir en que
calia evitar fer més talls a l’horta, ja que és un patrimoni històric, per tant van descartar el
traçat proposat per la zona de Rufea, proposant traçats alternatius que més aviat
aprofiten la vialitat existent:
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Fotografia 3. Plànol amb
la situació de les propostes
de tancament de la ronda
externa. El grup blau va
proposar els traçats A i B,
mentre que el vermell va
apostar pel B, no veient
clar el traçat A. Ambdós
grups van estar d’acord a
descartar el traçat que
passaria per l’horta de
Rufea.

LA

RONDA VERDA HA DE TENIR UN ÚS D’OCI, I PERMETRE ACCEDIR A LLOCS D’INTERÈS I VALOR, AMB

LA VIANALITZACIÓ DEL CENTRE URBÀ I LA CONNEXIÓ CAP ALS BARRIS, AMB PAVIMENTS ADEQUATS
PER L ’ACCESSIBILITAT I EFICIENT EN LA SEVA GESTIÓ I MANTENIMENT

Els participants van coincidir en atorgar i considerar que la ronda verda tindrà
preferentment un ús lúdic i esportiu per la ciutat. Valorant-la com una proposta
interessant en esdevenir una bona interconnexió segura i confortable. Connectar els barris
per mitja de carrils per les bicicletes es considera una mancança i una mesura que cal
incloure, i que la ronda verda pot resoldre.
Per a alguns dels assistents seria convenient, enlloc de plantejar tot el traçat de cop i sobre
plànol de la ronda verda, començar a desenvolupar els traçats que vagin a “algun lloc”,
que tinguin un objectiu final per estimular-ne l’ús. Un dels que es proposa en aquest sentit
és el trajecte que porta a Les Basses.
Alguns participants proposen també que alguns dels traçats de la ronda verda siguin
paral·lels als vials de circulació ja existents. En aquest cas, els traçats haurien d’estar ben
definits i separats de la via de circulació de forma segura (al costat de la rasa i amb
separació arbrada o altres alternatives). D’aquesta manera s’aconseguiria:
- Representar una alternativa de pas de vianants i amb preferència de bicicletes.
- Optimitzar i aprofitar la xarxa actual.
- Augmentar la seguretat sobretot en els traçats periurbans, en ser vies amb més
circulació.
Pel que fa a les característiques de la futura ronda verda, els assistents van estar d’acord
en que aquesta caldrà que sigui:
- De secció variable, diferent en funció del tram i la zona on s’ubiqui aquest tram (si
connecta espais naturals, rurals, urbans amb rurals, urbans, etc.), però continua.
- Amb elements identificables i que identifiquin els diferents trams com a part d’una
ronda verda única o xarxa.
- Amb paviments i una urbanització que no dificultin l’accessibilitat per a persones
amb mobilitat reduïda, gent gran, etc., per tant triant bé els materials que ho
possibilitin.
- Amb plataformes úniques que afavoreixin el pas del vianant als trams més urbans.
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Finalment, entre els participants es genera el dubte de com i què implicarà el
manteniment de la ronda verda, fet que es considera com un factor limitant. No obstant,
algunes persones van proposar possibles solucions i/o alternatives d’optimització i
reducció d’aquests costos:
- Aprofitar traçats de camins ja existents i que ja tinguin un manteniment.
- Possibilitar la convivència d’usos, per exemple amb els camins rurals/agrícoles, per
tal de possibilitar una gestió compartida.
- Fer una tria de paviment que impliqui menys costos de manteniment.
Pel que fa a la zona urbana, alguns dels assistents van proposar ampliar l’experiència dels
camins escolars duta a terme a una escola del centre a la resta d’escoles de la ciutat,
establint una xarxa de camins escolars que es podria integrar a la ronda verda o a la zona
a vianalitzar. Genera cert dissens pel fet que hi ha molts pares i mares acostumats o
condicionats a portar als nens a l’escola amb cotxe.
Finalment alguns dels assistents van proposar que a tota la zona del centre la ciutat que
queda dins la primera ronda s’hi pugui prioritzar el vianant, bé sigui vianalitzant, amb
més traçats a la ronda verda o pacificant carrers per exemple amb plataformes úniques.

Fotografia 4. Plànol amb
la proposta de traçat
prioritari de la ronda verda
(blau) i propostes de
vianalització i pacificació
del centre i camins
escolars (vermell).

RESULTATS

DEL QÜESTIONARI EN LÍNIA

Tot seguit es presenten les aportacions que van fer les 24 persones que van respondre el
qüestionari en línia corresponent a aquest taller.
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Quins usos i/o funcions considereu més prioritaris per a la futura Ronda Verda que preveu
el POUM i que tindria forma d’anella circular?

A més, els participants al formulari van fer comentaris en les següents línies:
Comentaris
L’anella verda perimetral a la ciutat fa molts anys o segles que existeix, l’únic que s’ha de fer és
com interrelacionar estos espais, l´horta i la ciutat.
No és prioritari.

Quin traçat considereu més adient per a un nou vial exterior que a llarg termini
funcioni com una ronda perimetral de la ciutat?

A més, els participants al formulari van fer comentaris en les següents línies:
Comentaris
Este traçat ha de ser permeable, és a dir, que els accessos a l´horta tan de Sot de Fontanet,
Copa d´or, Rufea, Caparella, Mariola, puguin accedir sense tenir que fer grans recorreguts.
Cal procurar no carregar l'horta de carreteres, ponts, pilans... que la creuen
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Quines característiques haurien de tenir les reserves d’aparcaments en la perifèria de la
ciutat perquè s’acabin implementant?
•
•

Amb connexions ràpides amb el centre de la ciutat. Plànol on s'indiqui les diferents
zones de Lleida ciutat (botigues, locals de lleure, poliesportius, escoles, etc.
Connexió ràpida i fluïda amb la xarxa d'autobusos local: Servei d'autobús prioritària
(llançadores) entre les reserves d'aparcament en la perifèria i la xarxa d'autobusos
urbans.

Comentaris generals sobre el conjunt del tema al qüestionari
Existiria alguna possibilitat de modificar el by-pass de l’AVE que passa per Rufea per fer
realment allò que se va projectar al seu inici, una estació territorial de passatgers.
És fonamental el transport públic. La gent deixarà el cotxe a la perifèria quan trigui menys amb
el bus que amb el transport propi i això es un repte important quan encara ara a nar de la
Bordeta a l'Arnau de Vilanova es un calvari
Al centre de la ciutat, amb les últimes modificacions, han quedat totalment abandonats en
quant a comerços i amb molts problemes de carrega i descarrega, com per exemple Princep
de Viana, Anselm Claver...per la qual cosa crec que es un tema que es tindria que tornar a
estudiar. Fer amples els carrers per els vianants està molt bé però si ens carreguem el comerç
de la zona els vianants no hi passegen, i els veïns jo crec que tenen veritables problemes
Transformaria la nacional 240 (Ll-11) que divideix la ciutat, en un passeig o Avinguda amb
semàfors i passos de vianants, millorar l’accés al barri de la Bordeta, per Avinguda Garrigues en
el marge des de el edifici de la Hyundai fins al Canal, transformar l'actual nacional II, en una
autovia, doncs al meu parer es indispensable per la connexió del futur polígon industrial de
Torreblanca amb la ciutat de Tarragona.
El més prioritari és donar al transport públic l'espai que necessita per garantir la seva efi càcia:
puntualitat
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4.2. TEMA 2. PROMOCIÓ ECONÒMICA, INDUSTRIAL , COMERCIAL I TURÍSTICA
El segon taller va tractar sobre promoció econòmica, industrial, comercial i turística. Es
va debatre sobre el model d'implantació del teixit productiu i la necessitat de reforçar les
sinèrgies entre Gardeny i el nou sòl industrial dels sectors del Segre i Torreblanca, i es van
abordar les possibilitats d’incorporar Lleida dins la xarxa productiva del corredor
Mediterrani. També es va tractar com el POUM pot defensar el model tradicional de comerç
local i conjuminar-lo amb la necessària implantació de noves formes de comerç a la ciutat.
Finalment, es va debatre com es pot potenciar una imatge urbana que afavorís els valors
turístics de la ciutat i del territori.
Els tres subtemes tractats en profunditat durant el taller van ser:
1. Lleida-ciutat com a capital d’uns serveis especialitzats
2. Aposta estratègica de concentració del sòl productiu
3. La flexibilitat dels sectors residencials en l’estratègia comercial i turística del
municipi

4.2.1. SUBTEMA 1. LLEIDA-CIUTAT COM A CAPITAL D’UNS SERVEIS ESPECIALITZATS
Aquest primer subtema pretenia tractar el model de la ciutat de Lleida en la seva posició
com a capital de serveis especialitzats, sent l’agroalimentari i el logístic els dos sectors
que s’apunten com els motors actuals i futurs de l’economia lleidatana.
RESULTATS

DELS DEBATS

Per un costat potenciar i ordenar la mixtura d’usos que es planteja l’Avanç del POUM, per
tal d’afavorir la disposició de serveis terciaris als creixements dels teixits residencials, i per
l’altre definint dos sectors clau per l’especialització productiva: l’ampliació del polígon El
Segre, a una escala més local, i la programació del sector de Torreblanca, a una escala més
territorial. Buscant alhora també la mixticitat dels usos en quant al sector terciari en aquests
dos sectors, i la seva relació amb el Parc Tecnològic de Gardeny, vinculació que aportaria un
valor afegit al desenvolupament previst.
Es tractava en definitiva de valorar i matisar un model de desenvolupament, vinculat a la
ciutat, als seus sectors econòmics potencials, amb qualitat afegida, i que busca situar Lleida
com a pol intermedi entre Barcelona i Saragossa, en competència a l’eix Tarragona – Reus –
Valls.
Tot seguit es detallen les principals aportacions recollides durant el debat. Especificant els
acord més unànimes, i les opinions que van generar dissens.
LA

CIUTAT HA DE SER MIX D’USOS, PERÒ NO QUALSEVOLS, NI A QUALSEVOL LLOC NI DE QUALSEVOL

MANERA . CAL PROJECTAR I PLANIFICAR LA MIXTICITAT.

Els participants van debatre sobre el model de ciutat mixta en quant a la possibilitat i més
facilitat per incloure serveis terciaris en els creixements residencials. En aquest sentit hi va
haver un consens absolut amb el fet que la ciutat ha de mix de usos, que “hi han de
passar coses” per tal que aquesta sigui viva i no es generin barris dormitori, implicant una
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major necessitat i dependència de l’ús del vehicle privat. La opinió general va ser que hi ha
d’haver una convivència entre l’ús residencial i els serveis: sector terciari, i serveis a les
persones (educació, sanitat, etc.). També es va proposar buscar la convivència amb altres
tipus de serveis i negocis, tipus petits tallers, empreses de manufactura de petit format, etc.,
tot i que no tothom va estar-hi d’acord, ja que en alguns casos aquestes activitats
impliquen sorolls, i poden tenir necessitats de càrrega i descarrega o accés dels clients, que
es poden veure dificultats si s’ubiquen a la ciutat.
Els assistents, no obstant, també van estar d’acord que aquesta mixtura, els serveis que
s’instal·len a la ciutat, als teixits residencials, no poden ser qualsevols, i que per tant caldria
buscar els elements que permetin aquesta mixtura, i projectar i planificar des d’inici .
En aquest sentit, també va tenir molt de consens el fet que caldria parar molta atenció a
l’escala dels serveis a ubicar a la ciutat i teixits residencials, fent referència per tant a
limitar o adequar segons cada lloc la mida, els usos, el format i fins i tot l’estètica dels
serveis/negocis a instal·lar. També caldria tenir en compte el moviment que aquestes
activitats generen, i com és aquest moviment (vehicles per càrrega i descarrega o bé
moviment de gent a peu per passeig). Per tant, els participants van estar d’acord a que el
POUM hauria de determinar i endreçar la compatibilitat d’usos (residencial i serveis) segons
els paràmetres anteriorment exposats.
ELS

POLÍGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA PODEN TAMBÉ TENIR UNA MIXTURA D’USOS, OFERINT

LOCALITZACIONS PER SERVEIS TERCIARIS QUE NO SIGUIN COMPATIBLES PER SER UBICATS ALS TEIXITS
RESIDENCIALS.

Els participants van mostrar força consens en possibilitar també la mixtura d’usos als
polígons d’activitat econòmica, pensant en els tipus de serveis que en contrapartida
consideraven que no eren tant compatibles amb els teixits residencials de la ciutat.
Així per tant, també es va considerar que ordenar aquesta possibilitat atenent a l’escala i el
tipus de negoci a ubicar als polígons d’activitat, tenint també en compte el moviment i el
tipus de moviment de població que generen i el públic objectiu al qual es destinen.
Segons aquestes característiques, els assistents per exemple, van considerar que grans
comerços de productes de mida gran, que impliquen als clients usar el vehicle privat per
carregar el producte, i que fins i tot estan destinats a comerciants o venta a l’engròs , podria
ser un perfil de servei terciari compatible amb ser ubicat en polígons d’activitat econòmica,
propers d’altra banda a la ciutat. També per exemple es va estar d’acord a que aquests
sectors podrien acollir usos recreatius de gran format. De forma que a més es mantenen els
sectors actius i amb afluència, tant de dia com de nit o entre setmana i cap de setmana.
ELS

POLÍGONS

D’ACTIVITAT

ECONÒMICA

S’HAN

D’ESPECIALITZAR

EN

LA

INDÚSTRIA

AGROALIMENTÀRIA I LA LOGÍSTICA , EXISTINT LA POSSIBILITAT DE PERMETRE LA INSTAL ·LACIÓ
D’EMPRESES DE DIFERENT MIDA SEGONS CADA SECTOR.

En l’àmbit de l’especialització, els assistents van estar d’acord en que hi ha certes activitats
i usos que cal que s’ubiquin fora de la ciutat i per tant en polígons d’activitat
econòmica o industrials. En aquest sentit a més, un dels grups va matisar que aquest
poden i haurien de ser de dos tipus:
- aquells destinats a permetre la instal·lació de grans empreses, grans indústries del
sector de l’agroalimentari i la logística (entenent així el sector de Torreblanca),
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-

i aquells preparats per donar cabuda a les empreses i naus de dimensió més
petita i variable, sent aquesta una necessitat real de Lleida (per exemple l’ampliació
del polígon El Segre, d’àmbit més local).

Programant des de l’inici, en el POUM, aquesta possible flexibilitat, reduint així les
tramitacions urbanístiques per fer-ho possible a posteriori, els assistents van considerar que
es fomentaria molt més la implementació d’empreses als polígons d’activitat, concretament
l’ampliació de El Segre i el futur Torreblanca, i es donaria una millor resposta a la demanda
real de Lleida, que es considera que és de petit productor, manufactura i/o tallers, a més de
la demanda futura de les grans empreses del sector logístic i agroalimentari. En aquest
darrer cas, sempre considerant avaluacions d’impacte ambiental per la seva instal·lació.
En el debat també es va comentar el problema del preu del sòl com un dels principals
limitants per les empreses a l’hora de triar Lleida com a sector on instal·lar-se.
LA
DE

VINCULACIÓ ENTRE EL

LLEIDA,

PARC TECNOLÒGIC

DE

GARDENY

I ELS POLÍGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA

PASSA PERQUÈ AMBDÓS SECTORS VAGIN EN LA MATEIXA DIRECCIÓ, POSSIBILITANT UN

INCREMENT DE LA QUALITAT PER MITJÀ DEL TRASPÀS DE CONEIXEMENT.

Tots els participants van estar d’acord en què seria positiva una vinculació entre el Parc
Tecnològic de Gardeny, dedicat a la investigació i la rece rca, i els polígons d’activitat
econòmica. Un fet sobretot plantejat de cara al nou sector de Torreblanca, en tant que es
preveu sigui un nou polígon dedicat i especialitzat en la indústria agroalimentària i la
logística, i per tant sectors amb possibilitat d’instal·lació de grans empreses i on l’I+D+i hi
pot tenir molta importància.
Els assistents van coincidir en que Gardeny pot proveir de professionals de qualitat a les
empreses que s’instal·lin a Torreblanca, així com també 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, fet que es considera fonamental pels assistents. Per
alguns fins i tot Gardeny, ja a l’actualitat i més en la previsió de futur, podria esdevenir un
pol d’atracció, un “aparador” per les empreses. Tot i que aquesta relació no es va veure tan
directa per tots els grups.
El dissens va aparèixer sobretot en la concreció de la forma o el tipus de vinculació a
establir. Algunes persones van considerar que Gardeny podria esdevenir un espai apte per
a que les empreses instal·lades a Torreblanca disposessin d’espais de sinergia, reunió, fent
una funció de centralització, i fins i tot per a què algunes hi ubiquessin el seu laboratori de
recerca i innovació. D’altres, tot i veure les virtuts d’aquesta relació, van considerar que la
separació física no afavoriria aquesta mena de lligams, i que no seria un factor atractor per
les empreses realment. Finalment, d’altres van considerar que cada sector s’havia
d’especialitzar en el tipus d’empreses a acollir i productes a produir, així Gardeny ha de ser
apte per acollir empreses tecnològiques i de recerca, mentre que Torreblanca ha d’acollir
empreses productores o grans logístiques, quedant per tant el vincle en termes més de
coneixement. D’altra banda, alguns participants van esmentar que aquestes decisions no
eren objecte del POUM.
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Fotografia 5.
Resultat del debat
del subtema1

RESULTATS

DEL QÜESTIONARI EN LÍNIA

Tot seguit es presenten les aportacions que van fer les 18 persones que van respondre el
qüestionari en línia corresponent a aquest taller.
Quins haurien de ser els sectors en els quals s’hauria de fonamentar l’economia de
Lleida en un futur?

A més, els participants al formulari van fer comentaris en les següents línies:
Comentaris
Introduiria indiscutiblement i indefectiblement la cultura. El patrimoni cultural i la indústria
cultural en general han de ser factors líders a la ciutat. De fet, el treball de la candidatura
UNESCO del Turó de la Seu Vella a Patrimoni Mundial serà un actiu de turisme cultural que pot
impulsar geomètricament la participació internacional de la ciutat en factors directes i
indirectes a la pròpia candidatura. Es tracta d'aprofitar els valors patrimonials per projectar-se
en la indústria cultural, en el donar a conèixer la ciutat i la seva potencialitat a descobrir.
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El turisme es potenciarà sol si el patrimoni que tenim (Seu Vella, Museu de Lleida, arqueologia,
etc.) el sabem vendre bé.

Lleida ha de potenciar el seu paper de pol logístic entre els sistemes urbans de
Barcelona i Saragossa

A més, els participants al formulari van fer comentaris en les següents línies:
Comentaris
Lleida ha de ser model de ciutat intermèdia a nivell funcional, no tan sols urbanísticament
parlant.
La competència forta no està ni a Barcelona ni a Saragossa, sinó al sistema urbà Tarragona Reus-Valls
No estem d'acord amb noves inversions en el polígon industrial de Torreblanca i done m
suport a la posició de l'INCASOL que aquests terrenys s'incloguin com a urbanitzables no
delimitats en el nou POUM
Crec que amb Saragossa no en tenim prou
Quins mecanismes de gestió i de funcionament poden afavorir les sinèrgies entre les
activitats del parc científic i tecnològic de Gardeny amb el teixit productiu als polígons del
Segre i el futur sector de Torreblanca?










Possiblement els que es derivin de la implantació de la gestió de la qualitat, de la millora
contínua (de processos), de la gestió del coneixement i la competitivitat empresarial.
Convenis de col·laboració entre les empreses ubicades al Parc Tecnològic de Gardeny i
empreses dels polígons del Segre i sector de Torreblanca per treballar l'I+D+i que es
desenvolupa al Parc Tecnològic. Potenciar mitjançant convenis la Formació Professional en
oficis així com entre l'UDL i les empreses ubicades en els dos polígons esmentats.
Seria molt interessant potenciar també com a districte industrial tecnològic Torreblanca (tinc
molts dubtes sobre la seva execució), en tot cas les empreses que s'ubiquin als polígons del
Segre i Torreblanca haurien de ser compradores dels inputs de Gardeny.
La movilidad, tanto de transporte publico como de mercancías.
No creiem que hi haig d'haver un nou polígon a Torreb lanca quan el del Segre està
infrautilitzat i quan no hi ha una demanda real d'empreses per instal·lar -s’hi. El tema del
PCiTAL, volem saber amb més detall com està funcionant abans de posicionar -nos.
Ara, cap. El PCiTAL ens costa 65 milions d'euros. Una inversió molt elevada que no contrasta
amb la realitat laboral. Tot i així, moltes petites i mitjanes empreses van traslladar -se allí. Per
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que Empreses de logística voldran muntar la seva oficina al PCiTAL, si per criteris d’eficàcia
es millor tenir-ho a la mateixa nau?
La part de "serveis" del PCiTAL hauria de funcionar com un Hub/punt de centralització per a
tots. La universitat i l'ajuntament poden ajudar, però l'èxit seria assolir sinèrgia entre les
empreses privades

4.2.2. SUBTEMA 2. A POSTA ESTRATÈGICA

DE CONCENTRACIÓ DEL SÒL PRODUCTIU

Aquest subtema partia de la proposta efectuada en el document d’Avanç del POUM, de
distribuir el sòl productiu en dos àmbits de desenvolupament, un responent a una lògica
local (el Segre), i un altre amb vocació territorial molt més àmplia (Torreblanca).
RESULTATS

DELS DEBATS

Els participants dels tres grups que van tractar aquest tema van abordar la conveniència de
la ubicació dels nous creixements, les característiques que haurien de tenir, els criteris per a
la delimitació dels sectors, així com les inquietuds que els generava cada àmbit de
desenvolupament.
L’AMPLIACIÓ

DEL POLÍGON EL

MENTRE QUE EL SECTOR DE

SEGRE

SERVIRÀ PER ACOLLIR INDÚSTRIA PETITA I D’ÀMBIT LOCAL ,

TORREBLANCA

PERMETRÀ CAPTAR INDÚSTRIA DE GRANS DIMENSIONS I

D’ÀMBIT NACIONAL O INTERNACIONAL

Els participants van coincidir amb la proposta de l’Avanç de destinar l’ampliació del polígon
del Segre a la indústria i empreses locals, i que el sector de Torreblanca pogués acollir una
indústria que requerís grans superfícies de terreny, i que a la vegada tingués una vocació
internacional.
En paral·lel, es va valorar positivament la reconsideració del SUR-17 (Rufea), de sòl industrial
amb vocació logística, a sòl amb ús residencial.
L’AMPLIACIÓ DEL SEGRE FINS A ALCOLETGE, JUNTAMENT AMB UNA MILLORA URBANÍSTICA
CONJUNT, PERMETRÀ DONAR RESPOSTA A LES NECESSITATS LOCALS DE SÒL PRODUCTIU.

DEL SEU

Els participants identificaven que existia una demanda d’espai industrial per part
d’empreses que actualment es troben dins la ciutat, i que l’ampliació del Segre permetria
acollir aquesta demanda. Tot i això, alguns participants van fer incís en la necessitat de
millorar la urbanització dels sectors ja desenvolupats, que presenten un estat desordenat i
poc actualitzat.
D’altra banda, també consideraven que calia rebaixar la mida mínima d’ocupació d’aquest
sector, per permetre la implantació de tallers petits (fusters, mecànics...), per exemple, als
500 m2. Precisament, això va generar inquietud entre alguns participants, que consideraven
que això podria “buidar” la ciutat de petits tallers.
Alguns participants també van plantejar la possibilitat d’ampliar el polígon del Segre cap a
l’est, fins al nou vial que està previst entre l’A-2 i la LL-11.
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LA

UBICACIÓ

DE

TORREBLANCA

ÉS

LA

MÉS APROPIADA ,

PER A

UN

SECTOR D’AQUESTES

CARACTERÍSTIQUES

Els participants coincidien en considerar adequada la ubicació de Torreblanca, tant per
les característiques orogràfiques (és una àrea majoritàriament plana), pels bons accessos en
tren i carretera, per les dimensions del sector i per l’elevada proporció de sòl de titularitat
pública. Alguns participants van proposar ubicacions alternatives, com a Torreribera, les
Canals (entre la N-420 i la LL-11), o en l’espai comprès entre l’A-2 i la LL-11. En general,
però, els participants van objectar a aquests sectors alternatius per considerar-los massa
petits o que afectaven terrenys d’alt valor ecològic i paisatgístic.
Un factor clau que contribuiria a la competitivitat d’aquest sector és la millora dels accessos
en tren i ferrocarril. Tot i que és un tema que es va tractar en l’anterior taller (Taller 1.
Mobilitat i infraestructures), els participants van insistir en la pertinència d’alliberar el
peatge de l’AP-2, i desdoblar la carretera N-240 per a que esdevingui autovia.
TORREBLANCA HA D’ACOLLIR INDÚSTRIA D’ALT VALOR I VOCACIÓ
L ’ÀMBIT AGROALIMENTARI, PERÒ TAMBÉ ACTIVITATS LOGÍSTIQUES

INTERNACIONAL , ESPECIALMENT DE

Torreblanca té un elevat potencial per acollir empreses que requereixin ocupar una
gran quantitat de sòl. Els participants prioritzaven acollir-hi empreses d’alt valor afegit, i
relacionades amb el sector agroalimentari, atesa l’elevada producció agrària a Ponent, i
aprofitant les sinergies amb Gardeny. Tot i això, algun grup no descartava que el sector
també pogués enfocar-se cap a activitats logístiques, i acollir un moll sec. De fet,
consideraven que la bona connexió amb Barcelona i Tarragona per ferrocarril i carretera
podria afavorir el paper de Lleida com a pol entre Tarragona/Barcelona i Saragossa.
D’altra banda, diversos grups van considerar que Torreblanca també hauria d’acollir totes
les activitats complementàries que puguin donar servei a les empreses del sector:
activitats hoteleres, recreatives, de restauració, etc.
EL DESENVOLUPAMENT DE TORREBLANCA
D’EFICIÈNCIA , QUALITAT I SOSTENIBILITAT

HA DE SER PROGRESSIU I RESPONDRE A CRITERIS

El convenciment que Torreblanca no es desenvoluparà del tot durant els propers 20 o 30
anys era generalitzat entre tots els participants. Qüestionats sobre com s’hauria de regir en
el seu desenvolupament, els participants van plantejar els següents criteris:
 Previsió d’accessos: Els terrenys amb millors accessos per carretera (des de la N-240) i
ferrocarril (a partir d’una futura estació de ferrocarril a Torreblanca) haurien de ser els
primers en desenvolupar-se.
 Sostenibilitat i eficiència energètica: En la implantació de nous edificis i activitats,
convé incorporar criteris de sostenibilitat en l’edificació i optimització dels fluxos
d’energia (per exemple, l’impuls d’una lògica de District heating per aprofitar el calor
residual produït per una determinada indústria). També es va incidir en la importància
de dimensionar adequadament els subministraments a tot l’àmbit, de manera que vagin
ampliant-se de manera progressiva.
 Cura de l’entorn i el paisatge: El sector de Torreblanca, ara una zona agrícola,
presenta unes condicions naturals i paisatgístiques que convindria conservar en la
mesura del possible (torrent de la Femosa).
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Orografia: Per facilitar les noves implantacions, convindria prioritzar la implantació en
terrenys plans.
Titularitat i preu del sòl: Convé que els primers desenvolupaments tinguin lloc en
terrenys de titularitat pública, per tal de poder incidir més en el preu del sòl i tenir més
capacitat de negociació i de planificació estratègica.

Tenint en compte aquestes consideracions, el sector més favorable seria el central, és a
dir, entre la nova estació de ferrocarril i els dos accessos previstos des de la N-240.
Els participants també van incidir en començar a desenvolupar el sector amb una
implantació potent, que faci de motor, que ajudi a captar noves activitats.

Fotografia 6.
Representació
cartogràfica del
debat del subtema 2

RESULTATS

DEL QÜESTIONARI EN LÍNIA

Tot seguit es presenten les aportacions que van fer les 18 persones que van respondre el
qüestionari en línia corresponent a aquest taller.
Marqueu la casella que correspongui amb el vostre grau d’acord o desacord amb la
següent afirmació: “El desenvolupament del sector de Torreblanca en la seva totalitat
-700 ha- és una aposta estratègica per potenciar i concentrar l’activitat econòmica del
territori de Lleida”.

A més, els participants al formulari van fer comentaris en les següents línies:
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Comentaris
Primer s’haurien d’ocupar en el 100% el sòl industrial tant en el polígon del Segre i polígon Els
Frares abans de desenvolupar el de Torreblanca per evitar solars industrials buits.
De moment, no veig viable Torreblanca
Aquest polígon no té cap transcendència durant els pròxims 15 anys.
Totalment d' acord, pel seu emplaçament, les comunicacions actuals i les previstes a futur. I
perquè per experiència pròpia en altres moments han volgut venir grans empreses per
comprar sòl i desenvolupar la seva activitat a Lleida, i no hi havia sol disponible. Barcelona ar a i
en un futur no molt lluny està limitat per la muntanya i el mar i per tant Lleida com a ciutat
catalana pot ser un referent. I sobretot facilitar la obertura de noves indústries.
Torreblanca és el resultat de la venta de terrenys a INCASOL. Hi ha molt terreny entre
Mollerussa i Lleida per l'A-2 que es pot aprofitar
M'agradaria equivocar-me, però sembla desproporcionat. Estaria relacionat amb l'ambició i
viabilitat com a pol logístic.
Marqueu la casella que correspongui amb el vostre grau d’acord o desacord amb la
següent afirmació: “L’ampliació del polígon industrial El Segre i la reconsideració dels

paràmetres urbanístics dels sectors d’activitats industrials no desenvolupats
permetran donar resposta a la demanda local de sòl industrial”.

A més, els participants al formulari van fer comentaris en les següents línies:
Comentaris
Dependrà de les sinèrgies amb el municipi d'Alcoletge per aquestes línies d'ampliació i del
consens polític d'actuació. També dependrà del grau d'inversió en la reparació de l'estat dels
carrers, d'una millora de l'asfaltat (d'acord a l’assiduïtat del tràfic de camions pesats) i d’una
revitalització de la imatge d'un polígon que pot passar a ser emulable a una "zona franca".
Molt d'acord perquè entenc que hi ha sòl d'activitat en excés, no cal classificar-ne tant
No tenim informació de sol·licituds explícites de més sol industrial a Lleida, a part de les que
proposa l'antic equip de govern.
A l’entorn del Polígon del Segre hi ha moltes finques que no s'estan conreant, o que són poc
rendibles per la seva superfície, i resultaria potser més econòmic inicialment que la promoció
de l'altre polígon (Torreblanca), aquest ja té les comunicacions que l’envolten, i els serveis. Fins
i tot l’impacte visual crec que seria inferior donat que seria una ampliació del Polígon del
Segre.
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El polígon del Segre requereix una actualització urgent pel que fa a urbanització, serveis,
instal·lacions, mobilitat ... Desconec l'ampliació prevista.
Quins són els criteris que caldrà sospesar per concretar la delimitació urbanística dels
sectors d’activitat econòmica en l’aprovació inicial del POUM?










Facilitat d’accessos i comunicacions per vehicles i treballadors que existeixen en els
mateixos.
Per mi no en cal delimitar cap, en tot cas, deixar-los com a urbanitzables no delimitats.
Solucionar inicialment els altres polígons actuals al complert.
Les necessitats reals de la pròpia ciutat i la capacitat d'inversió.
Les comunicacions i el transport públic.
Sobretot un no. El de l'especulació.
La situació respecte als existents, a les infraestructures viaries, elèctriques i de sanejament.
La flexibilitat del sòl respecte a la mida de les parcel·les resultants. Paràmetres d'edificabilitat
i d'ocupació màxims.
La viabilitat de l'activitat prevista en el termini del POUM, la compatibilitat amb l'entorn,
sigui ecològica, mediambiental, patrimonial, costos/beneficis, mobilitat

4.2.3. SUBTEMA 3. LA FLEXIBILITAT DELS SECTORS RESIDENCIALS

EN L’ESTRATÈGIA COMERCIAL

I TURÍSTICA

El tercer subtema abordava dos debats de model: d’una banda, el model o estratègia
comercial que hauria de guiar el nou POUM i, d’una altra banda, el model turístic en el
qual s’haurien de fonamentar les directrius urbanístiques que emanin del nou planejament.
RESULTATS

DELS DEBATS

Tot seguit es detallen les principals aportacions recollides durant el debat. En primer lloc es
sintetitza l’aportació més unànime, i tot seguit es detallen els matisos i possibles
posicionaments discordants.
LA

FLEXIBILITZACIÓ D’USOS PER FACILITAR LA IMPLANTACIÓ D’USOS COMERCIALS EN ÀREES

RESIDENCIALS ES VALORA

POSITIVAMENT,

PERÒ LIMITANT- HO A SUPERFÍCIES COMERCIALS DE

DIMENSIONS MITJANES

L’aposta de l’Avanç del POUM per flexibilitzar els usos permesos en els sectors residencials
per permetre-hi també usos comercials, i d’aquesta manera implantar els nous sectors
comercials de manera diversa i dispersa, es va valorar positivament pels assistents. Ara bé,
ho van condicionar a la dimensió de la nova superfície comercial, que havia de ser
“mitjana”.
Segons els participants, les grans superfícies comercials, en cas que fossin necessàries, sí
que havien de respondre a un model determinista amb les ubicacions possibles ben
acotades. I és que aquestes grans superfícies no es consideraven compatibles amb l’ús
residencial per les diverses molèsties que ocasionaven.
LA

COMPATIBILITAT ENTRE EL PETIT COMERÇ TRADICIONAL I L ’OBERTURA DE NOUS CENTRES

COMERCIALS DE GRANS DIMENSIONS HAURIA DE GARANTIR- SE MITJANÇANT ESTUDIS ECONÒMICS
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Alguns participants van posicionar-se favorables a permetre l’obertura de nous centres
comercials de grans dimensions ja que la ciutat té un dèficit en aquest sentit si es compara
amb altres ciutats del país. Si aquest tipus de superfícies comercials són compatibles amb el
manteniment del petit comerç local és un tema que no va generar consens. Mentre uns
participants deien que sí que ho eren ja que els públics dels dos models eren diferents,
altres deien que no ho eren i la majoria es posicionaven dient que caldria garantir la
compatibilitat a partir d’estudis econòmics.
UNA VIA PER POTENCIAR
L ’INTERIOR DE LA CIUTAT I

EL COMERÇ LOCAL ÉS PROMOURE MÉS EIXOS I SECTORS COMERCIALS A
DONAR MÉS FACILITATS URBANÍSTIQUES PER A LA IMPLANTACIÓ DE NOUS

COMERÇOS

El carrer Major és el principal eix comercial de la ciutat, però els participants es van
posicionar per potenciar altres eixos com ara els carrers Cavallers, Alcalde Costa, Lluís
Companys, Príncep de Viana o Anselm Clavé. Un matís que va fer un assistent va ser que
caldria respectar les jerarquies d’aquests nous eixos, en el sentit que alguns tenen o haurien
de tenir una vocació supramunicipal, mentre que d’altres tenen o haurien de tenir una
vocació més local o de barri. Entre les mesures urbanístiques que farien augmentar
l’atractiu comercial d’aquests eixos i que facilitarien la implantació de més comerços, es van
citar la previsió de més àrees d’aparcament i de més zones de càrrega i descàrrega.
Una proposta concreta en una línia semblant que va fer una participant va ser la d’impulsar
–o, si més no, preveure– unes noves galeries comercials en una zona cèntrica de la ciutat on
s’hi poguessin instal·lar nous petits comerços –de tipologia diversa, i no només de roba, per
tal que fossin més atractives. Per facilitar que s’hi implantessin els nous comerços, es va
suggerir aprofitar algun equipament o edifici de propietat municipal, de manera que es
poguessin oferir uns preus de lloguer dels locals més baixos que els de mercat.
Una altra facilitat urbanística que es va suggerir va ser que les places d’aparcament
exteriors que es troben en les zones compatibles amb usos comercials computessin
(totalment o un percentatge determinat) com a places que la normativa exigeix per a
l’obertura de comerços individuals.
Dos darrers suggeriments, més genèrics, per aconseguir el manteniment o el reforç del
comerç local van ser que aquest havia de fer una aposta clara per la qualitat, i que calia
seguir facilitant la implantació de nous comerços en els nombrosos solars buits del centre
de la ciutat, tal com ja s’ha fet en alguns llocs (Solars Vius).
EL

NOU

POUM

HAURIA DE CLARIFICAR LA COMPATIBILITAT DELS USOS COMERCIALS A L ’INTERIOR DE

POLÍGONS O SECTORS INDUSTRIALS, I REGULAR DE MANERA MÉS DECIDIDA ELS ESPAIS RECREATIUS DE
GRAN FORMAT

Un participant va constatar que el Pla General vigent no aclaria o regulava prou bé dos
aspectes relacionats amb el model comercial i recreatiu de la ciutat.
D’una banda, el Pla vigent no aclaria prou si estan permesos nous usos comercials en
l’interior de polígons industrials. I, per aquesta raó, proposava que el nou POUM sí que ho
fes i, més concretament, que permetés en els sectors industrials determinats us os
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comercials ben adaptats a les característiques “industrials” com, per exemple, botigues de
bricolatge.
D’una altra banda, caldria que el nou POUM regulés les condicions d’ubicació de nous
espais recreatius de gran format com ara discoteques o espais per a concerts.
EL

POTENCIAL TURÍSTIC DE

LLEIDA

ÉS ELEVAT, ESTÀ PER EXPLOTAR I S’HAURIA DE FONAMENTAR EN LA

COMBINACIÓ DEL TURISME URBÀ PEL CENTRE HISTÒRIC I EL TURISME RURAL A L ’HORTA

El gran valor turístic del municipi de Lleida que van constatar els participants era la
combinació i proximitat entre un centre històric potent i una gran zona agrícola envoltant la
ciutat, amb molta història i possibilitats (l’Horta). Però per aconseguir potenciar aquest valor
turístic, van reclamar una aposta política forta i un projecte clar, un model que des de del
POUM s’hauria de traduir amb més facilitats urbanístiques i flexibilitat normativa.
CALDRIA

OFERIR MÉS FACILITATS URBANÍSTIQUES A EMPRESARIS I EMPRENEDORS PER REVITALITZAR

TURÍSTICAMENT EL CENTRE HISTÒRIC AMB MÉS OFERTA DE SERVEIS

L’atractiu i l’oferta turística del centre històric han d’augmentar i posar-se al nivell dels
d’altres ciutats turístiques del país. Segons els participants, això passa per diverses mesures
urbanístiques que facilitin i incentivin la creació de nous serveis turístics com ara:
 Més oferta de de restauració: bars i restaurants a peu de carrer, i terrasses a les
plantes superiors dels edificis. Una mesura específica és eliminar o flexibilitzar la
obligació que dos bars estiguin separats per un mínim de 5 metres de distància.
 Més oferta d’oci nocturn en forma de bars i discoteques de petit format.
 Més oferta hotelera de petites dimensions que aprofiti l’encant dels edificis de valor
històric. Un exemple recent, en aquest sentit, és la conversió en curs del convent del
Roser en un parador.
En relació amb el patrimoni històric, i amb l’objectiu de revaloritzar-lo, es va suggerir que
s’incentivés el seu reaprofitament o reconversió per a ús turístic amb ajuts públics.
Una darrera mesura específica que també es va apuntar era la d’un major control de la
propietat que permetés augmentar la mida de les parcel·les a l’interior del casc històric, i
per tant fer-les més atractives per a la implementació de nous serveis turístics.
AVALUAR

LES NECESSITATS DE REALS DE NOUS ESTABLIMENTS HOTELERS A LA CIUTAT SEGONS

DIFERENTS PERFILS DE PÚBLIC I DIFERENTS TIPOLOGIES D’ESTABLIMENTS HOTELERS

Diversos participants van constatar que no disposaven de prou informació per saber si calia
o no ampliar l’oferta d’allotjament turístic de la ciutat. En aquest sentit, van suggerir que
s’elaborés un estudi aprofundit sobre l’ocupació actual dels hotels i allotjaments i sobre la
demanda, per així determinar les necessitats reals de nous establiments hotelers. Un estudi
que segmentés per diferents públics i permetés determinar les necessitats per a diferents
tipus d’allotjaments turístics: hotels, petits hotels, apartaments turístics, albergs, cases
rurals, càmpings, etc.
Altres participants ja van constatar que sí que havia un dèficit d’establiments turístics,
especialment de petits hotels amb encant (per a un públic adult i sènior amb un poder
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adquisitiu mitjà-alt) i albergs per a joves, de manera que com a mínim per a aquestes dues
tipologies calia un impuls.
FACILITAR

LA IMPLANTACIÓ DE CASES DE TURISME RURAL A L ’HORTA SEMPRE I QUAN SIGUIN

COMPATIBLES AMB L ’ACTIVITAT AGRÍCOLA , I COMBINANT- HO AMB MÉS ATRACTIUS TURÍSTICS COM
RUTES I MIRADORS

Els participants van constatar l’escassa –per no dir nul·la– oferta de cases de turisme rural a
l’Horta de Lleida, un fet que consideraven difícil d’explicar atenent l’oferta existent als
municipis propers. Alguns ho van justificar per la prohibició d’aquest tipus d’ús, si bé els
tècnics del POUM van aclarir que sí que estava permès en habitatges existents. En qualsevol
cas, els participants van reclamar més facilitats però condicionant-ho a que els nous
allotjaments demostressin que són compatibles amb l’activitat agrícola.
Així mateix, van demanar fer créixer l’atractiu turístic de l’Horta amb la creació de rutes
turístiques i altres recursos com miradors.
P ERMETRE

NOUS USOS O SERVEIS TURÍSTICS AL SECTOR DE LES BASSES D’ALPICAT, COMBINANT- HO

AMB UN ÚS DE GRAN PARC URBÀ I TERRITORIAL

El futur del parc de les Basses d’Alpicat, tot i el poc temps que s’hi va dedicar, va generar un
debat intens. Per a diversos participants la prioritat era instal·lar-hi un càmping, ja que
Lleida tenia un dèficit en aquest sentit. Un altre participant va apostar més aviat per un
aparcament d’autocaravanes, seguint el model francès, ja que considerava més necessari
aquest ús. I per a uns altres participants la prioritat era recuperar el parc com un gran espai
verd d’ús públic, tal com havia estat anteriorment.
En relació amb la proposta d’instal·lar-hi un parc temàtic, alguns participants els semblava
bé sempre que fos compatible amb altres usos (càmping, parc verd), mentre que d’altres no
veien clar aquest nou ús pel fet que calia cedir l’espai a una empresa privada.
RESULTATS

DEL QÜESTIONARI EN LÍNIA

Tot seguit es presenten les aportacions que van fer les 18 persones que van respondre el
qüestionari en línia corresponent a aquest taller.
Marqueu la casella que correspongui amb el vostre grau d’acord o desacord amb la
següent afirmació: “La flexibilització dels usos permesos en el desenvolupament dels
nous sectors urbanitzables residencials és la solució per implantar usos comercials,
terciaris i de serveis d’una forma diversa i dispersa, però inserida en el teixit
residencial de la ciutat”.
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A més, els participants al formulari van fer comentaris en les següents línies:
Comentaris
Dependrà del sentit que es doni a la paraula "flexibilització" i si l'abús indegut tindrà factors de
resiliència, segons els paràmetres de la diversitat del teixit comercial, etc.
No creiem que s'hagi de promoure una altra gran superfície a Lleida. El model mixt del que es
parla ja existeix i està portant al tancament del petit comerç.
La frase pot voler dir moltes coses, però el resultat a Ciutat Jardí és un fracàs des del punt de
vista de posar en valor el patrimoni de la ciutat.

Quines formes d’allotjament turístic caldria potenciar durant els propers anys?

A més, els participants al formulari van fer comentaris en les següents línies:
Comentaris
Lleida és deficitària en establiments hotelers, hotels, però, no grans, sobre les 40 habitacions,
més grans dispararien les despeses variables, de circulant, i els podria fer inviables
Caldria un estudi detallat de quines són les necessitats reals de turisme a Lleida, abans de
prendre cap decisió.

37

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

Fer un càmping o zona per autocaravanes una mica cèntric
Crec que s'hauria de consolidar en primer lloc el turisme urbà com a prioritari, que és el punt
diferencial respecte de la resta del territori de la província. També crec que és el que resulta
més interessant econòmicament.
Com podem potenciar l’estructura del comerç tradicional i de proximitat, davant del
comerç basat en marques franquiciades i la demanda de superfícies comercials de més
abast territorial?
















Bonificacions d'impostos municipals a les botigues que s'implantin en zones que degut a la
crisi econòmica han quedat sense comerços. Potenciar la venda de proximitat dels
productes de l'horta. Potenciar la botiga de barri (peixateria, carnisseria i fruiteria) perquè no
siguin barris dormitori així com merceries, botigues de roba, etc.
El tema de les franquícies no el veig solucionable via POUM. A més, les franquícies és
quelcom inherent a la nova distribució, al retail. S'ha de buscar l'equilibri entre comerç
tradicional i gran superfície i el POUM s'ha d'elaborar pensant tant en l'oferta com en els
consumidors.
Limitant els grans centres comercials amb base a la població de la ciutat. "Per exemple: Si hi
ha un Bricodepot, no es pot deixar muntar un Leroy Merlin, etc. El mateix amb cada sector
tèxtil, decoració, informàtica, etc."
Limitant la implantació de noves grans superfícies, potenciant més carrers peatonals a les
àrees comercials, donant incentius fiscals i desgravacions de l'IBI a les petites botigues
innovadores
Les noves tecnologies, i la quota de mercat que tenen les franquícies, sobretot amb els
preus que poden oferir fa que resulti difícil competir amb les grans marques. Totes volen
estar al C. Major per l' afluència de públic i això fa que els preus dels lloguers no siguin
suportables per al petit comerciant. La veritat és que tampoc hi ha molta oferta per al petit
comerciant, comparat amb l'eix. Potser habilitant noves zones amb lloguers accessibles
transformant algun equipament en zona comercial amb petits locals, i destinats per zones a
diferents activitats i per joves emprenedors, i facilitant els tràmits administratius d’obertura.
Ajudant al comerç tradicional econòmicament a canvi de contractes mes estables.
Promocionar-los en zones de vianants.
Promocionar-los en zones que tenen al costat una zona de carga i descàrrega que pugui
utilitzar el botiguer i el comprador.
Amb el valor dels impostos, amb la regulació d'horaris municipal redactada per a ells
Promovent la qualitat i oferint un bon entorn. No crec que es pugui competir sense valor
afegit. en aquest sentit, la qualitat de la pròpia ciutat com a patrimoni és fonamental.
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4.3. TEMA 3. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT URBÀ
El tercer taller va tractar sobre territori i desenvolupament urbà. Es va debatre sobre les
potencialitats de la relació ciutat-sòl no urbanitzable altament consolidat i la seva incidència
en la definició de l’Horta de Lleida, la definició i concreció d’usos i activitats que haurien de
potenciar el seu valor agrícola. També es va tractar sobre el Catàleg d’edificacions en sòl no
urbanitzable (SNU), un nou instrument que proposa el Pla. Finalment, es va abordar el
tractament de la xarxa de camins agrícoles, i la seva relació amb la “Ronda Verda” i amb els
espais oberts que envolten la ciutat.
Els tres subtemes tractats en profunditat durant el taller van ser:
1. L’espai urbà i l’Horta: interconnexions i integració
2. L’Horta com a suport material d’una ciutat difusa
3. Compleció de recorreguts estructurants

4.3.1. SUBTEMA 1. L’ESPAI URBÀ I L’HORTA: INTERCONNEXIONS

I INTEGRACIÓ

Aquest tema va tractar sobre la funció productiva de l’Horta, i dels instruments que es
poden impulsar per mantenir i potenciar l’essència agrària de l’Horta, enfront les pressions
urbanitzadores i els usos que li són impropis.
RESULTATS

DELS DEBATS

El debat es va centrar en el sòl no urbanitzable d’entorn agrícola, la nova figura de
planejament pensada per al manteniment de l’Horta. Es va tractar l’extensió que hauria de
tenir la superfície que es trobaria sota aquesta tipologia de sòl, i també els usos i
construccions que hi haurien d’estar permesos.
L’EXTENSIÓ

QUE HAURIA DE TENIR LA CATEGORIA D’ENTORN AGRÍCOLA ÉS FONT DE CONTROVÈRSIA

Els grups van mostrar punts de vista oposats respecte l’extensió que hauria de tenir la
categoria d’entorn agrícola. Mentre alguns grups apostaven per ampliar-la (bé fins a la
variant Nord, bé fins la Cerdera), altres grups proposaven limitar-la a l’extensió proposada
pel POUM, o fins i tot menys. El tercer grup plantejava ampliar els límits lleugerament per
incorporar els espais connectors de protecció.
Motius per ampliar l’extensió d’entorn agrícola

Ha de potenciar al màxim els valors de l’Horta.

Com més territori de l’Horta tingui un règim
especial, millor.

Les parcel·les més productives i viables són les
que es troben a una certa distància de la ciutat
(les més properes són massa petites).

CAL IMPULSAR
(PARC AGRARI)

Motius per limitar l’extensió d’entorn agrícola

On té més sentit és a prop de la ciutat, on la
pressió transformadora és més elevada.

Els límits han de servir per donar-li un valor
afegit.

El sòl agrícola s’entén com a complement de
serveis als barris.

Risc que aquesta tipologia generi més canvis
en l’Horta (per exemple, si es permeten usos
hotelers, més assimilables al sòl urbà).

UNA PRODUCCIÓ DE QUALITAT, VINCULADA A UNA MARCA O SEGELL DE QUALITAT
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La figura de Parc Agrari com a eina de gestió pot contribuir a donar sortida als productes
de l’Horta. L’Horta ha d’augmentar la seva producció per seguir funcionant. El seu valor
afegit és la proximitat a la ciutat, i la seva arrel tradicional.
CAL POTENCIAR L ’AGRICULTURA ,

DONANT SUPORT ALS PRODUCTORS

Els productors de l’Horta sovint es troben amb condicionants a la seva activitat
(freqüentació de les seves finques, dificultat per a una mobilitat fluida entre parcel·les,
parcel·les poc productives atesa la seva mida...), i caldria compensar la seva activitat amb
ajuts i compensacions.
CAL EVITAR

LA FRAGMENTACIÓ DE LES PARCEL ·LES

Les explotacions agràries, per ser viables econòmicament, haurien de ser més grans. Això és
un problema en les parcel·les més properes a la ciutat. Alguns participants van proposar
eines com el banc de terres o sistemes d’agrupació de les explotacions.
EN

PARCEL ·LES PETITES PROP DE LA CIUTAT, ES PODRIEN IMPULSAR USOS MÉS INTENSIUS

Altres participants proposaven de permetre fer usos intensius en parcel·les petites (per
exemple, tractament de productes de l’Horta), quan aquestes no permetessin una
producció agrícola rendible per una qüestió de mida.
ELS USOS I CONSTRUCCIONS EN SÒL D’ENTORN AGRÍCOLA HAURIEN DE SER ELS QUE PLANTEJA
L ’AVANÇ, PERÒ AMB ALGUNES VARIACIONS
Alguns participants consideraven que alguns usos dels que es volien impulsar en entorn
agrícola eren més propis de l’entorn urbà (establiments hotelers, per exemple).

Construccions preexistents incloses al Catàleg
Reconstruir i rehabilitar masies i cases rurals
Reconstruir i rehabilitar altres construccions (arquit. i històriques)
Rehabilitar constr. rurals en desús (correcció ambiental i paisatg.)
Habitatge familiar (en masies i cases rurals)
Establiment hoteler previst expressament
Establiment de turisme rural
Educació en el lleure
Activitats artesanals
Activitats artístiques
Activitats de restauració
Equipaments
Serveis comunitaris
Actuacions específiques d'interès públic (en medi rural)
Activitats col·lectives de caràcter esportiu
Activitats col·lectives de caràcter cultural
Activitats col·lectives d'educació en el lleure
Activitats col·lectives d'esbarjo
Equip. i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans

ENTORN
AGRÍCOLA

VALORACIÓ

2

OK

2

OK

2

OK

2

OK

2
2

NO
OK

2
2

?
OK

2
2

OK
OK

2

OK

2

NO

2

NO

2
2

-

2
2

-
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Infraestructures d'accessibilitat
Instal·lacions de telecomunicacions
Instal·lacions d'infraestructura hidràulica general
Xarxes de subministrament d'energia elèctrica
Xarxes d'abastament i subministrament d'aigua
Xarxes de sanejament
Tractament de residus
Producció d'energia a partir de fonts renovables
Instal·lacions ambientals d'interès públic
Noves construccions
Construccions pròpies d'una activitat agrícola
Construccions pròpies d'una activitat ramadera
Construccions pròpies d'una explotació de recursos naturals
Instal·lacions de selecció de productes activitats extractives
Instal·lacions de 1er tractament de productes activitats extractives
Construccions pròpies d'una activitat rústica, en general.
Habitatge familiar associat a les activitats pròpies
Allotjament treballadors temporers associat a les activitats pròpies
Estacions subministrament carburants i serveis a la xarxa viaria
Construccions i instal·lacions vinculades a l'obra pública
Construccions activitats de càmping
Constr. aparcament de caravanes, autocaravanes i remolcs tenda
Construccions auxiliars destinades a turisme rural

2

NO

?

NO

2
2

-

?
?

NO
NO
?
NO

2

-

2: Construccions i actuacions específiques d’usos a potenciar.
OK : Els participants consideraven que l’ús/construcció s’hauria de potenciar en entorn agrícola.
NO : Els participants consideraven que l’ús/construcció no s’hauria d’admetre en entorn agrícola.
? : Els participants dubtaven sobre la conveniència de potenciar aquest ús/construcció.
- : Els participants no es van manifestar sobre aquest ús/construcció.

CAL INTEGRAR

ELS USOS ESPORTIUS EN LA CATEGORIA D’ENTORN AGRÍCOLA

Tenint en compte que molts dels clubs esportius de Lleida es troben en l’àmbit de l’Horta,
caldria integrar-los adequadament, tenint en compte aspectes paisatgístics d’aquests
equipaments, i també aspectes de mobilitat generada per aquests centres. Alguns
participants eren partidaris de no permetre més instal·lacions esportives en aquest àmbit,
més enllà de les de caràcter més rústic (una hípica, per exemple).
CADA NOVA

ACTIVITAT EN SÒL NO URBANITZABLE HAURIA DE REQUERIR UN ESTUDI ESPECÍFIC

Més enllà de la regulació que estableix l’Avanç de planejament, caldria estudiar
detingudament cada proposta d’activitat en sòl no urbanitzable , i afavorir aquelles que
tenen un vincle amb la producció agrícola, així com analitzar l’impacte de l’activitat segons
la zona que es tracti.
RESULTATS

DEL QÜESTIONARI EN LÍNIA

Tot seguit es presenten les aportacions que van fer les 33 persones que van respondre el
qüestionari en línia corresponent a aquest taller.
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Marqueu la casella que correspongui amb el vostre grau d’acord o desacord amb la
següent afirmació: “Establir una nova categoria de sòl no urbanitzable “d’Entorn
agrícola” i crear un Parc Agrari amb productes de qualitat contribuiria a assolir
l’equilibri entre la ciutat i l’Horta i a fomentar l’agricultura de proximitat”

A més, els participants al formulari van fer comentaris en les següents línies:
Comentaris
Cal sobretot lligar les polítiques de sòl sobre el sòl agrari amb processos de comercialització
curts i processos de sobirania alimentària local.
No cal establir noves categories. No estic per crear un Parc Agrari com el Prat de Llobregat
perquè considero que el que produeixes es com un espai per mostrar la forma en que vivien
abans tots els ciutadans que vivien a l'hora. Crees una mena de "parc zoològic" no integrant
l'horta a la ciutat com tindria que ser i ha estat de sempre. Els orígens de Lleida estan a l'horta
hi ha aportat gran quantitat d'elements a la ciutat malgrat que ara no ho poden fer.
El parc agrícola és una manera de produir, si fos interessant pels pagesos de l'horta de Lleida ja
ho hagessis organitzat des de agricultura.
En principi ho ha de significar, tot i que dependrà molt de la implantació, seguiment, flexibilitat
i el tractament mediambiental de la matriu ambiental.
L´equilibri no sé si s’aconseguirà però almenys se tindrà un reconeixement.
La regulació detallada del sòl no urbanitzable s’ha d’establir en funció dels següents
criteris: (podeu escollir més d’una sola opció)

Segons la morfologia del territori
Segons el tipus del tipus de conreu agrícola…
Segons la proximitat amb la ciutat
Segons la voluntat de transformació…
Altre
0
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A més, els participants al formulari van fer comentaris en les següents línies:
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Comentaris
L'horta té molts problemes. Ha arribat un moment que volem regular massa un espai que te la
seva idiosincràsia pròpia i les seves regulacions com ha estat sempre.
La voluntat de transformació productiva, des de la planificació urbanística crec que no es pot
controlar, si a cas es des de agricultura, i llavors doblem la normativa.
Es una acció combinada que mereix un anàlisi integrat
El tipus de sol no urbanitzable ha de tenir algun tipus ecològic o espai natural.
Quins altres mecanismes de gestió i utilització del sòl no urbanitzable de l’Horta de Lleida
permetrien integrar millor l’espai urbà i l’espai rural?

















Bancs de terres, processos de comercialització curts, foment del producte i marca "Horta de
Lleida", etc.
Poder implantar activitats complementàries i a cavall entre l'espai urbà i el rural
No cal gestionar ni utilitzar el sol no urbanitzable per integrar espai urbà i espai rural. Menys
regulacions i més facilitats
Més que d'integrar jo parlaria de la coexistència sense problemes ni tensions d'un vers
l'altre, malgrat les forces de les rendes de situació i de plusvàlues pròpies del funcionament
del mercat i que no es poden eliminar
"Ciutat no en taca d'oli, es penetrin Ciutat i Horta. Carrers s’estenguin cap a l'Horta en forma
de camins. Sectors urbanitzables aturats temporalment, es reconverteixin en agrícoles i
recuperar el sistema de reg, si es possible. Quan s’urbanitza, mantenir tra ces de camins i
regs, que puguin seguir sent emprats com a reg per als parcs urbans. No permetre que els
espais periurbans siguin erms, sinó espais agraris productius, parcs de lleure agrícola per als
ciutadans.
"l'espai urbà i el rural són veïns, no cal que estiguin integrats, han de tenir una bona
continuïtat, i han de tenir bons accessos o i enllaços.
S'ha de estudiar i regular les finques llindants als camins principals que connecten amb la
ciutat, s'ha d'estudiar a mes de reconèixer el que hi ha, que es el que s'ha de prohibir i que
es pot autoritzar."
Crec que un Pla especial urbanístic, juntament amb un programa de coordinació amb
estratègies de cooperació amb els diferents barris i partides de la ciutat.
"Fer d' una vegada un PLA DIRECTOR DE L´HORTA, saber que es vol fer amb la gent que viu,
treballa, que gaudeix, etc. Amb l' agricultura i la ramaderia, un espai agrícola productiu,
econòmic, equilibrat, etc.
Es contempla una anella verda, que millor la que existeix de fa molts anys, sol falta admetre la i poder-la gaudir tots de ella."
Muntar una casa rural en un espai d´aquests. No n´hi ha cap!
Flexibilitzar la rehabilitació i l'ampliació de les construccions existents a l'Horta amb
l'objectiu de rejovenir la població.

4.3.2. SUBTEMA 2. L’HORTA COM A SUPORT MATERIAL D’UNA CIUTAT DIFUSA
Aquest subtema va abordar la regulació d’usos i, especialment, de construccions en el sòl
no urbanitzable (SNU) en general, i a la zona de l’Horta de Lleida, en particular. En aquest
sentit, també es va tractar quin encaix es podria donar als usos més problemàtics i impropis
de l’Horta, sobretot indústries no vinculades a activitat agroramadera i agrupacions
d’habitatges sorgides de processos històrics de parcel·lació il·legal.
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Un darrer aspecte tractat va ser l’enfocament que hauria de tenir un instrument inexistent
fins ara al planejament urbanístic vigent i del qual l’avanç del POUM n’estableix la necessitat
i oportunitat: el Catàleg de construccions en SNU; aquest instrument pretén catalogar tot
un seguit de construccions existents que compleixin uns criteris preestablerts
(arquitectònics, històrics, ambientals, paisatgístics i socials) i oferir la possibilitat de
recuperar-les, reconstruir-les o rehabilitar-les per a nous usos que es volen potenciar i que
busquen dinamitzar l’activitat econòmica a l’Horta.
RESULTATS

DELS DEBATS

Tot seguit es detallen les principals aportacions recollides durant el debat. En primer lloc es
sintetitza l’aportació més unànime, i tot seguit es detallen els matisos i possibles
posicionaments discordants.
ELS

USOS INDUSTRIALS QUE HI HA A L ’HORTA I NO VINCULATS A L ’ACTIVITAT AGRÀRIA O RAMADERA

CALDRIA REUBICAR- LOS EN POLÍGONS INDUSTRIALS O PERMETRE - HI PETITES AMPLIACIONS SOTMESES
A UN SEGUIT DE CONDICIONS

El futur de les activitats industrials situades a l’Horta i que no tenen una vinculació evident
amb l’agricultura o la ramaderia va generar posicionaments discordants. D’una banda, hi
havia els partidaris que aquestes activitats no podien créixer en superfície i que, si els calia
fer-ho, llavors s’havien de posar facilitats perquè es traslladessin a sectors industrials. En
sentit contrari, algun participant apostava per permetre el seu creixement sense cap tipus
de restricció (més enllà del límit de la parcel·la), mentre que la majoria hi posava condicions.
Les condicions que van proposar les persones que pensaven que el POUM hauria de
permetre als usos industrials situats a l’Horta créixer en superfície eren:
 Només deixar créixer les indústries vinculades a l’activitat agrària. Les indústries no
vinculades no se’ls permetria créixer, llevat que fos per incorporar mesures de
minimització del seu impacte ambiental (com, per exemple, construir una
depuradora).
 Deixar créixer tot tipus d’indústries, estiguin o no vinculades a l’activitat agrària,
però limitar-ho a petites ampliacions fixades per unes condicions (un augment lligat
un màxim percentual respecte la superfície vigent) i sempre que es demostri que
l’ampliació no augmentarà l’impacte ambiental de l’activitat.
LA

POSSIBILITAT DE PERMETRE CONSTRUIR NOUS HABITATGES A L ’HORTA AMB CERTES CONDICIONS,

O PROHIBIR- HO, SEGUEIX SENT UN ASPECTE MOLT CONTROVERTIT

L’admissió de l’ús residencial unifamiliar a l’Horta ha estat un tema de debat i controvèrsia
històrica a Lleida. I, vistos els posicionaments dels participants durant el taller, la
controvèrsia segueix més viva que mai.
D’una banda, hi havia algun participant que considerava que s’havia de prohibir o, si més
no limitar amb moltes condicions, la construcció de nous habitatges a l’Horta. Les dues
raons principals era que ja n’hi havia molts i que un ús residencial a l’Horta comportava
moltes complicacions per portar-hi els serveis.
En canvi, la posició més majoritària era que sí que s’havia de permetre construir nous
habitatges unifamiliars, si bé no hi havia consens sota quines condicions. Uns
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participants deien els nous habitatges havien d’estar vinculats a l’activitat agrària (i fins i tot
hi havia qui deia l’activitat havia d’exigir viure-hi), mentre que d’altres deien que no era
necessari. Hi havia qui deia que s’havia de permetre la construcció únicament als fills dels
titulars de la finca en qüestió; sota aquest supòsit, hi havia participants que ho limitaven
encara més en el sentit que el fill o filla havia de dedicar-se a l’activitat agrària i disposar de
suficient terra. En canvi, altres participants deien que el fill o filla no necessàriament s’havien
de dedicar a l’activitat agrària, si bé el nou habitatge havia de sorgir de la divisió d’un
d’existent, o bé d’una ampliació adossada a l’existent, fixant en aquest cas un límit (per
exemple, un màxim del 50% de la superfície de l’habitatge existent). En aquest darrer
supòsit, algun participant fins i tot va demanar que es permetés adscriure el nou habitatge
de manera independent en el registre de la Propietat mitjançant una divisió horitzontal.
P ERMETRE

I FINS I TOT FACILITAR LA REHABILITACIÓ D’HABITATGES EXISTENTS EN MAL ESTAT VA SER

UNA PROPOSTA QUE VA GENERAR FORÇA CONSENS

Més enllà de si s’havia de permetre o no construir nous habitatges, i sota quines condicions,
la rehabilitació d’habitatges existents en mal estat va ser una proposta que va generar un
consens majoritari. Una rehabilitació que havia de respectar, però, les volumetries existents.
Hi havia qui deia que aquestes rehabilitacions només s’havien de permetre si l’habitatge
existent estava inclòs en el catàleg de construccions del SNU, mentre que la gran majoria
apostaven perquè la rehabilitació havia d’estar permesa independentment de si l’habitatge
estigués o no inclòs al catàleg.
EL CATÀLEG

DE CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE QUE PROPOSA L ’AVANÇ DEL

POUM

ÉS

UN INSTRUMENT ENCARA DESCONEGUT I QUE NO ES VEU DEL TOT CLARA LA SEVA CONTRIBUCIÓ A LA
DINAMITZACIÓ DE L ’ACTIVITAT ECONÒMICA DE L ’HORTA

En general, els participants van demostrar un cert desconeixement sobre els objectius i les
implicacions del nou Catàleg de construccions en SNU que proposa l’Avanç del POUM. De
fet, durant el taller es va conèixer per primer cop una proposta de treball sobre els criteris
detallats per a la inclusió d’edificacions en el Catàleg, així com una proposta dels nous usos
que es permetrien a les construccions preexistents incloses al Catàleg.
Dit això, alguns participants, sobretot aquells més directament relacionats amb el món de la
pagesia, van mostrar recels respecte el Catàleg i van manifestar que no ajudaria a
revitalitzar l’activitat agrària i econòmica a l’Horta. Deien que la principal mesura havia de
ser aconseguir agrupar i fer augmentar la superfície de les parcel·les agrícoles, ara
excessivament fragmentades. Una altra mesura que es va apuntar succintament va ser la
creació d’un banc de terres.
En canvi, altres participants sí que van reconèixer que permetre usos complementaris a les
construccions incloses al Catàleg (com ara un establiment de turisme rural o un restaurant)
seria una bona manera de complementar l’activitat agrària a l’Horta.
En un altre sentit, un participant va proposar que per revitalitzar l’activitat agrària a l’Horta
el que calia era vincular determinades partides a determinats barris de la ciutat a través de
cooperatives que permetessin una venda de proximitat, una disminució dels costos de
producció i donar una certa autonomia alimentària a cada barri.
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EL

NOU

CATÀLEG

DE CONSTRUCCIONS EN

SNU

HA DE SER UN INSTRUMENT DINÀMIC I HA D’EVITAR

GRANS OCUPACIONS A L ’HORTA

Un participant va demanar expressament que el catàleg fos un instrument dinàmic i que
permetés incloure-hi construccions amb una certa facilitat sempre i quan es demostrés que
l’activitat econòmica que es derivaria de la rehabilitació fos compatible amb els usos que
des del nou POUM s’hi volen potenciar.
D’altra banda, va haver-hi un cert consens en el fet que els nous usos permesos a les
construccions incloses al Catàleg (sobretot aquells no directament vinculats amb l’activitat
agrària) s’havien de limitar quant a superfície per evitar que es generessin grans ocupacions
a l’Horta. En aquest sentit, calia que el Catàleg fixés, per exemple, un màxim de sostre
permès a les rehabilitacions de les construccions.
ELS

NOUS USOS PERMESOS A L ’HORTA HAURIEN DE RESPONDRE A UNA ZONIFICACIÓ DEL TERRITORI

QUE ESTABLEIXI DIVERSOS GRADIENTS DE VALOR AGRÍCOLA I AMBIENTAL

Un participant va proposar un criteri general per regular els nous usos permesos a l’Horta:
que s’establís una zonificació del territori amb diferents graus de protecció agrícola i
ambiental, i que aquesta zonificació determinés o condicionés els nous usos permesos.
L’impacte ambiental derivat del nou ús també havia de ser un criteri a tenir en compte.
RESULTATS

DEL QÜESTIONARI EN LÍNIA

Tot seguit es presenten les aportacions que van fer les 33 persones que van respondre el
qüestionari en línia corresponent a aquest taller.
Quin/s dels següents paràmetres caldria redefinir o revisar a l’hora de regular la
implantació de les construccions en sòl no urbanitzable? (podeu escollir més d’una sola
opció)

La parcel·la mínima

L’ocupació
La distància a llindars, camins i canals
L’altura

El nombre de plantes
Altres
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A més, els participants al formulari van fer comentaris en les següents línies:
Comentaris
Potser és més important regular quines es poden fer: habitatge, magatzem... Els paràmetres a
regular son tots.
En moltes ocasions les persones que sempre han viscut a l'horta es troben bé a la mateixa i
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voldrien que els seus descendents, si aquesta es la seva opció, visquessin de forma
independent però prop d'ells. Moltes vegades existeixen descendents que es quedarien amb
els pares però les normatives municipals ho impedeixen i no ajudem a la integració de mitjà
urbà i rural.
Manca la referència als usos de la parcel·la.
Caldria flexibilitzar la rehabilitació i l'ampliació de les construccions existents a l'Horta amb
l'objectiu de rejovenir la població.
Marqueu la casella que correspongui amb el vostre grau d’acord o desacord amb la
següent afirmació: “L’adquisició i agrupació de parcel·les pot resoldre la fragmentació
parcel·lària actual i potenciar així l’activitat agrària a l’Horta”

A més, els participants al formulari van fer comentaris en les següents línies:
Comentaris
És força complicat realitzar una mena de concentració parcel·laria en una zona històricament
molt fragmentada. Si es pogués fer perfecte però ho veig difícil
D'acord però amb un enfocament integrat i no exclusivament productivista
Ficar uns mínims de parcel·la a fragmentar.
Com es pot aconseguir que el nou Catàleg de construccions en SNU serveixi per
dinamitzar l’activitat pròpia, agrícola i ramadera, del sòl no urbanitzable? Quins criteris cal
establir per a la inclusió de les construccions, i quins valors cal potenciar?











Valor paisatgístic de les edificacions
Valor paisatgístic dels entorns de les edificacions
Regulació normativa de la venda directa per part dels productors (no se si ho ha de fer el
POUM o el Catàleg)
Elements vinculats amb el rec i les sèquies
Presència d'arbres ornamentals
Presència d'elements complementaris a la producció (horts, corrals, etc.)
Integració al paisatge
Prioritzant els vials de comunicació mitjançant manteniments acurats i seguits. Fer possible
la connexió entre l'horta i la ciutat. Són tant importants els camins de l'horta com els carrers
de la ciutat. Manteniment continuats i amb una freqüència semestral, a poder ser.
Considerant que el valor important és la producció agrícola i ramadera caldrà valorar la
construcció de les masies però, sobretot, la de les granges. No crec que, malgrat possibles
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excepcions que seran molt poques, hi hagi d'haver protecció de construccions al SNU, al
marge d'ermites o similars.
Podria ser un complement mantenir edificacions d'interès i amb la possibilitat d'ésser
destinades a usos de turisme rural p.ex.
Al meu parer els criteris per incloure dins el Catàleg haurien de ser de caràcter arquitectònic,
espacials (en moltes ocasions l'espai buit generat entre l'arbrat i les construccions agrícoles
és tant o més interessat que les pròpies construccions), paisatgístic, com a vestigi de
tipologies constructives ja abandonades, etc.
Fem que tingui el caràcter urbanístic com el catàleg de masies del sòl no urbanitzable,
estudiant en cada tipus de construcció la seua ampliació, els usos permesos i l'ús prohibit
Fixant orientacions vinculada amb la vocació de cada zona.
La relació amb el territori, parentesc directe en los actual veïns. La vinculació del terreny i la
activitat de la persona que a de desenvolupar.
Que no estiguin abandonades
Que siguin habitables, compleixin el decret d'habitabilitat, pel que fa a les cases
Que les granges estiguin legalitzades i donades d'alta al cens agrari - Gencat

4.3.3. SUBTEMA 3. COMPLECIÓ

DE RECORREGUTS ESTRUCTURANTS

El tercer subtema tractava sobre la xarxa de recorreguts territorials que estructura el
territori, la seva compleció i la seva funcionalitat bàsica així com a també com a connectors
de diferents espais d’interès. Fent èmfasi principalment en la possibilitat d’intensificar -ne els
seus usos de forma compatible entre ells i garantint la seguretat i l’interès.
RESULTATS

DELS DEBATS

Tot seguit es detallen les principals aportacions recollides durant el debat. En primer lloc es
sintetitza l’aportació més unànime, i tot seguit es detallen els matisos i possibles
posicionaments discordants.
LA

XARXA DE CAMINS EXISTENTS PER L ’HORTA HA DE SER EN PRIMER LLOC PER LA PAGESIA , OBRINT

LA POSSIBILITAT A COMPATIBILITZAR ALGUNS CAMINS, TRIATS SOTA CRITERIS CONRETS, PER USOS
MÉS LÚDICS I INTENSIUS

La idea de fer compatible un ús agrícola amb un ús més social o lúdic de la xarxa de camins
preexistents va generar, ja d’entrada, un dissens entre els assistents de tots els grups. Les
postures van ser dues:
 Les persones que van considerar que els camins agrícoles de l’Horta han de ser per
ús de la pagesia, entenent que no es pot prohibir el pas per camins públics, però
que tampoc caldria fomentar-lo;
 Els assistents que van considerar que adequar els camins per poder-los utilitzar amb
seguretat per part de vianants i bicicletes fins i tot podia ser un bé per l’Horta.
Els arguments que van exposar els assistents amb una opinió contraria a afavorir un ús
intensiu de la xarxa de camins van ser els següents:
 Possibles problemes de seguretat, al compartir calçada tractors, vehicles i bicicletes
i vianants en alguns trams.
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Problemes de seguretat també, però en aquest cas per la incompatibilitat de certes
feines del camp, com ara ensulfatar, amb el fet que hi hagi gent passejant pels
camins de la vora.
Problemes que poden sorgir pels cultius pel fet d’augmentar la circulació i trànsit de
gent pels mateixos (deixalles, furts de productes, etc.).
“Que hi hagi més gent, no repercutirà en una millora de la producció i manteniment
de l’Horta”

D’altra banda, els participants amb una opinió favorable a permetre un ús també lúdic
dels camins de l’Horta, van exposar els següents arguments:
 El fet que la població pugui accedir a l’Horta pot afavorir al seu coneixement i per
tant a reforçar-ne el seu valor identitari, i de retruc un augment de la conscienciació
pel consum de productes locals (fins i tot in-situ).
 L’Horta pot tenir una funció didàctica sobre el territori, la producció d’aliments, el
medi ambient i el paisatge que cal apropar a la gent que viu a la ciutat.
Les dos postures es van mostrar durant tot el debat, arribant només a un cert acord en el
fet de possibilitar una selecció de camins concrets on sí facilitar un ús més intensiu.
Més concretament aquells que complissin els següents criteris:
 Camins amb menys trànsit i un ús més residual per part de la pagesia.
 Rutes d’interès o que uneixin punts d’interès del patrimoni natural o cultural
 Camins més propers a la ciutat i amb una producció agrícola menys intensa al
voltant (tot i que aquest fet es va comentar que seria difícil de trobar, ja que
justament més a prop de la ciutat hi ha més intensitat d’ús agrícola o altres usos)
 Camins que connectin, o es puguin acabar de connectar, amb carrils bici que surten
de la ciutat.
 Camins que es connectin o relliguin bé amb la futura Ronda verda, eix vertebrador
que ha de permetre la relació Ciutat-Horta
 Camins que siguin públics o on s’hi pugui gestionar un dret de pas.
Els assistents van comentar que un problema pot ser que ja la gent circula pels camins, tant
públics com privats. Per tant, per fomentar l’ús dels camins establerts i decidits com a
adequats per a fer-ho es va proposar:
 Senyalitzar bé aquests camins habilitats, fins i tot integrant-los amb la xarxa de la
Ronda verda.
 Establir marques per GPS i una informació a al web on poder-los consultar.
 Donar-los a conèixer, orientant per tant el seu ús.
CONVÉ

FER MILLORES ALS CAMINS PER PERMETRE LA COMPATIBILITAT D’USOS, NO OBSTANT

ALGUNES MESURES PODEN SER CONTRAPRODUENTS O PODEN PRESENTAR INCONVENIENTS.
AQUESTS CONVINDRIA UNA GESTIÓ COMPARTIDA DEL MANTENIMENT.

EN

En aquests camins on es podria permetre un ús més intensiu, els assistents van estar
d’acord amb un seguit de mesures que convindria aplicar per possibilitar la
compatibilitat d’usos d’una forma segura i viable. No obstant per alguns d’aquests
també es van plantejar alguns problemes derivats i/o inconvenients que podrien sorgir:
 Augmentar l’amplada dels camins. En aquest cas els assistents van mostrar
preocupació per si aquest fet podria fer augmentar la velocitat de pas, tot i les
limitacions de velocitat.
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Millorar la pavimentació, establint una jerarquia de camins a partir de la qual
decidir i aplicar cada pavimentació: asfalt als camins més circulats, sorra
compactada als secundaris, etc. En aquest cas, els assistents van plantejar
l’inconvenient dels costos en funció dels camins que calgués arranjar.

Els participants també van plantejar la qüestió del manteniment dels camins, actualment
dut a terme pels mateixos pagesos en bona part. En aquest cas es va proposar dur a terme
una gestió compartida en aquells camins amb usos més intensius, és a dir que la neteja
d’herbes, etc., fos duta a terme pel pagès, però també per l’ajuntament o d’alguna manera
amb suport de la “ciutat” ja que els ciutadans també en fan un ús.
CAL

PRIORITZAR LA XARXA DE CAMINS AGRÍCOLES.

GARANTINT- NE UN MANTENIMENT I UNA MILLORA

ESTRUCTURANT-LA
DELS DÈFICITS.

BÉ, CONNECTANT- LA I

Els participants també van estar força d’acord en que caldria primerament tenir ben
definida, gestionada i mantinguda la xarxa de camins agrícoles, abans de pensar amb
augmentar-ne la intensitat i diversitat d’usos. En l’escala de prioritat és no obstant on hi va
tornar a haver cert dissens. Tot i així es va estar d’acord en que convindria:
 Estructurar bé la xarxa de camins agrícoles amb preferència per aquest ús.
 Connectar bé la xarxa de camins, sobretot a banda i banda del riu (ponts).
 Garantir el pas dels tractors de forma preferent.
 Dur a terme actuacions de millora i manteniment per suplir els dèficits existents. I
per exemple en aquesta qüestió es va proposar establir uns camins principals amb
entre 6 i 7 metres d’amplada, regulant els separadors i les fileres arbrades a un
mínim de 3 metres.
 Jerarquitzar la xarxa de camins.
 Regular les servituds de pas.
Es va posar com a exemple l’ordenança de camins municipals d’Aitona.
LES

TITULARITATS DELS CAMINS PODEN SUPOSAR UN PROBLEMA SOBRETOT PER PROMOURE UN ÚS

MÉS INTENSIU I DIVERS DELS CAMINS.
REGULAR ELS DRETS DE PAS.

CALDRIA

CONÈIXER BÉ , INVENTARIANT, LES TITULARITATS, I

Durant el debat, alguns dels assistents van parlar dels camins de les vores dels regs i les
sèquies de l’Horta, com a possibles camins atractius per un ús lúdic i social, que a més ja
actualment es fan servir amb aquesta finalitat, a banda de la seva original. En aquest sentit,
no obstant, altres assistents van posar l’alerta, ja que van advertir que aquests camins són
privats, de titularitat de la comunitat de regants amb dret de pas i ús pels regants. De fet
van comentar que ja hi ha cartells que en prohibeixen el pas.
En aquest cas, no es va arribar a una opció clara, tot i que es reconeix que podrien ser
camins adequats per aquests usos, també pels seu atractiu i la capacitat d ela xarxa de reg
de ser també estructuradora del territori.
Així mateix es va parlar d’alguns camins que uneixen partides i que des de fa molts anys
han quedat en propietat privada per adquisicions que no es sap ben bé de qui o de quan.
En aquests casos, es va proposar que l’Ajuntament pogués recuperar aquests camins,
garantint un dret de pas públic tot i ser propietat privada ara a l’actualitat.
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Fotografia 7.
Presentació dels
resultats del debat
del subtema 3, al
final del taller

RESULTATS

DEL QÜESTIONARI EN LÍNIA

Tot seguit es presenten les aportacions que van fer les 33 persones que van respondre el
qüestionari en línia corresponent a aquest taller.
Marqueu la casella que correspongui amb el vostre grau d’acord o desacord amb la
següent afirmació: “Més enllà de la Ronda verda, cal establir altres itineraris per a
vianants que connectin la ciutat amb el sòl no urbanitzable”

A més, els participants al formulari van fer comentaris en les següents línies:
Comentaris
Han d'anar vinculats amb la restauració ecològica dels seus entorns.
Jerarquitzar vies i camins
Considero que no es prioritari. Mantenint el que tenim i procurant millorar -ho aquesta
consideració es a llarg termini.
No ho veig prioritari. Potser caldria escoltar els propis pagesos
Aquest itineraris són els camins de l'horta, no cal prioritzar -los per als urbanites, cal que els
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camins estiguin mantinguts i siguin una bona xarxa per als pagesos, si es així la mixtura
existirà, al reves no.
Marcar els camins veïnals del terme, traçar rutes i itineraris per anar a peu i bici.
Es poden aprofitar els camins de les sèquies obrint-los al seu ús peatonal.
Marcar els camins veïnals del terme, traçar rutes i itineraris per anar a peu i bici.
Marqueu la casella que correspongui amb el vostre grau d’acord o desacord amb la
següent afirmació: “Cal concretar la titularitat dels camins per tal de garantir el correcte
funcionament de la xarxa de recorreguts estructurants”

A més, els participants al formulari van fer comentaris en les següents línies:
Comentaris
Dret de pas???
http://www.unedcervera.com/palestra19/02.pdf
Per saber els habitants de l'horta a quin tenen que acudir per solventar els problemes dels
manteniments i millora dels camins.
Penso que es molt necessari, donat alguns exemples de camins veïnals usats des de temps
immemorial de connexió entre Partides, que han estat tallats recentment per algun veí que se
l'ha apropiat al no haver-hi documentació que ho acredités.
L'ajuntament va editar un catàleg de camins de l'horta, des del servei d'enginyeria.
I si fa falta obri o compra traçats per una bona circulació amb trams que avui estan obsolets o
anul·lats.
Serviria per tenir un manteniment adequat i un responsable a qui acudir.
Quines actuacions –definició d’usos, regulacions, operacions de dotació, etc.- ajudarien a
donar definitivament al riu Segre el protagonisme paisatgístic i d’eix troncal que té per a
la nostra ciutat?





Incrementar els accessos directes al riu, modificació de la secció de la canalització per obrir
realment la ciutat al riu.
Treballar amb els municipis propers el Parc territorial del Segre
Entenc que té prou protagonisme i s'han esmerçat molts recursos en construir el que tenim.
Ara l'important es el manteniment del que ja existeix.
Regular possibles usos, però valorant molt el cost i les possibilitats del seu manteniment
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Primerament que fos un espai paisatgista fluvial, i no una esplanada de gespa...
En coherència en el Pla del riu Segre plantejat fa molts anys per Costa -Portoles-Fanlo-Roca
No sé si cap la possibilitat de muntar una platgeta per l´estiu... però podria ser una cosa que
podria motivar l´ús d´aquesta part del riu.
Crec que com esta actualment, no cal més hi ha altres entorns de la ciutat que si que caldria
dotar-los hi d'altres usos com la rambla de Ferran, bars mòbils. La zona del Segre es un lloc
d'esbarjo que no cal fer-hi res més.

Comentaris generals sobre el conjunt del tema al qüestionari








Com a
-

resum:
No regular més un espai suficientment regulat.
Donar tots els serveis que els habitants del mitjà urbà ja tenen.
Millorar les vies de comunicació.
Redefinir els usos de ""la mitjana"" i fugir de regulacions estrictes que es tenen en
parcs naturals.
Que els descendents dels habitants més grans de l'horta puguin viure si volen amb
els seus ascendents.
Un regidor tindria que dedicar.se a l'horta i el seu entorn (a nivell de primer tinent
d'alcalde)."
Demanar que als vorals dels vials de trànsit rodat es pugui fer un carril bici, al darrere de la
"cuneta", per evitar accidents.
Sempre es contempla que se’n vol fer del espai agrícola periurbà des de la ciutat a l´horta,
no se’n demana la opinió d'aquest espai, en l'espai que habiten un 10 % aproximat de la
població de Lleida a l´Horta.
Caldria fer un tractament paisatgístic específic a llarg de les carreteres que travessen l'Horta.
Són l'entrada a Lleida i, en general, donen una imatge molt millorable.
Com he dit la Rambla Ferran que es una zona emblemàtica de la ciutat de Lleida, esta
perduda, caldria que es poguessin establir terrasses amb bars mòbils, (quioscos) però d'una
manera uniformada es a dir amb un disseny per la zona els vetlladors, no amb propagandes
i dotar-la de jardineres, flors, donar-li vida. També potencia el carrer Major els habitatges
perquè en ell no hi viu ningú i per la nit es un desert.
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4.4. TEMA 4. MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
El quart taller va tractar sobre medi ambient i sostenibilitat. Es va debatre sobre els
mecanismes del planejament urbanístic com a eina per a garantir la sostenibilitat ambiental
i l’estalvi energètic. També sobre els àmbits d‘interès ambiental en els espais oberts i a
l’interior de la ciutat consolidada, sobre la utilització temporal dels terrenys urbans i
urbanitzables lliures d’edificació així com de la protecció i posada en valor dels béns
d’interès patrimonial, ambiental i paisatgístic.
Els tres subtemes tractats en profunditat durant el taller van ser:
1. Sostenibilitat ambiental. Racionalització de l’ocupació del sòl a partir de les
previsions vigents
2. Sostenibilitat ambiental dins la ciutat consolidada. Els sòls urbanitzables:
Espais de valorització transitòria
3. Els espais naturals: estratègies ambientals i paisatgístiques de connectivitat.
Posada en valor dels béns d’interès patrimonials, ambientals i paisatgístics

4.4.1. SUBTEMA 1. SOSTENIBILITAT AMBIENTAL. RACIONALITZACIÓ

DE L’OCUPACIÓ DEL SÒL A

PARTIR DE LES PREVISIONS VIGENTS

Aquest subtema va tractar, en primer lloc, la suficiència o no dels mecanismes urbanístics
vigents per garantir un futur creixement urbanístic racional, ordenat i compacte, d’acord
amb els principis de l’Avanç del POUM.
En segon lloc, es van debatre quins havien de ser els criteris (ambientals, físics, de
programació temporal, etc.) per delimitar sòl urbanitzable, és a dir, per convertir un sòl
urbanitzable no delimitat en un sòl urbanitzable delimitat.
En tercer i darrer lloc, es van plantejar mesures i propostes per aconseguir una relació i una
continuïtat més amable i coherent entre els sòls rurals (de l’Horta) i els sòls urbans de la
ciutat consolidada.
RESULTATS
CAL

DELS DEBATS

FOMENTAR I INCENTIVAR L ’APROFITAMENT DEL SÒL URBÀ ABANS QUE EL DESENVOLUPAMENT DE

NOUS SÒLS URBANITZABLES

Aquest objectiu va ser àmpliament compartit per tots els participants, si bé es constatava la
dificultat de dur-lo a la pràctica, entre d’altres coses perquè calia anar en contra del mercat.
En qualsevol cas, es van plantejar algunes mesures que podrien incentivar l’aprofitament de
sòl urbà encara no desenvolupat per davant de nous sòls urbanitzables. Són les següents:
 Oferir facilitats i incentius econòmics a l’aprofitament de sòl urbà: exempcions o
rebaixes fiscals de l’IBI, revisar les figures impositives actuals –no només l’IBI– a
favor del sòl urbà, etc. No obstant, algun participant va matisar que la revisió
normativa del impostos municipals no és competència dels ajuntaments.
 Disminuir, a través del POUM, la superfície de sòls urbanitzables delimitats.
 Donar ajuts per a la rehabilitació energètica dels edificis que hi ha en sòl urbà.
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CAL

Potenciar i afavorir el comerç de proximitat de manera que calgui aprofitar sòls
urbans.
Crear un organisme públic que construeixi habitatges socials (a diferència de
l’EMU, que no construeix) i que prioritzi sòls urbans.
Establir uns límits clars al creixement de la ciutat, de manera que cap inversor no es
pugui plantejar nous sòls urbanitzables.

CONSIDERAR EL CANVI CLIMÀTIC EN EL DESENVOLUPAMENT DE NOUS SECTORS URBANS I

URBANITZABLES

Aquest criteri general, proposat per un participant, va donar lloc a un parell de mesures
més específiques:
 Augmentar la proporció de zones verdes que cal incloure en el desenvolupament
urbanístic de nous sectors (per exemple, fins al 35%). Una mesura, no obstant, que
algun altre participant no veia gens clara, ja que caldria definir qui n’assumiria el
cost, si l’Administració o el promotor privat.
 Fomentar que el reg de les zones verdes es faci amb aigua procedent de les
sèquies, i a poder ser amb tractaments terciaris.
ASSEGURAR

QUE TOTS ELS BARRIS DISPOSEN D’UNS EQUIPAMENTS PROPORCIONATS A LA POBLACIÓ

Una mesura lògica per aconseguir un creixement racional de la ciutat.
CONVÉ INTRODUIR CRITERIS DE COMPACITAT, DE REINVERSIÓ
I D’EFICIÈNCIA EN LA DELIMITACIÓ DE SÒLS URBANITZABLES

EN SÒL URBÀ, DE CONNEXIÓ DE BARRIS

Els participants van proposar alguns criteris generals que el POUM hauria d’exigir en els
processos de delimitació de sòls urbanitzables. Són els següents:
 Que la delimitació comporti l’obligatorietat de dur a terme alguna inversió o
operació urbanística al centre històric.
 Compactar al màxim la superfície que es prevegi urbanitzar i ubicar-la de la manera
més eficient possible des del punt de vista dels accessos o connexions al serveis
(electricitat, aigua, transport públic) i des del punt de vista de la mobilitat generada.
 Prioritzar, a l’hora de decidir la ubicació dels sectors urbanitzables, aquelles zones
que facilitin o permetin les connexions entre barris.
 Reduir al màxim la mida dels sectors urbanitzables, sense que això en comprometi
la viabilitat.
CAL

IMPULSAR DIVERSES MESURES PAISATGÍSTIQUES PER MILLORAR LA IMATGE DELS ESPAIS DE

FRONTERA O DE TRANSICIÓ ENTRE L ’HORTA I LA CIUTAT

La qualitat visual dels espais de transició entre l’Horta i la ciutat consolidada va ser un dels
aspectes que més aportacions va generar. Destaquen les següents:
 Incentivar un manteniment de mínims d’aquests espais a partir de projectes i
treballs de paisatgisme, ni que sigui amb la plantació d’arbres que requereixin poc
manteniment.
 Millorar l’efecte barrera visual que ocasionen les carreteres perifèriques de la ciutat.
 Introduir mecanismes que graduïn les volumetries i les ocupacions de les potencials
edificacions a mesura que s’apropin als límits de la ciutat, sense que això comporti
cap pèrdua de drets als promotors.
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Delimitar bé els espais lliures en els sectors urbanitzables que es troben en aquests
espais de frontera per garantir una transició adequada amb els sòls rurals.

S’HAURIA

DE FOMENTAR, DE MANERA PROVISIONAL , EL CONREU DELS SECTORS URBANITZABLES

SITUATS A LA PERIFÈRIA DE LA CIUTAT PER GARANTIR UNA TRANSICIÓ AMB L ’HORTA MÉS AMABLE

Una proposta àmpliament compartida pels participants, si bé n’hi havia alguns que
plantejaven certes dificultats:
 En primer lloc, la fragmentació de la propietat que condicionaria la rendibilitat de
qualsevol nou conreu. Una dificultat que altres participants van minimitzar atesa la
possibilitat d’impulsar mesures com els bancs de terres o la custòdia agrària,
basades en l’existència d’associacions que posen en contacte pagesos que ofereixen
terres i d’altres que en necessiten.
 En segon lloc, els costos inassumibles que comportaria haver de pagar els
sequiatges dels anys anteriors. Novament, alguns participants van qüestionar
aquesta limitació, ja que consideraven que si la sèquia ja existeix els costos dels
pagaments endarrerits no són tan elevats. Com a alternativa, algun altre participant
va suggerir que també es podrien plantar conreus de secà, que no requereixen
aigua de reg.
En un sentit complementari a aquesta proposta, també es va suggerir que en aquests
espais de transició s’hi instal·lessin, de manera provisional, mercats d’intercanvi de
productes de l’Horta.
RESULTATS

DEL QÜESTIONARI EN LÍNIA

Tot seguit es presenten les aportacions que van fer les 28 persones que van respondre el
qüestionari en línia corresponent a aquest taller.
Marqueu la casella que correspongui amb el vostre grau d’acord o desacord amb la
següent afirmació: “Abans d’ocupar nou territori urbanitzable, cal prioritzar el
desenvolupament del sòl urbà vacant amb problemes de consolidació (com algunes àrees
del Centre Històric)”

A més, els participants al formulari van fer comentaris en les següents línies:
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Comentaris
Hi ha buits urbans fora del centre que també poden acabar de lligar la ciutat.
Està claríssim que dins el sol urbà consolidat hi ha moltíssima vacant i s´hauria de donar
moltíssima prioritat a arreglar desperfectes d´altres POUM anteriors perquè hi havia unes
previsions i han canviat com moltíssim sol per Urbanitzar.
Marqueu la casella que correspongui amb el vostre grau d’acord o desacord amb la
següent afirmació: “Potenciar el paper de l’Horta com a ciutat difusa de Lleida és
incompatible amb la recuperació i manteniment dels seus valors agrícoles i ramaders”

Comentaris
"Més que ciutat difusa o fuzzi, es deuria considerar com ""rurbà"" i, per tant introduir elements
compatibles amb la recuperació dels valors agropastoril al igual que recuperant els camins
històrics de les hortes que tenen algunes variances de les actuals, però que són susceptibles de
recuperar-se patrimonialment (veure el treball de Jordi Bolòs de PaHisCat i els camins segons
les centúries romanes, etc.)
En la candidatura UNESCo del Turó de la Seu Vella, demanem 18000 hectàrees del voltant de
la zona del Turó de la Seu Vella com a zona d'amortiment amb les seve s proteccions tant
visuals com culturals del paisatge."
Segurament que es pot intervindre a l'Horta per tal de potenciar -la però sense afectar els
valors que té actualment.
S'ha de fer compatible l'horta de Lleida amb la recuperació dels seus valors tradicionals.
Fer participar a la ciutadania de l'horta, amb lloguer d'horts per a l'explotació pròpia.
Està clar que si entenem "ciutat difusa" com un increment de la construcció a l'horta, ho
considero com un factor perjudicial. A més a més també coincideixo amb la importància de
mantenir els seus valors agrícoles i ramaders. Ara bé considero que això no es incompatible
amb diversificar els usos de l'horta cap a d'altres sectors com podrien ser el turisme rural,
l'activitat esportiva, la salut o d'altres activitats del tercer sector, sempre que això no comporti
un variació en l'ocupació del sol ni de l'arquitectura típica de l'horta.
La torre de l'horta de Lleida ha estat una de els seves peculiaritats. Aquest equilibri entre
habitatge i producció agropecuària s'ha de mantenir. No es pot trencar ni urbanitzant a dojo ni
fossilitzant els habitatges.
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Quins poden ser els mecanismes de planejament i de gestió que permetin una ocupació
racional del sòl d’ús residencial? Són suficients els mecanismes urbanís tics tradicionals, o
en calen de nous?



















Calen nous, per exemple noves cartes de paisatge que siguin més específiques que les
delimitades actualment per l'Observatori del Paisatge i que són bàsicament totes territorials.
Això s'ha parlat ja en reunió amb l'Observatori i es contempla fer cartes noves, però no hi ha
encara pressupost per fer-les i abans s'ha d’aprovar la proposta, però la tenien en ment.
Les cartes del paisatge són instruments de concertació d'acords entre agents d'un territori
per tal de promoure accions i estratègies de millora i valoració del paisatge.
El Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny,
de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes d'impacte i
integració paisatgística, estableix quins han de ser els continguts de les cartes del paisatge:
La diagnosi de les dinàmiques del paisatge.
La definició d'objectius de qualitat paisatgística a assolir dins l'àmbit territorial que
abasta la carta del paisatge. Aquests objectius han de ser coherents amb els
objectius de qualitat establerts per a cadascuna de les unitats de paisatge definides
en els catàlegs corresponents de paisatge.
Elaboració d'un programa de gestió en el que es concretin les accions específiq ues
que han d'emprendre els diversos agents, i en el qual ha de quedar garantida la
participació ciutadana."
En aquests moments penso que és més important la regulació d'usos i la seva
implementació en ús residencial que no els estàndards i paràmetres que regulen el
tradicional ús residencial.Potser seria suficient amb que els mecanismes actuals seguessin
més flexibles.
En calen de nous.
Estic totalment d'acord amb els mecanismes actuals.
Calen nous mecanismes per nous reptes que portaran a situacions més sostenibles
Caldria repensar els models de gestió cap a una alliberació de paperassa que no serveix per
a res, normativa desfasada i una mica més de sentit comú per part dels tècnics municipals.
Els mecanismes d'ocupació del sol tradicionals han girat ento rn al creixement de les ciutats.
Actualment, sabem que el model basat en el creixement i l'expansió es totalment
insostenible tant econòmicament, com pel que fa al respecte al territori. No podem créixer
de manera indefinida. Cal buscar nous models que no es basin en el creixement i que per
tant es centrin en la reconversió, la remodelació i la capacitat d'adaptar lo existent a les
noves necessitats canviants.
Ocupació social, Hort urbà, compromís amb les As. de Veïns d'instal·lacions a canvi de
serveis, estacionaments provisionals, vivendes prefabricades. I moltes més però cal fer un
estudi molt acurat de cada cas en concret.
Evidentment que cal buscar de nous. als valors tradicionals cal afegir l'equilibri espacial, la
recuperació dels espais originals com a prioritat, el respecte per l'entorn del patrimoni
protegit...
Els actuals haurien de ser suficients.

4.4.2. SUBTEMA 2. SOSTENIBILITAT AMBIENTAL DINS LA CIUTAT CONSOLIDADA. ELS SÒLS
URBANITZABLES : ESPAIS DE VALORITZACIÓ TRANSITÒRIA
Aquest subtema va tractar l’ordenació dels espais que es troben en una situació d’impàs, en
el sentit que tenen una qualificació urbanística que indica la seva vocació a llarg termini,
però que a curt termini no seran sotmesos a cap transformació. Una correcta ordenació
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d’aquests espais és important per tal que mentre no tinguin el seu ús definitiu, poden
seguir oferint funcions importants per a la ciutat. També va tractar mesures
d’ambientalització d’edificis i de l’espai públic.
RESULTATS

DELS DEBATS

ELS TERRENYS

EN SÒL URBANITZABLE NO DELIMITAT S’HAN DE DESTINAR A ÚS AGRÍCOLA

Tots els grups van coincidir en prioritzar l’ús agrícola en tots els terrenys que tinguessin
una qualificació de sòl urbanitzable no delimitat (SUND), ja que a efectes de llicències, són
terrenys assimilables al sòl no urbanitzable (rústic). Tenint en compte que la pràctica
totalitat del SUND de Lleida es troba en un entorn agrari, aquest és l’ús més coherent i
que s’hauria d’afavorir (o fins i tot penalitzar si és que no es dóna aquest ús, com es tracta
més endavant).
Algun participant discrepava i considerava que també es podrien obrir a altres usos
compatibles (vegeu llista en el següent punt), tot i que no es va assolir cap consens en
aquest sentit. Algun participant també va plantejar que aquests espais podrien complir amb
funcions ecològiques mentre no fossin desenvolupats, i que es valorés la seva recuperació
o restauració per poder complir amb aquesta funció.
ELS

TERRENYS EN SÒL URBANITZABLE DELIMITAT ES PODEN OBRIR A ALTRES USOS COMPATIBLES AMB

EL CONTEXT

Pel que fa als espais que estan en règim de sòl urbanitzable delimitat (SUD), els participants
consideraven que es podia ampliar l’espectre d’activitats admeses respecte els terrenys
en SUND, tot i que seguien considerant l’ús agrari com a ús desitjable i prioritari. Entre els
usos que els participants consideraven que eren compatibles amb la categoria de SUD, es
van plantejar els següents:
Usos temporals compatibles en sòl urbanitzable delimitat
•
•
•

•

•
•
•
•

Ús agrícola: Aquest hauria de seguir sent l’ús prioritari segons molts participants.
Hípica o granja eqüestre: entesa com a l’activitat esportiva més assimilable a
l’entorn agrícola.
Estacionaments dissuasius: la proposta de situar estacionaments dissuasius ja es
va tractar durant el primer taller. En aquest cas, un participant va advertir que
aquests estacionaments no haurien de ser asfaltats, per ser consistents amb la
idea d’un ús temporal, i en el benentès que més endavant un SUD es podria
desclassificar.
Parcs, jardins i espais lúdics: es considera que es poden habilitar espais verds,
especialment vora d’aquells barris que tinguin una deficiència més gran en aquest
tipus d’espai públic.
Horts urbans: Horts i jardins de gestió comunitària o cedida a particulars.
Firetes i mercats: i altres activitats econòmiques temporals.
Activitats esportives: circuits esportius (cross, BMX, etc.)
Terrasses de lleure: Especialment en la proximitat de centres d’oci (bars i
discoteques) es poden instal·lar carpes o terrasses per a l’estiu.
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•

Altres usos no admesos en sòl urbà: Alguns participants consideraven que
aquests terrenys eren interessants per impulsar-hi activitats, i fins i tot
equipaments, que actualment no tinguessin cabuda en la ciutat construïda.

En tots els casos, els participants coincidien en la importància de donar caràcter temporal
a aquestes activitats.
ELS

SOLARS BUITS DINS DE LA CIUTAT S’HAURIEN DE DESTINAR A L ’ÚS SOCIAL , INDEPENDENTMENT DE

LA TITULARITAT DELS TERRENYS

La totalitat dels participants consideraven inadmissible que dins la ciutat romanguessin
solars sense cap ús de forma indefinida, pels impactes negatius que això genera en
diversos fronts (social, estètic, econòmic, sanitari...). Per això, els participants proposaven els
següents usos alternatius, sempre primant l’ús social d’aquests espais. Algun participant
proposava que aquests usos s’ordenessin d’alguna manera, a través d’una ordenança, per
exemple.
Usos temporals compatibles en solars buits dins la ciutat
Aparcaments. Tot i que és una actuació molt senzilla i amb resultats immediats,
alguns participants advertien que convindria dimensionar bé aquestes bosses
d’aparcament, per no incrementar la mobilitat motoritzada dins la ciutat.
Zones verdes i arbrat. Els participants identifiquen una clara mancança d’espais
verds i natura al centre històric.
Horts urbans i jardins de barri. Habilitar espais per a la gestió dels propis veïns,
que es comprometin a mantenir l’espai en bones condicions. Alguns participant s
advertien que segons quins solars mal orientats o molt estrets, no reunirien
condicions adequades per al creixement de plantes i hortalisses.
Construccions efímeres. En línia amb el que ja s’ha fomentat al mercat del Pla.
Cessió a associacions. Cedir temporalment els espais a les entitats del municipi,
per impulsar les seves activitats.
Prospeccions arqueològiques. Un participant considerava que l’aturada de la
construcció era una oportunitat per fer prospeccions arqueològiques, especialment
al centre històric. Aquestes prospeccions són un requeriment en qualsevol nova
construcció dins el centre històric i sovint es fan de forma precipitada, de manera
que fer-la amb temps permet un treball de més qualitat per part dels professionals.
Festes i celebracions populars. Aprofitar els espais per a activitats populars, com
festes i celebracions promogudes pel teixit associatiu de la ciutat, o festes majors.

•

•
•

•
•
•

•

CAL

INCENTIVAR L ’APROFITAMENT DELS TERRENYS EN SÒL URBANITZABLE, O PENALITZAR EL SEU

DESÚS

Tots els participants coincidien en la importància que els propietaris de terrenys en sòl
urbanitzable fessin un ús d’aquests terrenys, però alguns apostaven per mesures
incentivadores, mentre que d’altres s’inclinaven més per mesures sancionadores o
coercitives. A continuació es presenten les mesures segons aquesta classificació:
Mesures incentivadores de l’aprofitament dels espais
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•

•

•

Reducció de l’impost de l’IBI en els terrenys aprofitats. Els participants
proposaven que l’IBI es mantingués en el barem de sòl rústic, independentment
dels passos fets vers la delimitació i urbanització dels terrenys.
Habilitar un banc de terres per tal que els terrenys agrícoles siguin accessibles
per a productors locals. Aquesta proposta permetria, a més, donar resposta a la
necessitat de terres per a productors de Lleida i fer més viables les explotacions
agràries de l’Horta.
Facilitar la constitució d’agrupacions de propietaris. Especialment en la ciutat
consolidada, on la propietat pot estar molt fragmentada, l’agrupació de propietaris
pot facilitar la dinamització d’espais en una situació d’estancament.

Mesures penalitzadores de l’abandonament dels espais
•

•

Augment de l’impost de l’IBI en els terrenys desaprofitats. Aquesta proposta,
simètrica a la mesura en clau incentivadora, està pensada per castigar
l’abandonament d’espais potencialment productius i aprofitables. Hi havia qui
considerava que aquesta mesura també incentivaria l’aprofitament econòmic
d’aquests espais, ja que per sufragar l’impost d’IBI, els propietaris haurien de cercar
vies per fer que aquests terrenys els donés algun tipus de rendiment.
Apropiació dels espais abandonats per part de l’Ajuntament. Els participants
proposaven que els terrenys desaprofitats, especialment en l’entorn urbà
consolidat, passessin a ser de titularitat pública, a través de l’expropiació o de la
dació en pagament dels solars (per exemple, per finançar l’enderrocament d’edificis
que no compleixen amb criteris d’habitabilitat o en risc de ruïna). Alguns
participants van proposar que, per no augmentar la despesa pública amb aquests
procediments, es poguessin subhastar públicament algunes d’aquestes
adquisicions.

CALDRIA

POTENCIAR ACORDS VOLUNTARIS ENTRE L ’AJUNTAMENT, PROPIETARIS I ENTITATS PER A

UNA GESTIÓ COL ·LABORATIVA DELS ESPAIS

Els participants van proposar la signatura de convenis per garantir una gestió adequada
dels espais públics i privats. En el cas dels espais de titularitat pública, els acords podrien
ser amb entitats per donar un ús social a aquests espais (com fa el pla BUITS de Barcelona),
mentre que en els espais de titularitat privada, els convenis haurien d’incorporar també als
propietaris d’aquests espais. En tots aquests convenis, caldria trobar fórmules de benefici
mutu per a totes les parts (win-win).
S’HA

DE POTENCIAR LA RESTAURACIÓ D’EDIFICIS ANTICS AL CENTRE HISTÒRIC

Per evitar que hi hagi més enderrocaments d’edificis al centre històric , els participants
proposaven crear una comissió transversal de l’Ajuntament que estudiés la restauració
d’aquests edificis, i també vincular la promoció de nous habitatges en àmbits d’extensió
urbana (més rendibles) a promocions en el centre històric (menys rendibles). Aquesta
qüestió es va tractar en més profunditat en el taller 5, dedicat a habitatge, cohesió social i
qualitat de vida.
CALDRIA

AUGMENTAR EL VERD URBÀ , ESPECIALMENT AL CENTRE HISTÒRIC
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Davant la mancança d’espais verds a la ciutat, els participants van proposar plantar més
arbres, autòctons i adaptats a les condicions climàtiques de Lleida . En aquest sentit, i en
relació amb la ronda verda, una proposta que va generar força acceptació entre els
participants va ser la de crear vies arbrades i ombrívoles que permetessin connectar el
centre de la ciutat amb els grans espais verds de la ciutat (la Mitjana, el Segre) i l’Horta,
de manera que l’Horta “entrés” a la ciutat.
S’HA

DE FLEXIBILITZAR L ’ORDENACIÓ D’EDIFICACIONS AMB CRITERIS AMBIENTALS

Segons el cas i a partir dels estudis pertinents, caldria flexibilitzar l’ordenació
d’edificacions per permetre la instal·lació de plaques solars, jardins verticals en mitgeres,
cobertes vegetals, l’ús de materials aïllants, etc.
S’HAURIA

D’AFAVORIR LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS, AUGMENTANT- NE EL SOSTRE I

MILLORANT- NE LA QUALITAT

Els participants proposaven que es permetés augmentar el sostre d’algunes edificacions
per tal de finançar la inversió necessària per a la rehabilitació energètica d’aquests
edificis i així apropar-se als objectius d’autosuficiència dels edificis.
CAL

POTENCIAR LA CONSTRUCCIÓ BIOCLIMÀTICA , L ’AUTOCONSUM ENERGÈTIC I ELS EDIFICIS DE

CONSUM ENERGÈTIC ZERO

Per tal de preparar el terreny per a l’entrada en vigor de la directiva d’eficiència energètica
en edificis de la Unió Europea (2010/31/UE) que aposta pels edificis de consum d’energia
quasi nul, els participants proposaven impulsar un pla per afavorir la construcció
bioclimàtica (bioconstrucció), l’autoconsum energètic (també en indústria i sector
terciari) i els edificis de consum energètic zero. Entre les mesures per afavorir aquest
tipus d’edificació els participants plantejaven premiar-ho amb subvencions que fessin
aquests edificis més competitius en el mercat.

Fotografia 8.
Presentació dels
resultats del debat
del subtema 2, al final
del taller
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RESULTATS

DEL QÜESTIONARI EN LÍNIA

Tot seguit es presenten les aportacions que van fer les 28 persones que van respondre el
qüestionari en línia corresponent a aquest taller.
Marqueu la casella que correspongui amb el vostre grau d’acord o desacord amb la
següent afirmació: “L’Ajuntament hauria de tenir potestat per impulsar actuacions en
solars i parcel·les buides dins de sòl urbà, fins i tot si són de titularitat privada”

A més, els participants al formulari van fer comentaris en les següents línies:
Comentaris
El problema que hi veig és jurídic, que vol dir impulsar? Vol dir o significar, fins i tot, expropiar?
És innegable, però, que quelcom s'ha de fer
sempre arribant a un bon acord entre les dues parts, i garantint sempre que sigui útil i
beneficiosa (per la majoria) aquesta actuació per part de l'ajuntament. si aquesta parcel·la a
d'aportar molt a la resta de la ciutat em sembla correcte.
D'aquesta manera no es degradaria el paisatge urbà
A excepció de que malgrat el diàleg que s'ha d'establir amb el propie tari aquest se tanca en
banda arribant a una situació sense solució. Òbviament aquest bloqueig s'ha de poder
comprovar.
Actuacions a favor de la ciutadania, no d’interessos particulars.
Sempre i quan sigui d’interès general i es faci d'acord amb la propietat.
Pot haver casos molt diversos
Si perquè hi ha molts propietaris que tenen sòls en que volen recuperar diners que en la vida
podran tornar a veure mai mes i tenen uns solars en abandó total o a la espera de ser
indemnitzats perquè hi passa un carrer o hi va una plaça que no té viabilitat alguna... i com que
l´ajuntament no te cap potestat allí es queda tot igual sense desenvolupar
Buscant mesures engrescadores (reducció impostos, etc.) no solament obligatòries. Potser és
més important regular quines es poden fer: habitatge, magatzem... Els paràmetres a regular
son tots.
Marqueu la casella que correspongui amb el vostre grau d’acord o desacord amb la
següent afirmació: “Convé establir un règim específic temporal que permeti fer actuacions
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provisionals en sòl urbanitzable no delimitat (mentre no s’urbanitzi), sense hipotecar la
seva futura transformació.”

A més, els participants al formulari van fer comentaris en les següents línies:
Comentaris
Dependrà dels continguts del règim específic
En sòl urbanitzable no delimitat cal autoritzar només allò que està previst en el sòl rústic, no
s'han de crear règims específics temporals. El problema de la temporalitat, en tots els ordres,
és que es converteix en definitiva.
Està molt bé pensar en actuacions efímeres que donin valor a espais de la ciutat desaprofitats,
ja que avui dia se'n troben molts.
Entenc que aquestes actuacions provisionals son efectivament provisionals no es pot eternitzar
en el temps. Es tindria que fixar un sostre màxim d'anys per revertir el regim específic temporal
a definitiu. Lo provisional té que ser provisional, valgui la repetició de la paraula.
Amb la possibilitat de modificació en qualsevol moment, amb el consens de tots.
Ho trobo molt lligat a la temporalitat. Quant temps podem pot estar un sòl en situació de
urbanitzable no delimitat?
Quins criteris d’ordenació de l’edificació es podrien establir per incrementar l’eficiència
energètica dels edificis, especialment en àrees amb un teixit urbà molt consolidat?












Demanar a la Generalitat que posi en marxa un pla d'actuació a favor de les energies
renovables (solar sobretot) que transcendeixi el que el ministeri d’indústria a castrat al
respecte.
No ho sé
seria interessant fer un estudi del teixit urbà en cada cas , per tal de poder establir una sèrie
de condicions sostenibles que ha de complir tota nova construcció o preexistent. una
vegada es tinguessin clars aquestes condicions, es podria fer d'obligat compliment un 70%
per exemple, per tal que cada cas es pogués amotllar a allò que vagi millor.
Incentivar, subvencionar o implementar el consum d'energies renovables.
L'orientació de les façanes.
Les ombres de les cobertes pels col·lector, per tant l'alçada.
Creació de patis de mançana
Creació de patis de ventilació sense que afectin al paràmetre de fondària edificable."
Potenciar la instal·lació de plaques solars als sostres i balcons dels edificis sempre que no
suposi un problema estructural per l'edificació existent. Si es una instal·lació comunitària es
tindria que decidir per majoria absoluta (50%+1) dels propietaris d'aquell edifici; si es
individual presentar una sol·licitud a l'Ajuntament que en criteris aprovats per el ple del
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consistori es determinin en quines condicions s'ha de fer la instal·lació . Tenen que ser
tràmits ràpids (p.e. permís d'obres menors) i àgils. A l'estil de països europeus com
Dinamarca i Alemanya.
Acceptar la modificació urbana sempre a favor de l'estalvi energètic i que sigui demostrable.
Ara hi ha molta pressió administrativa a canvis per simple desconeixement del tema.
No n’hi ha prou en incrementar l'eficiència energètica, s'ha de exigir el consum energètic 0.

4.4.3. SUBTEMA 3. ELS ESPAIS NATURALS : ESTRATÈGIES AMBIENTALS I PAISATGÍSTIQUES DE
CONNECTIVITAT. POSADA EN VALOR DELS BÉNS D’INTERÈS PATRIMONIALS ,
AMBIENTALS I PAISATGÍSTICS

El tercer subtema tractava sobre els espais naturals del terme municipal de Lleida, tant
els que venen determinats pel planejament territorial, com el PTPP o el planejament
sectorial, com els espais d’interès que han de quedar inclosos i qualificats com a zones de
protecció ambiental pel POUM. L’èmfasi del debat es va centrar en la connectivitat entre
els espais, establint xarxes ecològiques, però també d’apropament del ciutadà, mantenint la
funcionalitat dels espais.
El debat també va tractar sobre la proposta de solucions per afrontar la proximitat del
futur sector de Torre Blanca amb l’espai natural de Torre Ribera , i la proposta
d’incorporar altres béns d’interès més enllà dels històrics o arquitectònics al Catàleg de
béns a conservar, fent propostes també per gestió i la posada en valor d’aquests béns.
RESULTATS

DELS DEBATS

Tot seguit es detallen les principals aportacions recollides durant el debat. En primer lloc es
sintetitza l’aportació més unànime, i tot seguit es detallen els matisos i possibles
posicionaments discordants.
ELS

ESPAIS D’INTERÈS NATURAL PRESENTS A

LLEIDA

CAL QUE SIGUIN RECONEGUTS I POSATS EN

VALOR, COM A LLOCS D’INTERÈS NATURAL I AMBIENTAL I COM A BÉNS D’INTERÈS PAISATGÍSTIC
LOCAL .

Tots els assistents van reconèixer que el planejament actual ja determina uns espais
naturals amb protecció local (per exemple la Mitjana), i que per tant d’entrada caldria
mantenir aquesta protecció en aquests espais. Però a més, els participants van esmentar
més localitzacions que actualment o bé disposen d’una protecció a nivell territorial (PTPP)
o sectorial, o bé no són espais protegits, i que per tant consideren que caldria incorporar en
el catàleg d’espais protegits municipals. Aquests són:
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Fotografia 9. Zones a protegir
especialment marcades pels
assistents al taller de debat:
 Serra Llarga
 El Polvorí
 El tram urbà del riu Segre (amb
especial èmfasi al manteniment
del seu cabal ecològic, i el seu
condicionament de cara a
naturalitzar el màxim la zona de
riu)
 Els espais verds del turó de la Seu
Vella
 La Bassa de Sucs, a l’Horta
 Incorporar específicament les
ZEPA’s

Així mateix els participants van fer referència a tot un seguit d’elements presents
principalment a les zones agrícoles i que es consideren com a elements clau per garantir
un bon funcionament ecològic dels sistemes de secà i horta de Lleida. En aquest sentit es
va consensuar que convindria protegir aquests elements de forma que, tot i ser puntuals,
conformin tot un sistema de funcionament ecològic. Aquests elements són:
 Marges dels camps
 Banquetes arbrades
 Sèquies i canals.
També es va apuntar que caldria protegir els tossals en la seva totalitat, com a elements
singulars de Lleida, tant pel que fa al seu paisatge, com sistema natural i, fins i tot pel
patrimoni que en general hi és associat (“són les façanes del paisatge”).
També es va proposar incloure com a espais protegits a escala local els espais necessaris
per la connectivitat, i posar una especial atenció a la permeabilitat, és a dir a gestionar
les barreres que suposa la xarxa viària i ferroviària principalment per aconseguir que siguin
permeables per les connexions ecològiques.
LA

CONNEXIÓ

ENTRE

ELS

ESPAIS

D’INTERÈS NATURAL

HA

DE

SER A

TRAVÉS DE

XARXES

ESPECIALITZADES, MULTIFUNCIONALS I COMPATIBLES ENTRE SI, ESTABLINT UN ENTRAMAT QUE
GARANTEIXI LA FUNCIÓ ECOLÒGICA I APROPI LA CIUTADANIA A AQUESTS ESPAIS.

Molt relacionat amb el punt anterior, la connectivitat va ser un dels temes de debat durant
el taller. Els assistents van afrontar la qüestió de la connectivitat des de diferents
aproximacions, tant les més ecològiques i naturals, com les socials en tant que van estar
molt d’acord en què es molt necessària una aproximació de la població als espais d’interès
natural i agrícola per tal que es coneguin i reconeguin i per tant es puguin posar en valor.
Així es va comentar la possibilitat d’establir xarxes especialitzades, segons el seu ús i
funció principal: connectivitat ecològica, connexions d’aigua, elements dins els espais
agraris, usos lúdics i socials. Aquestes haurien de ser compatibles entre si, establint un
entramat que garanteixi la funció ecològica i apropi la ciutadania a aquests espais.
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Algunes de les propostes més concretes que es van apuntar van anar en la línia de fer
itineraris botànics i/o faunístics, ben senyalitzats, vincular camins més locals (o incorporats a
la Ronda Verda) a itineraris més territorials que connectin espais protegits d’aquesta escala,
etc.
EL

SECTOR DE

TORRE BLANCA

S’HA DE DESENVOLUPAR POC A POC I DE FORMA ORGÀNICA ,

PLANTEJANT EN CADA FASE LA DISTRIBUCIÓ DEL VERD EN FUNCIÓ DELS ESPAIS NATURALS EXISTENTS
DINS EL SECTOR, GARANTINT LA CONNECTIVITAT I LA NO AFECTACIÓ DE L ’ESPAI DE TORRE

RIBERA.

Pel que fa a la qüestió de la proximitat entre el sector de Torre Blanca i l’espai natural de
Torre Ribera, hàbitat natural de la trenca (Lanius minor), els assistents van fer diverses
propostes per urbanitzar l’àmbit de forma que fos el menys impactant per l’hàbitat
natural, atenent també a la connectivitat de l’espai i a la protecció dels hàbitats que
queden dins el sòl programat. Les propostes realitzades són les següents:
 Establir el viari i la secció del viari de forma que no sigui un entramat de quadrícula, i
que en si mateix pugui funcionar com a connector i en tot cas no com a barrera.
 Disposar el sòl destinat a espais verds atenent a criteris de connectivitat entre l’espai
de Torre Ribera i els espais naturals que creuen el sector, i amb la suficient amplada i
naturalització com perquè siguin funcionals per hàbitats de secà.
 Planificar primer els espais verds del sector de Torre Blanca en conjunt amb els
espais naturals de dins del sector i la connectivitat amb Torre Ribera, i després
determinar la localització de les naus del polígon.
 Revisar l’Estudi d’Impacte Ambiental per veure les claus i la necessitat de connectar
la ZEPA de Torre Ribera.
 Començar a desenvolupar Torre Blanca a poc a poc i de forma orgànica, atenent més
al territori, i no creant grans peces que impossibilitin la planificació de connexions
verdes.
 Planificar també l’urbanisme de Torre Blanca de forma òptima segons els estudis
realitzats sobre l’hàbitat de la trenca, per tant el conjunt elements que creïn
diversitat (mides i tipologia d’arbres, teulats, formes, etc.).
Algunes opinions van anar en la línia d’apostar per separar els dos sectors, creant una
franja de separació de mínim 100 m paral·lela a la carretera N-240, agrupant el sòl destinat
a espais verds del sector en aquesta franja.
El debat també va portar als assistents a plantejar-se la necessitat de desenvolupar el
sector industrial de Torre Blanca, per motius de funcionalitat i, en aquest cas també
afegint les raons ecològiques de proximitat a l’espai ZEPA de Torre Ribera.
EL CATÀLEG

DE

BÉNS

A CONSERVAR HA D’INCORPORAR EL PATRIMONI HIDRÀULIC, EL PAISATGÍSTIC I

ELS ESPAIS I ELEMENTS D’INTERÈS NATURAL .

Tots els participants van estar d’acord i per tant hi va haver un consens en el fet que el
Catàleg de béns a conservar hauria d’incloure tot allò que es consideri patrimoni
identitari i identificatiu al municipi de Lleida, per tant també aquell patrimoni lligat a
l’aigua, el paisatge i els espais naturals, a més del que ja s’inclou actualment més referit a
l’arquitectura i el patrimoni històric i cultural.
Com a exemples concrets els assistents van esmentar espais com ara les banquetes de la
vora dels canals i sèquies, considerats uns espais d’alt interès ecològic, però també
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patrimonial i social. Tot i que existeix el problema de la privacitat dels camins, que segons
els assistents convindria gestionar. També es van proposar algunes zones d’interès per la
fauna i per garantir la connectivitat (veure fotografia 9). L’Horta en el seu conjunt també va
ser proposada per incloure en el catàleg com a sector d’interès, natural, social i productiu.
Altres espais també esmentats en parlar dels espais naturals, van ser els tossals, ja que
també incorporen un important patrimoni cultural i històric.
ELS

BÉNS D’INTERÈS I VALORS DE

LLEIDA

HAN DE SER POSATS EN VALOR, GESTIONATS I DONATS A

CONÈIXER A LA CIUTADANIA , SENYALITZANT, COMUNICANT I/O ELABORANT UNA

CARTA

DEL

PAISATGE DE LLEIDA .

Els assistents a més de fer propostes pel catàleg de béns, també van fer propostes per
posar en valor i gestionar els elements considerats béns. Aquestes propostes van ser:
- Senyalitzar in-situ els elements considerats béns, per tal de donar-ho a conèixer a la
ciutadania.
- Crear un centre d’interpretació dels secans i de l’horta, situat per exemple a Mas de
Melons.
- Desenvolupar un Parc agrari a l’Horta de Lleida.
Així mateix, també es va proposar elaborar una Carta del Paisatge del municipi de
Lleida, per posar atenció a tots els valors paisatgístics a escala municipal, i que ara queden
distribuïts en tres unitats del paisatge i tractats de forma més territorial segons el Catàleg
del paisatge de les Terres de Lleida.

Fotografia 10. Presentació
del procés participatiu per
part de Joan Blanch,
Coordinador tècnic
d’Urbanisme de Lleida.

RESULTATS

DEL QÜESTIONARI EN LÍNIA

Tot seguit es presenten les aportacions que van fer les 28 persones que van respondre el
qüestionari en línia corresponent a aquest taller.
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Una qualificació urbanística de zona de protecció ambiental, a nivell local, hauria
d’incorporar els següents elements naturals: (podeu escollir més d’una opció)

El riu Segre

16

Alguns espais agrícoles representatius dels
regadius
Les zones humides (pantans, aiguamolls i
basses)

14
13

Determinats ambients estèpics de secans

12

Les banquetes arbrades i camins de servei de la
xarxa de canals i sèquies

11

Els vessants dels tossals

9

Un conjunt format per una infraestructura verda
amb continuïtat territorial

6
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A més, els participants al formulari van fer comentaris en les següents línies:
Comentaris
Unir-lo amb el catàleg de bens patrimonials culturals que estiguin connectats o en zones de
patrimoni natural.
Totes les opcions em semblen vàlides, no sé establir prioritats entre elles
Entenc que el parc de la Mitjana i la seva àrea d'influència es massa gran Dificulta a propietaris
amb finques dins de partides que existeixen prop de la mateixa que pugin vendre el seu sòl i
requalificar-lo. Entenc que es tindria que establir un Pla Parcial d'Urbanització reduint la
superfície del parc natural en qüestió. Es podria inclús fer una modificació mitjançant un Pla
Parcial per qualificar a aquestes zones de residencials al tenir les mateixes un mercat potencial
i entenc d'alt valor adquisitiu.
Els tossals haurien de tenir protecció no solament en els vessants sinó en tota la seva integritat
volumètrica.
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El Catàleg dels béns a conservar hauria d’incorporar els següents elements paisatgístics i
patrimonials: (podeu escollir més d’una opció)

Àrees concretes d’interès paisatgístic

14

Infraestructures agràries (terrasses, feixes,…

13

Elements identificatius o identitaris del municipi

13

Elements amb interès biològic

12

Elements amb interès geològic

11

Elements puntuals de valor paisatgístic

10

Un conjunt de paisatges representatius

10

Àrees amb gran visibilitat
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A més, els participants al formulari van fer comentaris en les següents línies:
Comentaris
Unir-lo amb el catàleg de bens patrimonials culturals que estiguin connectats o en zones de
patrimoni natural.
La mateixa resposta que en l'anterior pregunta, no hi entenc
Fer un Llibre Blanc d'elements paisatgístics i patrimonials a nivell local i utilitzar-lo com a
reclam a turisme d'interior. Tipus l'exitosa Ara Lleida
"Caldria afegir el tema del patrimoni històric que en moltes ocasions també està plenament
imbricat amb elements a protegir del medi ambient. Un cas p aradigmàtic del municipi de
Lleida seria el Tossal de Moradilla."
Com es poden potenciar les infraestructures hidràuliques tradicionals (banquetes
arbrades, camins de servei i canals) per tal que tinguin un ús social i, alhora, es conservin
els seus valors ambientals?








Identificar-los y reconeixent-los con espais d’interès
Protegint tot el seu entorn fent del tot inutilitzable per construcció alguna una franja de 20 30 metres.
Intervenir per tal de fer útils aquests espais, sense afectar el valor ambiental. al tenir un
recorregut lineal molt marcat, podrien convertir-se en rutes per a que els ciutadans hi
puguin dur a terme activitats esportives, per exemple.
Fent uns camins de serveis acollidors, protegits amb baranes, i cuidant al màxim la seva
naturalesa.
Protegint-les, fent projectes d'arranjament i de manteniment.
Establint dins de la Regidoria d'Horta i Medi Ambient un subdepartament que fens un
estudi per saber quins bens s’han que potenciar, com a resultat d'aquest estudi un inventari
dels bens a preservar i aquest mateix subdepartament que vetllés per que es compleixin els
valor ambientals predeterminats en el estudi e inventari esmentat. Òbviament amb experts
que es dediquin a l'ordenació del territori.
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Lligant-los a la ciutat mitjançant vies verdes, ben executades i ben conservades.
Cal connectar de manera clara aquestes entre elles i amb els recorreguts peatonals de la
ciutat. S'ha de crear una xarxa general posant de relleu la connexió entre els diferents
elements.
Caldria relacionar-ho amb alguna activitat d'aigua.
Fent-hi la via verda que s´ha comentat en d´altres tallers anteriors.
Mantenint-les com hi són ara.
"Prenent consciència de que un ús social és compatible amb la conservació ambiental i la
viabilitat econòmica.
Establint figures de protecció.
Invertint-hi en el seu bon estat i en seguretat, de cara al seu ús públic i compatible amb
diferents usos."

Comentaris generals sobre el conjunt del tema al qüestionari








Reforçar el catàleg del paisatge actual amb noves cartes de paisatge històricament
identitaris per redefinir fórmules de gestió mai millor dit "a la carta" a part de complir
requisits de conservació i de recuperació com a BIP, o BCIL o BCIN segons els caso s
(relacionar bé natural amb bé cultural)
"Entenc que l'Ajuntament de Lleida tindria que vetllar per l'equilibri entre els veïns de l'horta
que es veuen afectats per algun lloc amb valors ambientals sense sacrificar partides
existents pro del Riu Segre des de el Col·legi Alba fins els aiguamolls de Rufea.
En aquesta zona deixar construir de forma que tingui caràcter residencial amb un valor
afegit de valors ambientals que existeixen promotor immobiliaris que els seus clients
demani aquests tipus d'entorns"
Es important arreglar el sol Urbà conforme les possibilitats de l´ajuntament. Així mateix com
el funcionament d´avui en dia, al de fa 15 o inclús 30 anys enrere. El nostre exemple radica
en
la
famosa
"macrorotonda"
d’Av
Garrigues/Palauet/Sicoris/Hostal
de
la
Bordeta/Fontanet/Flix quan aquesta abordava el trànsit de la Ctra. de Flix fa 30 anys. I per
suposat aquí no cal tanta Zona Verda
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4.5. TEMA 5. HABITATGE, COHESIÓ SOCIAL I QUALITAT DE VIDA
El cinquè taller va tractar sobre habitatge, cohesió social i qualitat de vida. Es va debatre
sobre la rehabilitació i optimització de la ciutat consolidada, sobre la dinamització del
Centre Històric i dels altres barris i nuclis històrics i, en aquest sentit, sobre la concreció de
les operacions de reestructuració, renovació i rehabilitació del teixit urbà, sobre el
desenvolupament dels sòls urbanitzables com a recuperadors dels sòls urbans històrics i els
mecanismes de vinculació per aconseguir-ho, sobre la flexibilitat en els desenvolupaments
urbanístics futurs, sobre el paper del POUM com a suport de determinades polítiques
d’habitatge a la ciutat, i sobre la dotació i distribució d’espais verds i dels equipaments, així
com les mesures per a la millora del paisatge urbà.
Els tres subtemes tractats en profunditat durant el taller van ser:
1. Rehabilitació i optimització de la ciutat consolidada. Propostes per a la
recuperació del Centre Històric i de la resta de barris i nuclis urbans.
2. Paràmetres de desenvolupament. La producció d’un producte immobiliari
ajustat a les necessitats de la ciutadania. Política d’habitatge.
3. La dotació i distribució d’espais verds i d’equipaments com a generadors de
cohesió social i qualitat de vida.

4.5.1. SUBTEMA 1. REHABILITACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE LA CIUTAT CONSOLIDADA. PROPOSTES
PER A LA RECUPERACIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC I DE LA RESTA DE BARRIS I NUCLIS
URBANS

Aquest subtema va tractar, en primer lloc, la proposta innovadora de l’Avanç del POUM de
vincular el desenvolupament dels sectors urbanitzables residencials –mitjançant la seva
delimitació– a la participació directa dels seus promotors en la recuperació i rehabilitació
del teixit urbà històric, sempre i quan el sector residencial urbanitzable es vulgui
desenvolupar abans de les previsions establertes a l’agenda POUM.
En segon lloc, es van debatre quines propostes podrien millorar l’accessibilitat rodada a
l’interior del Centre Històric.
En darrer lloc, es van tractar succintament algunes mesures per afrontar el debat entre si
mantenir l’arquitectura preexistent al Centre Històric, o bé abordar una arquitectura més
contemporània.
RESULTATS
LA

DELS DEBATS

PROPOSTA

DE

L ’AVANÇ

DEL

POUM

DE VINCULAR EL DESENVOLUPAMENT DE SECTORS

URBANITZABLES ABANS DE L ’AGENDA PREVISTA A LA REHABILITACIÓ DEL

CENTRE HISTÒRIC

ES

VALORA POSITIVAMENT PERÒ ES VISUALITZA UNA EXECUCIÓ COMPLEXA I MASSA EXCEPCIONAL ,
ALHORA QUE REQUEREIX D’UN SEGUIMENT ACURAT

Els participants van valorar de manera molt positiva la proposta de l’Avanç del POUM, però
van advertir que la seva execució seria molt complexa. Fins i tot, algun assistent va
comentar que la regulació jurídica seria molt difícil i que hi hauria el risc que fos impugnada
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als tribunals. Fets aquests advertiments, algunes mesures que es van proposar de caire
general en relació amb la proposta de l’Avanç van ser:
 Tenir una planificació prèvia ben acurada de les operacions necessàries al Centre
Històric de manera que les actuacions que s’executin a partir d’aquesta proposta
siguin coherents entre elles.
 Fer un seguiment i una bona coordinació de les operacions que s’executin per tal
que respectin la planificació prèvia.
A més d’aquestes recomanacions generals, algun participant va apuntar que condicionar la
proposta al fet que el sector urbanitzable es desenvolupés abans del que preveia l’agenda
del POUM era una situació massa excepcional i que no es produiria gairebé mai, per no dir
mai. Per aquesta raó, va proposar que s’estengués la proposta a tots els sòls urbanitzables
delimitats i també als sòls urbans.
ALGUNS

PARTICIPANTS RECELEN QUE ELS PROMOTORS DELS SECTORS URBANITZABLES ASSUMEIXIN

CENTRE HISTÒRIC I PROPOSEN , COM A ALTERNATIVA , QUE PAGUIN UNA TAXA
PER TAL QUE SIGUI L ’AJUNTAMENT QUI EXECUTI LES OPERACIONS DE REHABILITACIÓ

FER OPERACIONS AL
PROPORCIONAL

Alguns participants van considerar que seria molt complicat que els promotors dels sectors
urbanitzables assumissin fer operacions al Centre Històric, encara que aquestes fossin
mínimament viables. Per això, van proposar com a alternativa a la proposta de l’Avanç que
els promotors paguessin una taxa proporcional a la superfície del sector urbanitzable i que
amb els diners recaptats fos l’Ajuntament o alguna altra Administració qui executés les
operacions urbanístiques de rehabilitació del Centre Històric.
Altres participants van criticar aquesta opció ja que consideraven que la construcció o
rehabilitació d’habitatges al Centre Històric requeria de la participació privada.
Argumentaven que si tot el pes requeia en l’Administració, tots els nous habitatges serien
de la mateixa tipologia i per tant no es produiria la necessària mixtura d’usos i tipologies.
ELS
LES

FAVORABLES A QUE SIGUIN ELS PROMOTORS DELS SECTORS URBANITZABLES ELS QUE ASSUMEIXIN
OPERACIONS

AL

CENTRE HISTÒRIC

PROPOSEN

MESURES

DE

PROPORCIONALITAT

I

DE

TEMPORALITAT, I DESCARTEN LES INVERSIONS ESTRATÈGIQUES MÉS PUNTUALS

Els participants favorables a obligar els promotors dels sectors urbanitzables a assumir les
operacions al Centre Històric van proposar algunes idees i mesures de proporcionalitat i de
programació temporal:
 Els participants apostaven per cercar un criteri de proporcionalitat entre l’operació
en el sòl urbanitzable i l’operació en el Centre Històric. Es van plantejar dos criteris:
1) Les plusvàlues generades pel desenvolupament del sector urbanitzable haurien
de marcar la dimensió de la rehabilitació en el Centre Històric; 2) El número
d’habitatges que es construirien en el sector urbanitzable haurien de determinar el
número d’habitatges que caldria construir o rehabilitar al Centre Històric, que hauria
de ser menor, evidentment.
 Pel que fa a la temporalitat, els participants no veien gens clar que s’hagués
d’acabar primer l’operació en el Centre Històric per poder iniciar la urbanització en
el sector urbanitzable. Es va proposar, en aquest sentit, condicionar la llicència de 1a
ocupació de l’operació del sector urbanitzable a disposar de la llicència de 1a
ocupació de l’operació en el Centre Històric.
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D’altra banda, els partidaris que fossin els promotors dels sectors urbanitzables els que
assumissin les operacions al Centre Històric sí que van descartar que aquests promotors
poguessin estar obligats a fer inversions estratègiques concretes (urbanitzar un carrer o una
plaça, o construir un equipament, per exemple) enlloc d’operacions urbanístiques
completes. La raó és que aquest tipus d’inversions no serien rendibles. La proposta del
POUM, doncs, s’hauria de limitar a operacions urbanístiques completes.
CALDRIA

FACILITAR, EN LA MESURA DEL POSSIBLE, L ’ACCÉS EN COTXE AL

CENTRE HISTÒRIC

ÚNICAMENT ALS RESIDENTS

Com a principi, els participants van apostar per permetre i facilitar l’accés a l’interior del
nucli històric únicament als residents. Una proposta que després diverses persones van
matisar:
 En alguns indrets del Centre Històric resulta inviable pel fet que hi ha carrers es trets
o forts pendents, i per tant només seria possible enderrocant.
 Cal tenir present que no es tracta només d’arribar en cotxe a la porta de casa, sinó
que cal disposar d’aparcament per estacionar el vehicle, cosa que ho fa encara més
complicat.
 Atès que en alguns llocs aplicar el principi és impossible, en tot cas hauria
d’esdevenir una prioritat allà on fos possible i, especialment, per als nous
habitatges.
 Fomentar la creació de recorreguts plans que no baixin de cota i permetin un accés
més fàcil.
MILLORAR

EL TRANSPORT PÚBLIC AL

CENTRE HISTÒRIC

AMB L ’OBJECTIU DE FACILITAT LA VIDA

DIÀRIA DELS RESIDENTS I TENINT EN COMPTE LES LIMITACIONS INTRÍNSEQUES DEL BARRI

Gran part dels participants es van mostrar favorables a millorar el transport públic per
l’interior i les zones perimetrals dels Centre Històric. Algunes propostes més concretes en
aquest sentit van ser:
 Augmentar la freqüència.
 Renovar la flota amb vehicles elèctrics (menys contaminants i menys sorollosos) i a
poder ser furgonetes enlloc de minibusos, que s’adaptarien millorar a les
característiques del Centre Històric.
 Pensar especialment en la gent gran.
 Recuperar la línia de transport públic que pujava a la Seu Vella.
IMPLEMENTAR

ALTRES MILLORES PER TAL QUE L ’ACCESSIBILITAT AL

CENTRE HISTÒRIC

TAMBÉ

BENEFICIÏ ELS COMERCIANTS I ELS PASSEJANTS

En aquest sentit, es van fer tres propostes molt concretes:
 Ampliar les zones de càrrega i descàrrega.
 Augmentar la vianalització del Centre Històric.
 Crear més aparcaments dissuasius al voltant del Centre Històric i, a poder ser, en
diferents cotes.
SI

BÉ EL

CENTRE HISTÒRIC

NO ES CARACTERITZA PER UNA ARQUITECTURA TRADICIONAL ESPECÍFICA ,

SÍ QUE CAL PRIORITZAR EL RESPECTE A L ’ESTRUCTURA VIÀRIA
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Els participants van estar força d’acord en el fet que el Centre Històric de Lleida, a diferència
del d’altres ciutats com ara Girona, no es caracteritza per una arquitectura tradicional
específica que es tradueixi, per exemple, en una tipologia concreta de façanes. El que sí que
és tradicional és l’estructura de carrers, i això és el que s’hauria de respectar a l’hora
d’abordar operacions de rehabilitació.
Segons va apuntar un arquitecte participant, resulta viable rehabilitar edificis i parcel·les del
Centre Històric tot mantenint el traçat i les seccions dels carrers. Va reconèixer, no obstant,
que resulta una operació d’enginyeria complicada i que en l’anàlisi cost-benefici de la
viabilitat econòmica també era clau tenir en compte les externalitats ambientals de
l’operació. En qualsevol cas, un altre participant va afegir que si les operacions de
rehabilitació requerien l’obertura de nous carrers, que aquesta obertura fos moderada.
RESULTATS

DEL QÜESTIONARI EN LÍNIA

Tot seguit es presenten les aportacions que van fer les 23 persones que van respondre el
qüestionari en línia corresponent a aquest taller.
Marqueu la casella que correspongui amb el vostre grau d’acord o desacord amb la
següent afirmació: “Quan un sector residencial urbanitzable es vulgui desenvolupar abans
de les previsions establertes a l’agenda POUM, haurà de participar en operacions de
recuperació i rehabilitació del teixit urbà històric.”

A més, els participants al formulari van fer comentaris en les següents línies:
Comentaris
Amb tot serà complex però em sembla bé que tota inversió en desenvolupament de nou sòl
reverteixi d'una o altra manera en inversió en el centre. S'hauria de buscar però també d'altres
vies paral·leles
Entenem que el teixit urbà té en compte les persones, especialment les què viuen i fan vida al
barri.
Només una excepcionalitat, per exemple, un creixement imprevist de la demanda d'habitatge,
pot generar un esgotament del sòl urbanitzable i, per tant, saltar -nos l'agenda establerta, així,
doncs, no cal preveure la possibilitat que planteja la pregunta. E videntment, si l'excepcionalitat
es produís si que s’hauria d'exigir la seva participació.
M'agradaria conèixer altres experiències que hagin desenvolupat aquest procediment.
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Quin dels mecanismes següents seria més òptim per garantir les actuacions de recuperació
del teixit urbà històric vinculades al desenvolupament de sòls urbanitzables residencials?
(Escolliu una única opció)

Comentaris
Des del punt de vista jurídic s'haurà d'afinar molt per no facilitar la possibilitat de presentar
algun recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya argumentant algun tipus d'il·legalitat
i guanyar el recurs.
Lligar els concursos guanyats a alguna actuació al centre històric.
Quins poden ser els mecanismes de planejament i de gestió que permetin una ocupació
racional del sòl d’ús residencial? Són suficients els mecanismes urbanístics tradicionals, o
en calen de nous?















L'àrea residencial ARE ja permet entrar en la construcció directament a entitats privades per
a que puguin especular. Que més volen les constructores?
Incentius a empreses de l'economia social, empreses petites locals que a canvi d'espai i
llibertat desenvolupin tot el seu potencial
donar alguna facilitat econòmica per una banda, i posar límits temporals per l'altra, per tal
d'obligar a actuar sobre les propietats.
Abaratir el permís d'obres i segons l'actuació a realitzar que inclús pogués esser zero. Reduir
al mínim l'impost d'activitats a desenvolupar en un local determinat cas de que el permís d'
obres fos d'un comerç
Exempció de taxes i bonificacions.
La limitació d'inversió vindrà donada per les prioritats que s'estableixin i això s'ha de tenir en
compte. La inversió privada haurà de tenir en compte la pròpia RSC i el retorn social de la
mateixa inversió.
En un termini no inferior als quatre anys de promoció pública de l'habitatge la inversió
privada arribarà al centre històric, La construcció d'habitatges per part de l'administració,
municipal en aquest cas perquè no hi ha altra via, ha de ser una opció política i, a més, cara,
o almenys no barata.
La redacció per part pública (o la col·laboració) de l'instrument de gestió.
La taxa de les llicencies d'obres.
La taxa de les activitats.
La publicitat de les promocions privades en les publicacions municipals.
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Solucionar l'obligatorietat de la recerca arqueològica prèvia des de les administracions.
La despesa d'aquest tema si no pot ser assumida per l'administració, pot ser avançada per
aquesta i després al fer l'obra pot ser recuperada total o parcialment de part del propietari.
El propietari pot obtenir una notable reducció del permís d'obres i d'altres desgravacions
impositives a cavi d'actuar sobre el casc antic.
Si de cas més que la condonació de l'impost un ajornament o pagament a terminis per fer
atractiva la inversió.
proposant alternatives al que hi ha projectat, si algun propietari o empresa es capaç de
proposar una alternativa lògica, còmoda i econòmica, s´hauria de poder acceptar.
Incentivar les cooperatives d'habitatge o formar-ne part
Ajuts directes, bonificacions fiscals, facilitar l'accés a crèdits tous i bonificació en l'ICIO

4.5.2. SUBTEMA 2. PARÀMETRES

DE DESENVOLUPAMENT.

LA PRODUCCIÓ D’UN PRODUCTE
POLÍTICA D’HABITATGE

IMMOBILIARI AJUSTAT A LES NECESSITATS DE LA CIUTADANIA.

El segon subtema tractava sobre la política d’habitatge a dur a terme per part de la Paeria
de Lleida, parlant des de les noves promocions immobiliàries fins a la política d’habitatge
social. Les grans qüestions que es van posar sobre la taula van tenir com a nexe el repte de
com adaptar el parc immobiliari a les necessitats reals i canviants de la població. Amb
la previsió d’un augment de població relatiu, un augment de les necessitats d’habitatge
social en general, augmentant a la vegada el ventall de casuístiques dels usuaris d’aquest
tipus d’habitatge, així com els casos d’emergència.
RESULTATS

DELS DEBATS

En general, el debat va estar marcat pel consens unànime en moltes de les aportacions,
ampliades i matisades pels participants. Tot seguit es detallen les principals aportacions
recollides durant el debat.
LES

TIPOLOGIES D’EDIFICACIÓ HAN DE SER VARIABLES, SOBRETOT PEL QUE FA AL PARÀMETRE DE LA

DENSITAT QUE HA DE SER OBERTA PER ADAPTAR- LA A CADA MOMENT

Els assistents van estar d’acord en la necessitat de flexibilitzar les tipologies d’edificació
dels sectors, sobretot pel que fa a la densitat de vivendes. Aquest paràmetre es va
proposar que fos obert, és a dir que es pugui decidir en cada moment per adaptar -se millor
a les necessitats de la demanda, enlloc d’estar condicionat prèviament. Més varietat també
per atraure més diversitat, i més varietat dins de sectors i de barris, de forma que no es
condicioni a marxar i canviar de localització a les persones que volen canviar de tipus de
vivenda. Aquest factor es va comentar que caldria aplicar-lo tant a les vivendes lliures com a
l’habitatge social.
En aquest debat també es va assumir que no hi ha un fórmula per garantir l’adaptació
total en cada moment, i que per tant el fet que l’urbanisme sigui modificable
justificadament, sempre serà una opció a tenir en compte i aplicar.
NO

CAL CONSTRUIR MÉS HABITATGES, EL REPTE ÉS REAPROFITAR LA VIVENDA BUIDA PER HABITATGE

LLIURE I HABITATGE SOCIAL AMB MESURES INCENTIVADORES, PENALITZADORES I GENERANT UNA
BOSSA DE LLOGUER MEDIADA PER L ’AJUNTAMENT.
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Bona part del debat va girar entorn del gran repte actual de mobilitzar el parc
d’habitatges buits existents, principalment a l’urbà consolidat, sobretot aquells propietat
de bancs i/o susceptibles d’estar sent retinguts per especulació. Els assistents van mostrar
consens en que cal mobilitzar el sòl i les vivendes buides, ja que amb això ja es cobreixen
molt probablement les necessitats d’habitatge actuals i previstes. Aquestes vivendes es van
considerar tant per habitatge lliure com per habitatge social, complint a més una funció
de rehabilitació de les propietats i del centre.
A banda de la dificultat d’intervenir en propietats privades, els participants també van
apuntar el fet que potser aquests habitatges no compleixen les necessitats en quant a
dimensions i habitacions requerides actualment o en un futur. No obstant, es va apuntar
que segurament bona part es podrien reaprofitar, rehabilitar i cobrir necessitats diverses.
Com a accions per mobilitzar aquestes vivendes buides els assistents van proposar mesures
incentivadores, com ara baixar l’IBI, i mesures penalitzadores. També van apuntar que les
administracions podrien interferir més sobretot en les vivendes propietat de bancs, i
generar una bossa d’habitatge de lloguer mediada per l’ajuntament.
L’HABITATGE

SOCIAL HA DE SER PREFERENTMENT DE LLOGUER, PERÒ TAMBÉ CAL TENIR EN COMPTE

ALTRES FÓRMULES, APLICABLES TAMBÉ A L ’HABITATGE LLIURE , COM ARA LES COOPERATIVES
D’HABITATGE.

Els assistents van constatar la tendència actual d’augment de vivendes de lloguer vers la
compra d’habitatge (motius relacionats amb la crisi, l’augment de la incertesa i la mobilitat
laboral, i la varietat de tipologies familiars). A banda però, van coincidir no sense cert
dissens, que els habitatges socials havien de ser de lloguer donada la seva funció
pública i vocació temporal, això en alguns dels casos. Alguna persona no obstant va
comentar que l’opció a compra podria fer augmentar el grau de manteniment i cura que els
arrendats poden tenir.
En termes d’habitatge en general, alguns dels assistents van comentar la fórmula de
cooperatives d’habitatge en cessió d’ús com a alternativa cada cop més vista i que
funciona, al model de compra/lloguer. Aquestes cooperatives a més tenen un rerefons
amb una funció social molt important, pel que poden donar resposta també a usuaris
d’habitatge social, i a més no només es limiten a noves promocions, sinó que també hi ha
casos de cessions de superfície i rehabilitacions de blocs de vivendes per ser usades pels
membres de la cooperativa. Per tant també poden donar resposta a la necessitat de
reaprofitament de pisos o promocions buides i de cohesió social.
L’HABITATGE

SOCIAL S’HA DE REPENSAR SEGONS LES NECESSITATS ACTUALS I FUTURES, FENT QUE

REALMENT COMPLEIXI LA SEVA FUNCIÓ DE FACILITAR I GARANTIR EL DRET A L ’HABITATGE DE TOTES
LES PERSONES I SENT FLEXIBLE PER RESOLDRE DIFERENTS SITUACIONS.

Tots els assistents van ser de l’opinió que l’habitatge és un dret, i com a tal en general la
majoria es van mostrar en contra de la mercantilització de la vivenda, pel fet que aquest
procés ha anat en contra de la garantia del dret a un habitatge de forma universal. Amb
aquest principi, alguns dels assistents van fer èmfasi en la necessitat que l’habitatge social
promogut des de l’administració no es podia equiparar a nivell de preus amb
l’habitatge lliure, ja que compleix una funció pública. Per tant la diferència en aquest sentit
s’ha de mantenir.
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D’altra banda, els participants també van especificar que hi ha diversos perfils de
persones susceptibles de necessitar accedir a habitatges socials, i que a més es preveu
un augment de la necessitat de pisos per emergència social, és a dir per persones en
situacions de risc extrem i que ja no poden pagar els preus dels habitatges socials. Per tant
es va comentar que caldrà tenir en compte quins habitatges socials tindran un ús més
temporal, més pensat per facilitar l’accés a un primer habitatge o de forma temporal per
situacions concretes, i aquells que seran de llarga durada per les persones en risc i amb
dificultats per accedir o per tornar a accedir a un mercat laboral i per tant per poder
mantenir un habitatge pel seu compte.
Un assistent va comentar les dificultats d’algunes entitats sense ànim de lucre per
gestionar vivendes per casos d’emergència social, donat que no tenen capacitat per
rehabilitar o adequar l’habitatge. Per tant en aquests casos, va posar l’apunt en que cal que
la vivenda sigui apte per viure-hi al moment i amb entrega de claus en mà.
LA

PRODUCCIÓ D’HABITATGE SOCIAL S’HA DE DISPERSAR I INTEGRAR DINS LA CIUTAT, I FER- HO A

TOTES LES ESCALES: A NIVELL DE CIUTAT, DE BARRI, DE SECTOR I FINS I TOT DE BLOCS.

Els participants van estar d’acord en que concentrar la producció d’habitatge social promou
la creació de guetos i segregació, fet que no afavoreix la cohesió social. Per tant, tots van
apostar per una dispersió de l’habitatge social per la ciutat, i anant més enllà per una
integració d’aquesta tipologia de vivenda amb l’habitatge lliure, ja sigui a nivell de barri,
sector i fins i tot en els mateixos blocs de pisos. Aquesta darrera proposta es va considerar
a partir del fet que es considera que cal reaprofitar els pisos buits presents a l’urbà
consolidat, i que per tant alguns d’aquests poden passar a ser habitatge social de forma
que s’assoleixi aquesta integració de tipologies de vivenda.

Fotografia 11.
Presentació dels
resultats del
debat del
subtema 2, al
final del taller

RESULTATS

DEL QÜESTIONARI EN LÍNIA

Tot seguit es presenten les aportacions que van fer les 23 persones que van respondre el
qüestionari en línia corresponent a aquest taller.
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Marqueu la casella que correspongui amb el vostre grau d’acord o desacord amb la
següent afirmació: “El POUM ha de permetre la flexibilització dels paràmetres d’ordenació
i d’edificació dels sectors, per adaptar-los a les necessitats socials i del mercat.”

A més, els participants al formulari van fer comentaris en les següents línies:
Comentaris
Sempre que sigui en benefici ciutadania i no d'empreses privades.
No confondre mai, però, el que ha der una flexibilització obligada, racional, pensada e
imposada pels canvis operats tant en l'oferta com en la demanda dels productes immobiliaris,
amb una llibertat arbitrària preludi d'una anarquia intolerable
Sobretot socials.
Tanmateix caldria veure puntualment alguns casos, i si l’interès social de l'actuació és
important podria haver una petita flexibilitat. Ara bé ha d'haver uns mínims infranquejables per
tal d'evitar que la ciutat esdevingui un "campi qui pugui"
Les necessitats socials haurien de pesar més que les necessitats de mercat.
És bona la flexibilització, però calen criteris clars i professionals.
És evident que ha d’haver-hi una normativa que reguli els paràmetres d'ordenació, però a
vegades crec que poden ser mes flexibles. Per exemple, els locals comercials amb plantes
baixes actualment a moltes zones són totalment inviables, i per la densitat de l solar no es
poden reconvertir en vivendes, seria una forma de dinamitzar algunes zones o millorar
l'aspecte d'alguns edificis."
Marqueu la casella que correspongui amb el vostre grau d’acord o desacord amb la
següent afirmació: “Pel que fa a l’habitatge social, cal fomentar l’opció del lloguer en
front a la compra.”
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A més, els participants al formulari van fer comentaris en les següents línies:
Comentaris
S'ha de fomentar d’acord amb la disponibilitat econòmica de cada família. Si que s'ha de
fomentar contractes de lloguer amb opció de compra. El preu k pagues de lloguer restar del
preu final del valor de venta del pis.
Sí però també fomentar d'altres possibles fórmules. Caldria estimular des d'una Oficina integral
de l'habitatge el desenvolupament de fórmules d’accés diverses i alternatives a les clàssiques
de mercat (cooperatives, masoveries urbanes, cessions temporals, us de superfície, etc).
L'oficina podria també encarregar-se de mirar de posar al mercat els habitatges que resten
buits contactant amb propietaris i parlar amb els bancs per a buscar fòrmules per a que
aquests també posin el parc al mercat...rescatant-ne el màxim possible com a habitatge social.
Cal fomentar que l'etiqueta social sigui realment social, pensant en lloguers o compres
realment econòmics i que tinguin en compte les possibilitats dels qui menys cobren, i també
dels qui no cobren.
Cada cop més el finançament de l'habitatge dependrà de la renda disponible del comprador.
Tanmateix sembla millor el lloguer, però per a responsabilitzar als llogaters dels seus
habitatges no està de més donar-los una opció de compra.
L'habitatge no s'ha d'entendre com a propietat privada si no com a dret bàsic.
L'habitatge social sempre ha de ser de propietat pública
Com s’hauria distribuir la producció d’habitatge social dins de la ciutat? (Escolliu una única
opció)
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A més, els participants al formulari van fer comentaris en les següents línies:
Comentaris
La concentració d'habitatge social pot generar problemes a mig i llarg termini d'integració i
desarticulació. Però tampoc poden construir-se habitatges social en àrees llunyanes al centre ja
que això pot generar problemes d'accessibilitat.
cal diversitat social dins de les ciutats, penso que mai s'ha de determinar zones segons el tipus
de gent, o de la seves possibilitats.
Suposem que s'entén social l'habitatge per a les persones en situacions més desafavorides
(sense llar) i que necessiten a més d'altres suports materials i professionals.
De manera concentrada que suposi també el lligam de tot el teixit urbà, és a dir, omplir els
espais intersticials. Cal entendre el concentrar com l'oposat al dispers.
Cal evitar concentrar tipologies de persones.

4.5.3. SUBTEMA 3. LA DOTACIÓ I DISTRIBUCIÓ D’ESPAIS VERDS I D’EQUIPAMENTS

COM A

GENERADORS DE COHESIÓ SOCIAL I QUALITAT DE VIDA

El tercer subtema tractava sobre els espais verds i els equipaments per a la cohesió
social i la qualitat de vida. El debat es va centrar en la ubicació, dimensió i gestió dels
espais lliures i els equipaments, la gestió del riu Segre com a espai verd central a la ciutat,
així com la qualitat paisatgística de la ciutat, especialment pel que fa a la relació entre
l’amplada dels carrers i l’alçada de l’edificació.
RESULTATS
HI HA

DELS DEBATS

UN DÈFICIT D’ESPAIS OBERTS DE MIDA MITJANA O GRAN I UN EXCÉS DE PLACES DURES

Els participants consideren que, més enllà dels grans espais verds de la Mitjana o del Segre,
a Lleida no hi ha espais lliures de mida mitjana o gran que siguin accessibles per a la
població urbana, especialment col·lectius amb una mobilitat més reduïda. Els participants
consideraven que hauria d’haver més espais lliures d’aquesta tipologia, i que estiguessin
pensats per donar un servei de proximitat, a la gent del barri, com una plaça gran o un parc
enjardinat. Els participants van identificar alguns dels espais que existeixen actualment i que
poden servir de model per a nous espais (ordenats de sud a nord):
 El Parc de l’aigua
 Els Camps Elisis
 El Joc de la Bola
 El Clot de les granotes
 Les Magnòlies
D’altra banda, els participants van detectar un excés de places dures a la ciutat,
especialment en petits racons de la ciutat, on es podria apostar per instal·lar-hi vegetació i
crear així espais verds i més ombrejats.
ELS

ESPAIS VERDS HAURIEN D’ESTAR MÉS EQUIPATS PER ADEQUAR- SE MILLOR A LES NECESSITATS

DELS SEUS USUARIS
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A més de la mancança identificada més amunt, els participants també consideraven que els
espais oberts existents (parcs i places) estan poc equipats i adaptats als seus usuaris. En
general, consideraven que faltaven més bancs i espais per reposar (pensant especialment
en la gent gran) i també espais per als infants i el jovent (jocs infantils, llocs on patinar...).
Alguns dels espais urbans que es van esmentar són els següents (ordenats de sud a nord):
 Plaça Pau Casals (jocs infantils i equipaments per al jovent)
 El Clot de les granotes (equipaments per al jovent)
 Zona davant de l’institut Josep Lladonosa (llocs per seure)
ES PODRIEN CREAR INTERIORS D’ILLES EN DETERMINATS BARRIS

Els participants proposaven crear interiors d’illes oberts a la ciutadania en alguns barris
densificats, com Cappont. Uns models d’interiors d’illes que han funcionat es poden trobar
al barri de Pardinyes.
CALDRIA

PODER REDEFINIR ELS USOS DELS EQUIPAMENTS SEGONS LES NECESSITATS DETECTADES

Els participants coincidien en detectar algunes mancances específiques d’alguns
equipaments en alguns barris (escoles bressol i de primària en barris en creixement, centres
per a la gent jove, equipaments esportius...). Atenent que les necessitats d’equipaments
poden anar variant al llarg del temps, els participants proposaven que els usos previstos en
equipaments poguessin redefinir-se de forma àgil, i que no calgués una tramitació
urbanística feixuga. Tot i l’interès d’aquesta proposta, els mateixos participants
consideraven que la legislació urbanística podria dificultar-ho. En qualsevol cas, aquesta
flexibilització s’hauria de poder fer per a una família concreta d’usos, excloent els de
caràcter bàsic, i que qualsevol flexibilització s’hagués de raonar d’acord amb uns criteris
preestablerts.
ES PODEN PREVEURE NOUS USOS RECREATIUS AL RIU I DONAR CONTINUÏTAT AL CAMÍ DEL RIU

Alguns participants consideraven que el riu segueix sent un espai desaprofitat per a la
població. En aquest sentit, van proposar que es permetessin nous usos recreatius al riu,
alguns dels quals poden ser temporals o fins i tot flotants. Algunes de les propostes
efectuades són la d’instal·lar bars i quioscos, clubs de rem, zones i carrils de patinatge i per
a bicicletes, zones per a la pesca esportiva... Per a algunes d’aquestes actuacions, caldria
arribar a acords amb la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre per augmentar el cabal del riu
al seu pas per Lleida.
Els participants també consideraven que, en línia amb la proposta de Ronda Verda, es
donés continuïtat al camí del riu, per arribar més enllà del terme municipal. També es va
proposar fer més accessible la riba dreta del riu, que actualment no està adaptada a l’accés
per a persones amb mobilitat reduïda. En aquest sentit, algun participant proposava
d’habilitar un circuit que permetés anar per les dues ribes. Algun participant també
proposava recuperar les passeres flotants que hi havia hagut durant un temps, i així no
haver de pujar a les passeres que hi ha als passejos superiors.
CALDRIA

PROMOURE ELS JARDINS VERTICALS EN MITGERES DEL CENTRE HISTÒRIC I LA CIUTAT DENSA

Com a estratègia de millora del paisatge urbà, alguns participants van proposar de crear
jardins verticals que permetin embellir algunes de les parets mitgeres més visibles a la
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ciutat. Els jardins verticals també permetrien ambientalitzar els propis edificis (aïllament
tèrmic) i augmentar la presència de verd a la ciutat.
Una alternativa als jardins verticals era la de permetre augmentar l’alçada dels pisos
contigus a les mitgeres, de manera que desapareix l’aspecte indesitjat de les mitgeres nues.
CALDRIA REGULAR ELS RÈTOLS PUBLICITARIS ALS EDIFICIS

També en clau de paisatge urbà, els participants consideraven que caldria regular els rètols
publicitaris als edificis, alguns d’ells sobredimensionats o d’estètica dubtosa. També caldria
retirar els rètols de les obres ja acabades, i que generen una sensació de desordre a peu de
carrer.
CALDRIA FER MÉS AMABLES ALGUNES ZONES DE LA CIUTAT, PACIFICANT EL TRÀNSIT RODAT,
PEATONALITZANT ALGUNS CARRERS I RECUPERANT LA VIDA AL CARRER

Per millorar la qualitat de vida i la seguretat viària en alguns punts de la ciutat, els
participants proposaven pacificar el trànsit d’algunes vies que actualment són massa
ràpides, com per exemple l’antiga N-II o el carrer del Príncep de Viana.
En aquest sentit, alguns participants també consideraven que peatonalitzar els carrers pot
ser una manera de fer-los més amables. Algun participant va proposar de potenciar les
super-illes (o macro-illes) en alguns barris, és a dir, agrupacions d’illes de cases envoltades
de vies més ràpides, en l’interior de les quals té lloc un trànsit més pacificat.
A més, com a mesura per revitalitzar alguns barris, els participants proposaven
l’aprofitament de locals buits, reforçant així el comerç de proximitat. A més, proposaven
que es fes més vida al carrer, permetent la presència de més terrasses en nous carrers
peatonalitzats, per exemple.
L’ADEQUACIÓ

DE LA RELACIÓ ENTRE L ’AMPLADA DELS CARRERS I L ’ALÇADA DE L ’EDIFICACIÓ VARIA

SEGONS ELS BARRIS

Un dels aspectes a tractar en el debat era el de la relació entre l’amplada dels carrers i
l’alçada dels edificis. Els participants coincidien en valorar el Centre Històric com un cas
especial on, tot i que els edificis són proporcionalment massa alts, el conjunt s’ha de
mantenir per conservar l’essència del centre. En canvi, en els eixamples que van tenir lloc
durant els anys 60 i 70, es considera que la proporció no és l’adequada, i en canvi en els
creixements nous (Pardinyes, Nou Cappont, etc), la proporció està bé. De nou, els
participants consideraven que treure espai al trànsit rodat permetria fer que carrers que
aparentment són molt estrets, es percebin com més amables.
CALDRIA

AMPLIAR LES BOSSES D’APARCAMENTS LLIURES AL CONJUNT DE LA CIUTAT

Alguns participants van demanar la creació de nous aparcaments lliures al conjunt de la
ciutat, i especialment en alguns indrets al voltant d’equipaments importants, com l’Hospital
Arnau de Vilanova.
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Fotografia 12.
Presentació dels
resultats del debat
del subtema 3, al
final del taller

RESULTATS

DEL QÜESTIONARI EN LÍNIA

Tot seguit es presenten les aportacions que van fer les 23 persones que van respondre el
qüestionari en línia corresponent a aquest taller.
Marqueu la casella que correspongui amb el vostre grau d’acord o desacord amb la
següent afirmació: “En algunes zones de Lleida, els edificis són massa alts respecte
l’amplada dels carrers” (si hi esteu d’acord, indiqueu en quines zones)

A més, els participants van indicar les zones on consideraven que els edificis són massa alts
respecte l’amplada dels carrers:
Comentaris
Zona que pertany a l' Associació de Veïns "Clot de les Granotes". Confluència Ciutat de Fraga
amb Doctor Combelles. Zona de l'Escorxador i alguns carrers de La Mariola
Avda. Madrid i Avda. Blondel. Horribles els edificis residencials de l'estació d'autobusos.
Encantadors també els dos edificis que hi ha a la plaça Europa, les dues cantonades de
l'avinguda Alcalde Porqueras, hi manca només una pancarta penjada entre els dos edificis amb
una inscripció ben gran de "Welcome Lleida". Deixant de balda la broma, la densitat a la nostra
ciutat ha baixat bastant des dels anys 90 cap aquí.
Determinats carrers al voltant Avinguda del Segre, Afred Perenya, etc.
La zona d'eixample del carrer comerç, degut a uns estudis de detall permesos, l’ordenació de
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planta baixa + 2PP casi no existeix, la majoria són 5 plantes.
Hi manquen placetes o buidats d'interior d'illa, que siguin accessibles, oberts al carrer."
Barri universitat-escorxador
Per quina raó cal fer els edificis més alt als carrer més amples. Què passaria si els edificis més
alts fossin concentrats en una àrea concreta.
En principi els edificis no haurien de tapar la llum del Sol, la Seu o qualsevol monument
històric."
Zona del primer eixample de la ciutat
El Centre Històric és un cas a part, donat que aquesta relació de carrers estrets i tortuosos
respecte l'alçada de l'edificació és la característica pròpia que el fa reconeixible com a tal."
Marqueu la casella que correspongui amb el vostre grau d’acord o desacord amb la
següent afirmació: “El POUM ha d’establir els equipaments que són més bàsics per a la
població, però a la vegada deixar flexibilitat per establir-ne de nous.”

A més, els participants al formulari van fer comentaris en les següents línies:
Comentaris
Preocupem-nos del que tenim.
El POUM s'ha d'adaptar a les necessitats de la gent i per tant, ha de ser flexible.
Com que tots els equipaments públics són desitjables i no hi ha competència entre ells crec
que l'únic que els pot limitar són els diners, la possibilitat de finançar -los. Pel que fa als privats
entenc que el que s'ha de vigilar més són els usos .
No sé què vol dir aquesta flexibilitat...
Cal ser prudents en la creació i previsió d'equipaments degut al seu cost i manteniment. Ara
toca optimitzar els existents i preveure els estrictament necessaris.
Com es poden potenciar les infraestructures hidràuliques tradicionals (banquetes
arbrades, camins de servei i canals) per tal que tinguin un ús social i, alhora, es conservin
els seus valors ambientals?






Cinema al riu.
Vinculades amb el riu i activitats aquàtiques. Per això cal augmentar el cabal i netejar el riu
un club de rem (com el de la Seu) i potser hauria d'estar col·locat a la part de la carretera de
Saragossa, per la seva bona accessibilitat i proximitat a la ciutat. podria ser un bon
acabament del recorregut accessible del riu Segre i a la vegada un bon trànsit entre la ciutat
i l'horta.
Adequar camins al costat del Riu per damunt del Parc de la Mitjana i per sota del pont de la
carretera de Saragossa.
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Activitats esportives
"Permetre activitats de lleure.
Mantenir el camí del riu."
Recuperar el camí del Segre per la banda dreta, per a senderisme i bicicletes.
Donar-li continuïtat amb una Via Verda, seria fantàstic. Això si, que tingués unió SUD-NORD
per poder fer com a itinerari.
Activitats aquàtiques i mediambientals, natura i botànica de rib era, camins per bicicleta,
passeig, zones limitades de pesca...
Com a idea (no si realitzable) lligar la concessió d'extracció de graves a la construcció d'una
bassa de ribera per activitats lúdiques i mediambientals."
Lleure, esport, descans, cultura...
Principalment que estigui dotat de la quantitat d'aigua necessària i de la qualitat suficient
d'aquesta, que li permeti ser riu, on flueixi la vida. A partir d'aquí totes les activitats
ambientals, vinculades amb el lleure, etc. Com a connector amb la resta del territori, aigües
amunt i aigües avall.
Cal mantenir el caràcter de parc natural del riu i evitar en tot el possible els arranjaments
que malmetin les seves qualitats naturals. Les activitats que requereixin infraestructures
associades al riu, ni que siguin de petites dimensions s'han de plantejar amb molta cura i
sensibilitat.
Activitats lúdiques i esportives, que poden anar juntament, amb lloguer de bicis, bancs per
descansar, mes arbres, algun carril per patinar i per que no algun quiosc de premsa, petits
àpats, fruita, gelats... sobre tot a l’època d' estiu.

Comentaris generals sobre el conjunt del tema al qüestionari







Cal destacar en tots els elements d'urbanització i cohesió social la necessitat de fer una
ciutat acollidora i fàcil per a les persones en situació d'exclusió social
Tenir cura de l'arbrat segons l'amplada de les voreres. De vegades el pas és força estret.
Recuperar les passarel·les al parc del Segre per a donar més permeabilitat ala nova
canalització entre les deus vores.
Evitar el gran creixement del bosc de ribera a la part canalitzada del Segre. Si el tram és urbà
hauria de ser controlat igual que protegit fora de la zona canalitzada.
Replantejar-se la vegetació existent al Turó de la Seu Vella, en concret la del accés davant d e
la Porta del Lleó. Oculta completament el monument en la seva part més habitual de pujar (i
no és una vegetació històrica!)
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5. ASPECTES CLAU IDENTIFICATS EN ELS TALLERS
Aquest darrer 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). L a 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, garan tint 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.
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ANNEX 1. DOCUMENTS DE BASE DELS 5 TALLERS
Aquest annex recopila els anomenats “documents de base”, que eren unes reflexions
prèvies per a cadascun dels cinc tallers que elaborava l’equip d’urbanisme de la Paeria.
Aquests documents estaven disponibles durant el període d’inscripció de cadascun dels
tallers i servien als participants per familiaritzar-se amb cadascun dels temes i subtemes, a
més de convertir-se en un punt de partida per a la reflexió i el debat.
Taller núm. 1: Mobilitat i infraestructures
Dijous, 21 de maig de 2015
Debatrem sobre el paper de Lleida en l’eix mediterrani i com a porta de l’eix de l’Ebre. També
abordarem reptes diversos sobre mobilitat sostenible, estructura de vials de vianants i per a
bicicletes, aparcaments dissuasius, xarxes de transport públic i intermodalitat, i la pacificació de
la primera ronda com a nou model per viure al Centre Històric.

0. Introducció a la temàtica
Durant els darrers anys, i també durant la vigència de l’actual Pla general d’ordenació urbana, els
canvis en matèria d’infraestructures i de la mobilitat han estat notables.
D’entrada, cal assenyalar l’important evolució de les relacions funcionals entre la ciutat de Lleida
i els municipis del seu entorn territorial. La millora d’algunes de les infraestructures que
connecten el territori ha propiciat que el sistema de ciutats de Lleida i el seu entorn funcionin
cada cop més com un “tot” unitari, amb un sistema de relacions complex i amb uns primers
nivells d’especialització d’alguns dels municipis.
Els desplaçaments diaris entre Lleida i els municipis propers s’han incrementat notablement.
L’articulació i millora de la xarxa dels transports públics metropolitans, la millora d’algunes
carreteres i la remodelació de la xarxa d’autobusos locals ha estat la resposta més remarcable.
Cal preguntar–se si les mesures en matèria de transport públic han estat suficients i, sobretot,
com es poden millorar per ser més eficients en aquests propers anys.
En matèria d’infraestructures ferroviàries cal destacar la construcció de la línia d’alta velocitat. El
fet de situar l’estació de l’AVE a Lleida al centre de la ciutat i la construcció d’un “by-pass” de la
línia, són dues decisions transcendents pel que fa a la repercussió d’aquesta infraestructura a la
ciutat.
En una escala diferent, cal destacar la recuperació i manteniment de la línia de tren entre Lleida i
la Pobla de Segur i posar de relleu el dèficit en la recuperació funcional de la línia de Lleida a
Barcelona per Manresa.
En matèria d’infraestructures viàries, a nivell territorial, cal destacar en aquest període la
construcció de l’autovia a Osca, l’inici parcial –encara que tardà- de l’autovia de Lleida a la Vall
d’Aran i l’execució d‘una part de la variant sud de la ciutat.
A escala de ciutat cal ressaltar la millora de la circumval·lació del Passeig de Ronda, la
consolidació d’Onze de Setembre i la construcció de l’Avinguda de Pinyana, com a nous vials
perimetrals estructuradors del creixement, la construcció del Pont de Príncep de Viana i la
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prolongació de l’avinguda de Victoriano Muñoz fins a la LL-11 i la urbanització i
permeabilització del riu, connectant el centre amb el marge esquerre.
En matèria aeroportuària, la creació de l’aeroport de Lleida -Alguaire ha estat sens dubte la
infraestructura destacada en aquest període. Les funcions de l’aeroport i la seva conso lidació
són claus per al desenvolupament del territori de Lleida.
En matèria d’infraestructures agràries, per la seva transcendència territorial, productiva i
econòmica, cal destacar l’inici de la construcció i posada en servei del sistema de reg Segarra Garrigues.

1. Subtema de debat 1: Oportunitats del territori metropolità i infraestructures.
L’Avanç de POUM defineix, entre d’altres aspectes, Lleida com a ciutat Capital, quant a
equipaments, serveis i oportunitats de desenvolupament humà i econòmic i l’entén com a
referent d’un espai metropolità i regional que alhora cal integrar definitivament a la xarxa de
ciutats de l’espai mediterrani.
En aquest sentit, és bàsic el desenvolupament d’activitat econòmica de caràcter industrial.
L’Avanç preveu l’ampliació del Polígon del Segre, amb unes 80 ha, destinades a la indústria de
caràcter local i preveu el nou sector d’activitat econòmica de Torreblanca, de 700 ha de
superfície, com un sector d’abast territorial que constitueix una polaritat estratègica en el
conjunt del mapa europeu i de l’arc mediterrani.
Aquesta aposta ha d’anar recolzada sobre unes previsions d’infraestructures per a la mobilitat viària, ferroviària, aeroportuària- que, més enllà del límit físic del terme municipal, ajudin a
potenciar el valor del territori de Lleida, la seva connexió amb l’eix mediterrani i -com a porta de
l’eix de l’Ebre- la possible connexió amb el corredor central.
El debat a escala supramunicipal, hauria avançar en la definició de la concreció i la prioritat de
les grans infraestructures d’abast territorial, repensant i adaptant, si fos el cas, les reserves de sòl
de les infraestructures territorials assenyalades al Pla Territorial Parcial (PTP) de Ponent (Terres
de Lleida).
Específicament, en matèria de transport ferroviari de mercaderies, seria útil concretar i prioritzar
la connexió del sector de Torreblanca amb el port de Tarragona, amb el futur Eix Mediterrani,
amb l’hipotètic l’Eix Tranversal Ferroviari, la connexió en direcció a Saragossa amb el possible
corredor central i la connexió amb l’aeroport de Lleida-Alguaire, amb la possibilitat d’utilització
o no del “by-pass” de la línia de l’alta velocitat.
En matèria de transport ferroviari de passatgers, a l’escala nacional i internacional, el debat
potser s’ha de centrar més en la gestió de les línies ferroviàries de transport i en la
intermodalitat, que en la creació de noves infraestructures.
En aquest esquema, té sentit la reserva de sòl per una nova estació de l’AVE, prevista al sud -oest
de la ciutat al “by-pass” de la línia de l’alta velocitat, a Rufea, junt al sector urbanitzable SUR 17,
que està concebut com un sector d’usos logístics?
Pel que fa a les grans infraestructures viàries de connexió territorial de la ciutat, i més
particularment del sector de Torreblanca, el debat potser podria concretar el paper de tres
infraestructures vitals en la configuració del territori:
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La prolongació cap a l’oest de la Variant Sud, entesa en la part construïda actualment com un
element de connexió amb el territori, però també, com un element clau en l’articulació del
desenvolupament urbà. Quin és el traçat més adequat de la prolongació i la seva prioritat?
La connexió prevista al PTP de Ponent entre l’autopista AP-2, la variant Nord de la N-II i la
carretera C-13, mitjançant una nova autovia que connectaria just pel límit de llevant del sector
de Torreblanca. Pot ser aquesta la infraestructura fonamental per a la connexió territorial del
sector i per tant, una de les claus per al seu desenvolupament?
Seguint la mateixa lògica, té sentit plantejar la prolongació de la variant sud amb un traçat de
caràcter territorial i, alhora, la creació d’una nova autovia amb traçat “paral·lel” a l’AP-2?
Alternativament, pot resultar suficient, més viable i eficient l’alliberament del peatge de l’actual
autopista AP-2, que actuaria com una veritable variant territorial sud de Lleida i connectaria amb
l’àrea de Tarragona?

2. Subtema de debat 2: Les infraestructures com a motor del desenvolupament de
la ciutat. Mecanismes de gestió.
En l’escala de l’entorn territorial de Lleida, el debat podria centrar -se en l’establiment dels
criteris i la definició d’actuacions que permetin millorar la mobilitat entre la ciutat de Lleida, els
nuclis urbans i els indrets més estratègics de l’entorn metropolità de Lleida, pensant
principalment en el servei públic; optimitzant les xarxes convencionals viàries i ferroviàries, així
com les de vianants i bicicletes.
En aquest sentit -tal com posa de relleu una les aportacions durant la informació de l’Avançpertoca plantejar la compatibilitat del funcionament d’una futura xarxa radial de trens -tramvia
que aprofita les xarxes de tren existents: Binèfar-Monzó, Balaguer, Mollerussa-Tàrrega i JunedaBorges Blanques, amb la xarxa ferroviària urbana. Punts per concretar en el debat serien la seva
connexió dins de la ciutat, la seva intermodalitat i la creació de noves estacions ferroviàries
urbanes en alguns dels barris de la ciutat i en els àmbits industrials existents o de nou
desenvolupament.
En el marc del POUM caldrà plantejar com s’ha de concretar i potenciar la intermodalitat de
l’actual estació de ferrocarril, quines altres modalitats de transport p úblic han de confluir (nova
estació d’autobusos, taxis, aparcament privat, bicicletes, permeabilitat amb els barris nord,
continuació del cobriment, comerç...) i quines instal·lacions s’han de construir prioritàriament.
En la connexió de la ciutat amb el territori més immediat, en el futur, també pot resultar
fonamental la connexió de l’aeroport de Lleida-Alguaire amb l’actual estació de ferrocarril. En el
debat es podria plantejar si resultaria compatible l’actual estació i el traçat del ferrocarril pel
centre de la ciutat amb un important increment del transport de mercaderies. És possible
compatibilitzar el traçat exterior de l’alta velocitat amb aquest transport de mercaderies? Quines
alternatives hi ha?
A nivell de connexió territorial el debat també podria centrar-se en l’actual important xarxa de
camins locals, de les carrerades i de les infraestructures del reg, per tal de concretar els criteris
per estructurar-les més eficient, establir paràmetres per al seu dimensionat en funció de les
necessitats i establir la regulació de les proteccions d’aquests sistemes, en coherència amb les
seves funcions prioritàries.
Per exemple, l’estructuració de la xarxa de camins ha de respondre més a la connexió entre
nuclis o àrees urbanes i periurbanes més habitades, s’ha d’efectuar en funció de les necessitats
de l’activitat agrícola i ramadera que són prioritàries en el nostre territori, o s’ha d’establir en
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funció de criteris de connexió de la ciutat amb determinades àrees d’interès ambiental i
paisatgístic i la relació de continuïtat entre elles?
A més de garantir el sistema fluvial, de donar continuïtat als camins paral·lels al riu Segre i la
defensa del seus marges des del punt de vista ambiental i en front a inundacions, quins altres
mecanismes es poden establir des del planejament urbanístic municipal per consolidar el riu
com un element fonamental de l’articulació del territori que connecta?
Pensar quins han de ser els mecanismes de gestió de les infraestructures necessàries ha de ser
un dels punts capitals del nou planejament, ja que l’obtenció de sòl només serà possible
mitjançant la seva inclusió en sectors o polígons urbanístics, sempre que no es comprometi la
viabilitat econòmica d’aquests àmbits, i l’execució de les infraestructures prioritàries dependrà
de mecanismes de finançament privat o de les aportacions de les administracions públiques.

3. Subtema de debat 3: Priorització del transport públic. Vianalització progressiva
del centre de la Ciutat i la interconnexió entre barris.
Tal com el defineix l’Avanç, el POUM ha de servir per establir una xarxa viària urbana que
prioritzi el transport públic i la xarxa de carrils i d’aparcament de bicicletes per tal de facilitar
l’increment i normalització del transport amb aquest mitjà.
L’Avanç també contempla l’ordenació de l’estructura viària de manera que millori la circulació
del vehicle privat, externalitzi les circulacions de pas cap al perímetre de la ciutat i, alhora, alliberi
de circulació rodada la part central de la ciutat.
Per a la compleció i finalització de les diferents rondes viàries de la ciutat, es proposa la
potenciació i “tancament” de la segona ronda, definida pel Passeig de Ronda, l’actual carretera
LL-11 i el carrer del Príncep de Viana -amb la possibilitat de desdoblar-se en una anella viària
d’un sentit per carrer amb Baró de Maials- fins enllaçar amb la variant sud.
Resulta fonamental, també, l’inici d’una ronda més externa de la ciutat com la prolongació per
ponent de l’actual carretera LL-11, que connectaria amb un vial paral·lel al “by-pass” de l’AVE,
per darrera de Gardeny, i continuaria pel nord del Turó de Gardeny connectant amb la
prolongació del passeig de l’Onze de Setembre.
Aquesta ronda exterior, a part del seu valor funcional immediat, podria constituir a llarg termini
una nova ronda perimetral externa per relligar de manera completa el conjunt de la ciutat,
articulant el seu creixement.
En el debat es podria plantejar el traçat d’aquesta nova ronda exterior d’una manera alternativa
-o de manera complementària-, mitjançant la connexió del vial per darrera de Gardeny amb la
variant sud, prolongant el vial paral·lel a la línia d’alta velocitat ferroviària, enlloc de la
prolongació de la carretera LL-11, per damunt de Rufea.
Pacificar el trànsit rodat del centre de la ciutat permetria iniciar la transformació de la primera
ronda -avinguda de Prat de la Riba, avinguda de Balmes, rambla d’Aragó, avinguda de Madrid i
rambla de Ferran-, adoptant una secció que comporti un recorregut més amable i preferent per
als vianants que ajudi i potenciï la recuperació del Centre Històric de Lleida per l’ús residencial
de qualitat.
L’objectiu és aconseguir, de manera progressiva, l’increment de la vianalització de la ciutat, a
partir de la part central i de la reconversió d’alguns vials r adials d’interconnexió entre barris i
dotant la ciutat de reserves estratègiques d’aparcaments dissuasius.

97

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

En aquest sentit, en el debat es podria plantejar per què no han funcionat les hipotètiques
reserves d’aparcament que l’actual Pla general havia previst en la perifèria de la ciutat, en sòl
privat no urbanitzable. Quines característiques físiques, de mida, de localització, de serveis
complementaris, de vinculació amb altres mitjans de transport i de gestió són les claus per a que
siguin exitoses aquestes reserves?
D’acord amb l’Avanç, una nova estructura interna radial i concèntrica, més dissenyada per als
vianants, s’articularia mitjançant la creació una Ronda Verda perimetral de la part consolidada
de la ciutat.
Aquesta Ronda Verda, destinada preferentment a vianants i ciclistes, forma una anella circular
tancada, entrelliga el riu amb els barris perimetrals actuals i amb els futurs desenvolupaments
residencials, connecta les principals zones verdes, els equipaments de la ciutat i les àrees
perimetrals amb major interès ambiental i, alhora, actua com una “interfície” de relació entre la
ciutat consolidada i l’Horta.
En el debat, es podrien concretar les funcions de la Ronda Verda, les característiques físiques del
seu traçat, l’amplada necessària i la “secció” en funció els usos, i la concreció d’altres elements
de la seva urbanització que la puguin caracteritzar.
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Taller núm. 2: PROMOCIÓ ECONÒMICA, INDUSTRIAL, COMERCIAL I TURÍSTICA.
Dijous, 28 de maig de 2015
Debatrem sobre el model d'implantació del teixit productiu i la necessitat de reforçar les
relacions i sinèrgies entre Gardeny i el nou sòl industrial. Sobre les possibilitats d’incorporar
Lleida dins la xarxa productiva del corredor Mediterrani com a conseqüència de la seva situació
de frontissa amb l’eix de l’Ebre. D’altra banda, caldrà debatre sobre com les determinacions del
POUM, en el marc de les seves competències, poden defensar el model tradicional de comerç
local i conjuminar-lo amb la necessària implantació de noves formes de comerç a la ciutat i, per
últim, sobre com l’ordenació urbanística ha d’influir necessàriament en una imatge urbana que
potenciï els valors turístics de la ciutat i del territori.
0. Introducció a la temàtica
Els darrers anys de vigència de l’actual Pla general d’ordenació urbana, i molt especialment els
corresponents a la redacció del document d’Avanç de POUM, han estat fortament marcats per la
recessió econòmica que ha patit, i encara pateix, el país.
La baixada de la inversió pública i l’escassa inversió privada fan que calgui preguntar-se pel
model econòmic, d’inversions i de gestió més adient per tal de garantir la implantació del sòl
productiu necessari, tant des d’un punt de vista qualitatiu i tipològic com quantitatiu i de
programació en el temps.
Aprofitar les sinèrgies entre les actuals implantacions lligades a la investigació i a les activitats
pròpies del parc científic i tecnològic de Gardeny, el teixit productiu en funcionament i les
possibilitats que ofereixen les noves infraestructures implantades al territori –aeroport
d’Alguaire, tren d’alta velocitat, etc.- resultarà imprescindible per concretar les estratègies que
facin reeixir el nou teixit productiu, tant a nivell territorial –nou sector d’activitat econòmica de
Torreblanca - com de compleció d’abast local –ampliació del polígon industrial El Segre-.
D’altra banda, i com a complement a les estratègies d’implantació de sòl d’activitat econòmica,
cal pensar en les estratègies per potenciar el comerç a la ciutat, tot garantint l’equilibri ne cessari
entre el petit comerç tradicional i el model d’implantació comercial mitjà i gran, d’abast més
territorial, que tradicionalment ha estat deficitari al nostre territori. En aquest sentit,
l’especialització del petit comerç podria ser un possible punt d’equilibri/potenciació del comerç
històricament implantat a la ciutat?
Pel que fa a l’important patrimoni històric, cultural i social de la ciutat de Lleida, cal pensar en
quins mecanismes farien possible i factible la potenciació de l’activitat turística al municipi. En
aquest sentit, la imatge de la ciutat resultant de les actuacions urbanístiques al Centre Històric
són de capital importància a l’hora de posar en valor el patrimoni cultural, tant material com
immaterial, i el seu resultat en l’estratègia turística a desenvolupar en el municipi.
1. Subtema de debat 1: Lleida-ciutat com a capital d’uns serveis especialitzats.
Des d’un punt de vista de l’activitat econòmica la redacció del POUM s’emmarca en un període
fortament marcat per la recessió econòmica.
Com a conseqüència de la disminució de la inversió pública caldrà definir una nova política de
gestió dels recursos locals que encamini la inversió pública cap a la concreció definitiva de
Lleida-ciutat com a capital d’uns serveis especialitzats.
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En aquest sentit, el document de l’Avanç de POUM apunta a la indústria agroalimentària i la
logística com a dos motors actuals i futurs de l’economia lleidatana i de més possible
creixement els pròxims quinze-vint anys.
La primera activitat, l’alimentària, sembla que haurà d’estar molt lligada, des del punt de vista
productiu, al nou sector urbanitzable d’activitat econòmica de Torreblanca i a l’ampliació del
polígon industrial El Segre.
Des del punt de vista de la investigació i coneixement científic, l‘activitat productiva haurà de
vincular-se al Parc de Gardeny. Sens dubte, l’aprovació del Pla especial d’ordenació de l’àmbit
del Parc científic de Gardeny és una eina fonamental pel seu desenvolupament, però
segurament no és l’única. Quins poden ser el mecanismes de gestió i de funcionament que facin
possible aquesta necessària vinculació entre la investigació i la producció agroalimentàries?
La segona activitat, la logística, hauria de recolzar-se en unes adequades connexions territorials
de la ciutat i amb l’aeroport de Lleida-Alguaire, destinat, també, al transport de mercaderies. El
territori de Lleida és gran i, a nivell logístic, pot jugar un paper d’intermediació entre els dos
sistemes urbans potents situats als extrems, Barcelona i Saragossa i de forta competència amb el
més proper, de Tarragona-Reus-Valls.
És possible complementar aquesta important oferta logística i posar Lleida definitivament com a
pol intermedi de repartiment entre aquests dos importantíssims sistemes urbans?
2. Subtema de debat 2: Aposta estratègica de concentració del sòl productiu.
Pel que fa al sòl d’activitat econòmica, l’anàlisi de necessitats efectuada en el document d’Avanç
ha determinat que les possibilitats de delimitació del sòl urbanitzable necessari per garantir el
desenvolupament de les activitats tingui dues vessants molt diferenciades.
D’una banda, la proposta incorpora el sector de Torreblanca en la seva totalitat –amb una
superfície de 700 Ha- com una aposta estratègica que permeti potenciar, per concentració, e l
pes específic de l’activitat econòmica del territori de Lleida.
En conseqüència, definir la programació en el temps del desenvolupament i urbanització del sòl
d’activitats econòmiques del municipi resulta fonamental per l’èxit dels objectius econòmics
buscats en el document de POUM.
D’altra banda, i per tal de donar resposta a la demanda del creixement de caràcter local,
conseqüència de la pròpia dinàmica de Lleida ciutat i el territori immediat, l’estratègia del POUM
es completa amb l’ampliació del polígon industrial El Segre i amb la reconsideració dels
paràmetres urbanístics dels sectors d’activitats industrials no desenvolupats.
Atenent a l’actual situació de crisi i les dificultats de recuperació que es preveuen, almenys fins
el segon quinquenni de vigència del POUM, el document d’Avanç conclou que el sostre
d’activitat econòmica potencial actual és suficient però en destaca que del desenvolupament del
sector de Torreblanca en dependrà l’estratègia futura per a l’obtenció de nou sòl d’activitat a
Lleida ciutat i un efecte difusor sobre el territori.
És en aquest sentit que cal entendre les dues opcions estudiades quant al sòl d’activitat
econòmica com un marc de referència per tal de poder concretar finalment la proposta de
“delimitació” del sòl destinat a les activitats productives. És a dir, l’Avanç es mou entre un màxim
i un mínim en relació a la possible delimitació del sòl d’activitat econòmica, per concretar en
l’aprovació inicial del POUM.
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Quins són els criteris que cal sospesar a l’hora de “delimitar” o “no delimitar” urbanísticament els
sectors d’activitats econòmica?
3. Subtema de debat 3: La flexibilitat dels sectors residencials en l’estratègia comercial i
turística del municipi.
L’especialització dels sectors urbanitzables residencials del vigent Pla general ha dificultat, en
molts casos, la concreció de sectors amb la necessària mixtura d’usos -residencials, comercials,
terciaris- o ha impossibilitat directament el seu desenvolupament.
L’actual model d’implantació comercial dels diversos oper adors, amb un seguit d’implantacions
de mitjanes superfícies als sectors urbanitzables desenvolupats, ha comportat o bé, la
modificació puntual de planejament o bé, la tramitació de figures de reordenació volumètrica i
d’usos en els sectors residencials desenvolupats –SUR 5, 6 i 2- o l’estudi d’altres –SUR 42 i ARE-.
Aquesta transformació dels sectors residencials actuals, per encabir -hi usos comercials de mitjà i
gran format, ha d’entendre’s com una solució conjuntural, parcial i acotada en el temps.
La proposta d’ordenació adoptada en relació als usos comercials, terciaris i de serveis, haurà de
derivar de la flexibilització dels usos en el desenvolupament dels sectors urbanitzables
residencials com a solució per la correcta implantació d’aquests usos d’una forma diversa i
dispersa, però inserida en el teixit residencial de la ciutat.
És aquesta flexibilització d’usos l’única eina per millorar la implantació comercial dins el
municipi? O bé cal establir un model molt més acotat i determinista, sobretot pe r als formats
mitjans i grans, establint unes limitacions molt rígides i localitzades?
La proposta estableix, per a cadascun dels sectors, la coexistència obligada dels usos
residencials i dels comercials, terciaris i de serveis, acotant un mínim residencial i un mínim
d’usos complementaris; defugint del model especialitzat vigent, excepció feta, però, del sector
de Les Basses que en l’Avanç es reconeix específicament com un sector de serveis vinculat a
l’activitat principal de parc urbà i territorial.
La mixtura d’usos que planteja el document d’Avanç dins els sectors urbanitzables residencials
amb la incorporació ordenada del usos comercial, terciaris, etc. –com a usos complementaris- ha
d’ajudar de manera decidida a la potenciació del petit comerç tradicional i a la promoció de
l’activitat turística del municipi.
Quins són els instruments per fer compatible la promoció i revitalització del comerç de caràcter
local, històricament implantat amb petit format, amb els nous reptes que la implantació de l’ús
comercial posa sobre la taula al segle XXI?
Com podem potenciar l’estructura del comerç tradicional i de proximitat, centrada en eixos i
zones de la ciutat molt específiques i amb forta empremta territorial, davant la tendència d’un
comerç cada cop més basat en marques franquiciades?
La dotació hotelera de la ciutat és sens dubte una de les eines fonamentals en la promoció de
Lleida com a destí turístic de qualitat. La important oferta monumental, gastronòmica i cultural
de la ciutat fan necessària una adequada implantació dels establiments.
A més de les possibilitats hoteleres, cal pensar en la implantació i regulació d’altres formes
d’allotjament turístic a la ciutat, apartaments turístics, cases rurals, càmping, etc.? Quins haurien
de ser els criteris per a la seva implantació? És necessari pensar en un “marc d’ordenació
turística” global per tal de poder establir el tipus i les prioritats de la implantació de l’allotjament
turístic?
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Taller núm. 3: TERRITORI I DESENVOLUPAMENT URBÀ.
Dijous, 4 de juny de 2015
Debatrem sobre les potencialitats de la relació ciutat-sòl no urbanitzable altament consolidat i la
seva incidència en la definició de l’Horta de Lleida. En aquest sentit la definició i concreció
d’usos i activitats que potenciïn el seu valor agrícola resultarà fonamental. Com es relaciona la
“Ronda Verda”, que és un element estructurador bàsicament urbà, amb els espais oberts que
envolten la ciutat?. L’articulació del municipi amb l’entorn territorial proper -dins d’un territori
amb xarxa- sense perdre de vista les característiques singulars del nostre entorn i paisatge
hauria de ser, així mateix, objecte de debat.

0. Introducció a la temàtica
Reconèixer i recollir la personalitat de Lleida, marcada per l’espai urbà, l’horta, el riu i els turons
de la Seu Vella, Gardeny i La Caparrella ha de ser, sens dubte, un dels reptes a assolir pel POUM.
El document d’Avanç estableix com a model per a la ciutat de Lleida el d’integració dels mons
urbà i rural. Al mateix temps, aposta per optimitzar els teixits urbans existents i acotar el
creixement físic de la ciutat als terrenys previstos al Pla general vigent, pel que fa al creixement
residencial, i aposta fortament per la industrialització preveient noves ocupacions de sòl
destinades a activitats econòmiques.
La relació i equilibri entre les funcions de l’Horta i la Ciutat ha estat, històricament, un tema
d’estudi i de debat, principalment en relació a la utilització -i la construcció- intensiva del sòl no
urbanitzable.
El grau de consolidació actual de sòl no urbanitzable, fruit de les diferents regulacions que s’han
anat superposant mitjançant els diferents instruments d’ordenació general, fan necessària una
anàlisi en profunditat de les implicacions d’aquesta elevada ocupació i dels usos actuals i futurs
del sòl, dins el marc de la regulació legislativa d’urbanisme, amb l’objectiu principal de potenciar
el seu valor agrícola i ramader de caràcter productiu.
L’avanç del POUM estableix la necessitat i oportunitat en l’elaboració del Catàleg de
construccions en SNU, que és un instrument inexistent fins ara al planejament urbanístic.
D’altra banda, la concreció d’una “Ronda Verda” ajudarà sens dubte a enriquir les relacions entre
ciutat i horta. Cal encertar, però, en els elements que n’han de regir la definic ió; quin paper
esperem d’aquesta Ronda i, en conseqüència, com ha de ser el seu disseny.
La regulació del sòl no urbanitzable no pot defugir de l’entorn i de la regulació d’abast territorial
on s’insereix el municipi de Lleida, entès com a xarxa interconnectada i de relació, tant des del
punt de vista de la tipologia de sòls productius –tipus de producció, tipologia parcel·lària, grau
d’ocupació etc.- com de les diverses unitats de paisatge que es generen com a conseqüència
dels diversos usos d’aquest sòl.

1. Subtema de debat 1: L’espai urbà i l’Horta: interconnexions i integració.
Un dels objectius estratègics del POUM és la integració de l’espai urbà amb l’entorn, l’Horta, i
amb els espais verds interns de la Ciutat.

102

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

La introducció d’una nova tipologia de sòl “d’entorn agrícola” per tal de fomentar les activitats
associades al món agrari de proximitat i introduir, així, el valor “qualitat” al conjunt de l’activitat
agrària en contacte amb la ciutat consolidada ha de servir per redefinir la relac ió ciutat-sòl no
urbanitzable.
Explorar en aquesta relació i proposar sinergies entre aquests sòls pot ajudar a canviar les
dinàmiques d’ocupació i de relacions actuals i potenciar l’ús racional, sostenible ambientalment i
econòmicament del sòl no urbanitzable en general i del de proximitat urbana especialment.
En la mateixa línia, es planteja la inclusió del concepte de Parc Agrari en aquesta nova categoria
de sòl no urbanitzable.
Com pot ajudar a aquesta interconnexió Horta-ciutat la definició dels Parcs agraris dins el sòl no
urbanitzable? Poden aprofitar les diverses unitats productives aquesta xarxa d’interconnexió per
afavorir el binomi ciutat-producte de proximitat-marca de qualitat? Aprofitar les possibles
sinèrgies entre la ciutat propera i l’explotació agrícola amb productes de proximitat pot ajudar a
trobar l’equilibri desitjat?
Són aquestes estratègies suficients? Quins altres mecanismes de gestió i/o utilització del sòl no
urbanitzable ajudarien a aconseguir aquest objectiu ineludible d’inter connexió-integració del
mon urbà i rural?
Cal facilitar -i de quina manera- les construccions i instal·lacions de transformació de productes
de les pròpies explotacions? Què cal fer en relació amb els usos poc adequats, a voltes
incompatibles, amb les activitats pròpiament agrícoles i ramaderes?
La regulació detallada del sòl no urbanitzable s’ha d’establir en funció del tipus de conreu
agrícola (secà vs regadiu) com és tradicional o cal desplegar -la en funció de la morfologia del
territori, de la voluntat de transformació productiva i de la seva proximitat amb la ciutat? La
zona “d’entorn agrícola” -on potenciar l’activitat agrícola i ramadera de proximitat- s’ha de
limitar al perímetre immediat de la ciutat, o hauria d’arribar fins a la variant Nord?

2. Subtema de debat 2: L’Horta com a suport material d’una ciutat difusa.
Sostenibilitat econòmica i ambiental de l’actual model d’ocupació del territori. El
paper de Catàleg de construccions en SNU.
La regulació del sòl no urbanitzable no pot defugir de la realitat generada per la materialització
d’una “ciutat difusa” on de manera extensiva i intensa s’han materialitzat moltes construccions
residencials, d’emmagatzematge, de transformació industrial, etc en molts casos no vinculats a
l’activitat econòmica primària, amb l’impacte que això comporta en tots els àmbits.
Cal redefinir i revisar tots o alguns dels paràmetres actuals (ocupació, altura, nombre de plantes,
parcel·la mínima, distància a llindars, a camins i a canals) que regulen la implantació de les
construccions en sòl no urbanitzable?
L’admissió de l’ús residencial unifamiliar a l’Horta ha estat un tema de debat i controvèrsia
històrica a Lleida. Més enllà de les limitacions legals per a la implantació de nous habitatges en
SNU, cal establir altres limitacions com la mida de parcel.la, la superfície de l’habitatge i les
característiques arquitectòniques i constructives?
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Segurament caldrà valorar la sostenibilitat econòmica de la implantació i manteniment dels
serveis necessaris –més característics de les zones urbanes- al sòl no urbanitzable fruït d’aquesta
dinàmica històrica d’ocupació del territori.
D’igual manera caldrà debatre sobre l’impacte ambiental i paisatgístic resultant de l’ocupació
intensiva de l’Horta per altres usos que no li són propis.
Quins mecanismes poden ajudar a abordar la resolució de la problemàtica generada per la
implantació d’algunes urbanitzacions residencials preexistents, fruït de processos històrics de
parcel·lació il·legal, i també, la implantació d’algunes indústries no vinculades a les explotacions
agroramaderes, en el SNU?
Tots aquests processos han comportat, de fet, una parcel·lació molt fragmentada, possiblement
de mida excessivament petita, i uns preus del sòl agrícola desproporcionats, que pot dificultar el
desenvolupament normal de l’activitat agrària. És l’adquisició i agrupació de parcel·les una
possible solució per a la potenciació de l’activitat agrària a l’Horta?. Quins són els mecanismes
que potencien aquesta agrupació enlloc de facilitar la fragmentació?
Un instrument legalment establert per a la recuperació, reconstrucció i rehabilitació, de les
construccions existents en l’Horta és el “Catàleg de construccions en SNU”. Com podem
aconseguir que aquest instrument pugui servir realment per dinamitzar l’activitat pròpia,
agrícola i ramadera, del sòl no urbanitzable?. Quins criteris per a la inclusió de les c onstruccions,
quins valors cal potenciar? Existeixen actuacions sectorials complementàries a la finalitat última
del Catàleg?.

3. Subtema de debat 3: Compleció de recorreguts estructurants.
La xarxa dels recorreguts territorials s’ha de concretar atenent criteris de funcionalitat,
mitjançant la formació de circuits que interconnectin els espais amb interès divers, entre altres,
els que tenen valors ambientals i els equipaments que estiguin emplaçats en el sòl no
urbanitzable.
Un altra “idea força” del POUM és la de definir una “Ronda Verda” de la ciutat com a “interfície”
al servei del ciutadà entre l’espai urbà, l’Horta i la resta del territori. La seva capacitat i
coherència funcional han de ser claus en l’articulació de les vies territorials?. Com acons eguirho?.
Quins models d’èxit poden ajudar a la concreció d’aquesta xarxa d’interconnexions territorials
de diferent escala?
En aquest sentit cal analitzar i caracteritzar la xarxa de camins i existents per tal de poder definir
el seu paper dins la xarxa de recorreguts estructurants. La concreció de la titularitat d’aquest
camins ha estat un problema encara no resolt que pot interferir en el correcte funcionament de
la xarxa. Cal establir la seva regulació? Quins serien els mecanismes que podrien garanti r un
funcionament quotidià òptim?
Així mateix, quin seria el paper dels regs actuals en la definició d’aquesta xarxa estructurant? Pot
ser aquesta xarxa un mecanisme que pugui facilitar la seva millora i alhora garanteixi l’ús ciutadà
d’aquest important patrimoni agrícola-paisatgístic?
D’altra banda, amb quins criteris cal abordar el canvi d’escala -des de la territorial del Catàleg
del paisatge de les terres de Lleida, a l’escala local del planejament- en la caracterització i
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protecció del paisatge? Com concretar la identificació i la protecció de les unitats de paisatge
característic del nostre municipi?
Cal donar definitivament al riu Segre el protagonisme paisatgístic i d’eix troncal que té per a la
nostra ciutat, potenciant l’eix del riu com a lligam estructural amb el territori com un sistema
general de comunicacions i d’espais lliures, esportius i de lleure d’alt valor mediambiental.
Quines actuacions –definició d’usos, regulacions, operacions de dotació, etc.- ajudarien a
aconseguir-ho?
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Taller núm. 4: MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
Dijous, 11 de juny de 2015
Debatrem sobre els mecanismes del planejament urbanístic com a eina per a garantir la
sostenibilitat ambiental i l’estalvi energètic. També sobre els àmbits d‘interès ambiental en els
espais oberts i a l’interior de la ciutat consolidada. Tanmateix caldrà reflexionar sobre la
utilització temporal dels terrenys urbans i urbanitzables lliures d’edificació així com de la
protecció i posada en valor dels béns d’interès patrimonial, ambiental i paisatgístic.

0. Introducció a la temàtica
De l’anàlisi dels criteris i objectius i de les diverses alternatives d’ordenació contemplades a
l’Avanç, a partir de l’explotació del models de creixement plantejats, queda palesa l’aposta del
POUM per arribar a concretar les condicions que garanteixin un desenvolupament racional i
sostenible per a Lleida en els propers 15 anys del desenvolupament urbanístic de la ciutat.
El model de ciutat compacta i cohesionada pel que opta l’Avanç, sembla poc discutible hores
d’ara. El POUM, d’una banda, haurà de concretar pels futurs creixements les tipologies, usos i
intensitats adients dels diferents sòls urbanitzables i la seva programació en el temps, i d’altra
banda haurà de fixar les condicions i mecanismes per una utilització més efectiva de l’actual sòl
urbà.
Aquesta efectivitat en la utilització racional del sòl, fins ara, semblava que quedava garantida
mitjançant la concreció d’unes condicions “urbanístiques i de desenvolupament” més o menys
validades per la pràctica projectual habitual.
Cal incorporar al POUM regulacions complementàries, més enllà dels paràmetres urbanístics,
que comportin la decidida inclusió de la sostenibilitat ambiental –estalvi energètic, utilització de
productes, solucions tècniques econòmicament viables, etc.- en el desenvolupament de la
nostra ciutat.
L’ordenació del sòl no urbanitzable, a banda d’adaptar -se a la regulació detallada que efectua la
legislació d’urbanisme en relació aquesta classe de sòl, caldrà que tingui en consideració les
especials característiques dels àmbits d‘interès ambiental en els espais oberts. Així mateix, i com
a regulació el sòl urbà, aquells espais d’interès ambiental situats a l’interior de la ciutat
consolidada. Tot això, sense perdre de vista la necessitat de tr obar els mecanismes i actuacions
que ajudin a posar en valor els béns d’interès patrimonial –amb una praxis i mecanismes de
protecció més consolidada- i, començar a introduir dins d’aquesta consideració, aquells amb
interès ambiental i paisatgístic.
Durant el període de vida de l’actual Pla general hem pogut observar l’efecte que sobre els sòls
urbanitzables ha comportat la pèrdua del seu ús històric de conreu. La seva compra per
operadors i promotors urbanístics o la simple expectativa del seu desenvolupa ment, ha
comportat, en molts casos, l’abandó de l’activitat agrícola i la seva degradació paisatgística i
ambiental. El mateix podria dir-se sobre determinats sòls i/o àrees urbanes.
Atenent a l’actual estat d’aturada de l’activitat de promoció i construcció edificatòria caldria
reflexionar sobre la necessitat i conveniència de la utilització temporal dels terrenys urbans i
urbanitzables lliures d’edificació.
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1. Subtema de debat 1: Sostenibilitat ambiental. Racionalització de l’ocupació del
sòl a partir de les previsions vigents
L’ordenació prevista al POUM ha de determinar la consolidació del model de ciutat compacta,
ordenada, cohesionada i diversa en el desenvolupament sostenible del planejament i en
l’acabament de la connexió dels seus barris.
Ambientalment, l’alternativa d’ordenació haurà de comportar la no ocupació de nou sòl, de
manera significativa, més enllà del previst actualment (el sector de Torreblanca està en
tramitació) així com la compactació i optimització del sòl urbà actual, fent-lo més eficient en el
seu funcionament; evitant la dispersió en el territori de les activitats que no li son pròpies, i
evitant l’ocupació d’àrees amb riscos naturals i tecnològics.
L’objectiu del POUM ha de ser obtenir una ciutat i consolidar uns nuclis històrics amb un
creixement urbanístic ordenat, dimensionat d’acord a les necessitats reals i que potenciï el futur
del caràcter agrícola dels espais circumdants als nuclis urbans.
En aquest sentit es pot debatre sobre el paper singular, si no contradictori, de l’Horta de Lleida
com un espai agrari de gran valor territorial, que en els darrers decennis ha estat transformat
com un contenidor de múltiples usos, construccions i instal·lacions que no corresponen a les
pròpies de l’activitat agrícola i ramadera.
En quina direcció cal caminar? Cal mantenir el paper actual de l’Horta amb el doble paper
contradictori? Resulta sostenible potenciar l’Horta circumdant com una ciutat difusa? És possible
pensar en mecanismes per potenciar o recuperar dels valors agrícoles i ramaders de l’Horta?
Aquesta idea de creixement internalitzat de la ciutat, que d’altra banda ha de comportar una
lenta ocupació de nou territori, fa que la proposta d’ordenació hagi de regular de manera
efectiva la relació entre el sòl urbà i el sòl no urbanitzable -la Ciutat i l’Horta- amb un tractament
de continuïtat.
En aquest sentit, la definició de l’estratègia i els criteris pel manteniment dels sòls actualment
urbanitzables i de la seva delimitació, en primer lloc, i la programació en el temps de l seu
desenvolupament, resulten del tot imprescindibles, tant des d’un punt de vista urbanístic i
d’inversió econòmica efectuada tant des de la iniciativa privada com pública, com des d’una
vessant ambiental i paisatgística.
Així, aquests mecanismes hauran de servir per la decidida potenciació del desenvolupament del
sòl urbà vacant i amb greus problemes de consolidació –urbanístics, socials, etc- com és el
corresponent a determinades àrees del Centre Històric de Lleida.
Quins poden ser el mecanismes de gestió que facin possible una ocupació racional del sòl amb
potencial de desenvolupament residencial de Lleida?
Són suficients els mecanismes urbanístics tradicionals per tal d’aconseguir aquest creixement
racional, ordenat i compacte?
En l’Avanç del Pla, les previsions que comportin una superfície important de transformació de
sòl se situen exclusivament a l’àmbit del sector d’activitat econòmica de Torreblanca, que ocupa
unes 700 ha de sòl, actualment agrícola.
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A més dels factors econòmics i d’oportunitat, des del punt de vista ambiental, amb quins criteris
i paràmetres convé efectuar aquesta transformació de sòl? Pot ser total i immediata? Ha de ser
progressiva i al llarg de molt temps? Amb quines dimensions màximes o mínimes? Amb quina
lògica territorial s’ha de produir l’ocupació?

2. Subtema de debat 2: Sostenibilitat ambiental dins la ciutat consolidada. Els sòls
urbanitzables: Espais de valorització transitòria
L’àmbit de la sostenibilitat ambiental dins la ciutat consolidada pot incidir en aspectes i
regulacions tant diversos com són el disseny i tractament sostenible dels espais lliures públics –
carrers, places i zones verdes- o dels equipaments i serveis urbanístics, o l’ordenació i definició
de les diverses tipologies d’edificació, així com el tractament provisional dels solars i parcel·les
buides dins el sòl urbà.
El correcte disseny i la utilització dels materials idonis resulten fonamentals en el tractament
sostenible del espais lliures de la ciutat. Cal aconseguir unes zones verdes, places i carrers d’alt
rendiment, tant des de la perspectiva de l’ús quotidià com des de la vessant econòmica, ben
dissenyades i amb un manteniment fàcil i econòmic.
El mateix es pot dir del disseny i construcció d’equipaments municipals. A la implantació de les
xarxes dels serveis urbanístics, haurien d’introduir-se criteris de sostenibilitat en l’ús de materials
i de les fonts dels recursos, valorant tant l’eficiència de la implantació, com la durabilitat i la
facilitat del manteniment del servei.
Tenint en compte que Lleida és una ciutat altament equipada, la concreció dels àmbits d‘interès
ambiental en els espais oberts i equipaments a l’interior de la ciutat consolidada resulta del tot
imprescindible.
D’igual manera, dins el sòl urbà, trobem solars i parcel·les buides –sobretot en determinades
zones, com ara el centre històric i en els sectors urbanitzables ja transformats - amb un impacte
important sobre la imatge i paisatge urbà i que, segurament, poden jugar transitòriament
algunes funcions importants dins de la ciutat consolidada.
Quines actuacions es podrien dur a terme en aquests sòls vacants? Han de ser fruit de la
iniciativa privada dels titulars del sòl o s’han d’impulsar, dirigir -o inclús exigir- des de la
iniciativa pública?
Concretar els criteris per a la regulació que ajudi a la millora energètica de les edificacions
existents haurà de ser un dels aspectes ambientals que el nou POUM no pot defugir. En aquest
sentit caldrà pensar en el contingut d’una possible ordenança municipal que faciliti la millora
energètica de les edificacions consolidades.
En el mateix sentit, també resulta fonamental establir criteris d’ordenació de l’edificació –amb la
corresponent flexibilitat associada- que permetin la disposició arquitectònica dels edificis
atenent a criteris de major eficiència energètica.
Com hauria de ser aquesta regulació flexible pel que fa a l’ordenació volumètrica, a la
composició de les façanes, a la disposició dels edificis i a la seva tipologia? En quins supòsits
seria d’aplicació en les àrees on el teixit urbà està molt consolidat?
Els sòls urbanitzables i els usos temporals fins a la seva definitiva transformació han de ser, sens
dubte, objecte de debat donada la recent experiència viscuda, durant el vigent Pla general, que
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la manca de mecanismes realment efectius, tot i estar els usos d’aquests sòls regulats legalment,
comporten el seu abandó i la seva transformació en erms periurbans.
La possibilitat del seu lloguer per a l’activitat agrícola pot resultar efectiva, sobretot per les
finques de grans dimensions. Resulta evident, però, que no és una solució immediata atesa
l’actual situació fragmentada de la titularitat dels sòls urbanitzables.
Quins models en el tractament transitori del sòl urbanitzable poden ser aplicats en la r egulació
del POUM en tràmit? Quin resultat voldríem per aquest sòls?
Quina alternativa d’usos per als sòls urbanitzables, i molt especialment per als delimitats,
ajudaria a valoritzar aquest sòls per ajudar-los a convertir-se en uns veritables sòls de transició
ordenada –i temporal- cap al sòl urbà?
I pels sòls urbanitzables no delimitats, és la regulació legal actual suficient quan els assimila
directament amb el sòl no urbanitzable? Convé “establir” un règim específic, de caràcter
temporal, que permeti determinades actuacions provisionals sense hipotecar l’interès per a la
seva futura transformació?
La necessitat que determinats terrenys hagin de ser objecte d’un especial tractament des del
punt de vista ambiental i paisatgístic ha de ser un criteri per a la classificació o desclassificació
del sòl com urbanitzable? En el període transitori -que pot ser llarg en el temps- de la
transformació urbana del sòl urbanitzable, la utilització provisional del sòl ha d’estar subjecta i
condicionada per unes determinacions que comportin un adequat tractament ambiental i
paisatgístic d’aquests terrenys?

3. Subtema de debat 3: Els espais naturals: estratègies ambientals i paisatgístiques
de connectivitat. Posada en valor dels béns d’interès patrimonials, ambientals i
paisatgístics.
Els espais naturals protegits de Lleida responen majoritàriament a la protecció dels seus darrers
hàbitats esteparis i aquàtics originals, que pràcticament han desaparegut i es troben altament
afectats per fenòmens de degradació, fragmentació i aïllament.
D’acord amb el Pla Territorial Parcial de Ponent – Terres de Lleida (PTPP), pel terme municipal de
Lleida hi discorre un dels principals eixos de connexió biològica entre ambients estèpics, el que
hauria de connectar l’espai natural protegit Secans de Mas de Melons – Alfés amb el de Plans de
la Unilla, a cavall entre els termes d’Alguaire i Almenar. El Segre és reconegut pel PTPP com un
dels principals eixos de connexió d’ambients fluvials.
El principal element fragmentador dels hàbitats naturals del terme de Lleida ha estat la forta
transformació dels usos del sòl a que s’ha vist sotmesa pel desenvolupament agrícola i el
creixement urbà. La xarxa viària també exerceix un notable efecte barrera i cal destacar com a
principals eixos a considerar en aquest sentit la AP-2 i la A-2, la N-240 i N-230, així com la xarxa
ferroviària convencional i d’alta velocitat.
Els espais agrícoles, particularment els de secà, però també els de regadiu si es gestionen
adequadament, constitueixen hàbitats d’alt interès per a la conservació de la biodiversitat i
poden desenvolupar un paper clau en la permeabilitat de la matriu territorial. En aquest sentit
cal destacar que algunes espècies de l’avifauna més amenaçades de Catalunya –la trenca- es
troben al terme municipal, i sovint associades a ambients agrícoles.
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En el conjunt de la matriu territorial de Lleida, alguns elements del paisatge com són els cursos
fluvials i la xarxa de canals i sèquies, així com els marges entre conreus que puguin mantenir
restes de vegetació natural tenen un notable interès per a la connectivitat ecològica.
Quines han de ser les estratègies per garantir la connectivitat tranversal entre els sòls de secà i
l’horta i la resta de sòls de regadiu? Quin ha de ser el paper estructurador d e la xarxa de clamors
i, sobretot, l’important eix del Segre, per revaloritzar aquesta important estructura
d’interconnexió dels diferents espais protegits i unitats de paisatge?
Els cursos fluvials i la xarxa d’infraestructures de conducció d’aigua tenen un interès estratègic
potencial en el manteniment de fluxos ecològics, però també socials, en ser els camins que els
ressegueixen eixos adequats i utilitzats per al lleure de la població (passejar, practicar esport,
etc.).
La potenciació de les infraestructures hidràuliques tradicionals i unes banquetes arbrades a tota
la plana regada ben gestionades pot ajudar a la seva revalorització i pel seu ús social i, alhora, a
la potenciació i protecció ambientals? Com creieu que es pot aconseguir? En aquest senti t,
inventariar i representar cartogràficament els trams de canals que mantenen banquetes
arbrades i camins de servei aptes per al trànsit rodat o el senderisme resulta del tot
imprescindible. Però, és suficient?
Les zones humides són, sens dubte, un altre potencial natural i paisatgístic de Lleida. Al municipi
de Lleida es localitzen diverses zones humides incloses en l’Inventari de zones humides de
Catalunya: el Pantà de Suquets de Baix Oest; el Pantà de Suquets de Baix Est: el Pantà de la
Boga; la Mitjana de Lleida; els Patamolls de Montoliu; els Aiguamolls de Rufea i, finalment, El
Bassot de Torreribera.
Com podem concretar les estratègies de conservació i de gestió d’aquestes zones en el el
planejament en tràmit?
Una de les principals dificultats, des del punt de vista medi ambiental, de les propostes de
l’Avanç del Pla es l’emplaçament del sector d’activitat econòmica de Torreblanca, amb
proximitat –separats per la carretera CN-240- de l’àmbit de Torreribera, hàbitat protegit de la
trenca.
Pot resultar compatible o fins i tot adequada aquesta relació de proximitat donades les
característiques de la trenca? Amb quins mecanismes es pot resoldre aquesta relació de
proximitat? Es convenient establir una franja de separació no edificada? Es millor establi r
corredors transversals per facilitar el fluxos de la trenca cap a Mas de Melons? També, hi han
discrepàncies, entre els tècnics ambientals, respecte si és adequat o perjudicial l’existència
d’arbrat d’altura important com element de separació entre els d os espais.
El sòl de valor paisatgístic i patrimonial (àrees d’interès paisatgístic a preservar, a restaurar i a
crear), les àrees amb gran visibilitat, els entorns d’elements culturals (històrics, arqueològics,...) i
els elements identificatius o identitaris del municipi representen un patrimoni material i cultural
a preservar.
També els espais agraris amb infraestructures agràries creades per al maneig de sòls que
identifiquen un paisatge, que tenen valor històric i que resulten fonamentals per a la
conservació de sòls i aigües, com ara terrasses i feixes, closes o infraestructures de rec i
drenatge.
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Quins d’aquest elements, amb interès ambiental i paisatgístic, han incorporar -se al Catàleg dels
béns a conservar? Amb quines característiques i amb quins criteris?
Finalment, quin paper han de jugar els terrenys de domini públic (camins ramaders, camins
rurals, boscos i comunals, domini públic hidràulic,...) en l’estratègia de conservació dels espais
naturals protegits?
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Taller núm. 5: HABITATGE, COHESIÓ SOCIAL I QUALITAT DE VIDA.
Dijous, 18 de juny de 2015

0. Introducció a la temàtica
Debatrem sobre la rehabilitació i optimització de la ciutat consolidada i els criteris a tenir en
compte per una ordenació i una gestió urbanística sostenible.
També sobre la dinamització del Centre Històric i dels altres barris i nuclis històrics i, en aquest
sentit, sobre la concreció de les operacions de reestructuració, renovació i rehabilitació del teixit
urbà.
El desenvolupament dels sòls urbanitzables com a recuperadors dels sòls urbans històrics i els
mecanismes de vinculació per aconseguir-ho serà, sens dubte, un altre tema de debat.
La necessària flexibilitat en els desenvolupaments urbanístics futurs, juntament amb la garantia
de la seva viabilitat econòmica, i alhora, la determinació de paràmetres que garanteixin un
determinat model de ciutat, pot ser objecte del debat.
També caldrà debatre sobre el paper del POUM com a suport de determinades polítiques
d’habitatge a la ciutat, juntament amb la quantificació, la qualitat i la distribució dels habitatges
amb protecció/intervenció pública.
La dotació i distribució d’espais verds i dels equipaments, són altres elements del debat com a
generadors de cohesió social i qualitat de vida dels lleidatans.
Finalment, les mesures per a la millora del paisatge urbà seran el tema que es proposa debatre,
també, per millorar la qualitat de vida dels ciutadans.

1. Subtema de debat 1: Rehabilitació i optimització de la ciutat consolidada.
Propostes per a la recuperació del Centre Històric i de la resta de barris i nuclis
urbans.
L’Avanç del POUM proposa l’expansió física continguda de la ciutat, mitjançant la rehabilitació
preferent de l’edificació, i la consolidació efectiva i la reutilització del sòl urbà. També pr oposa el
manteniment del sòl urbanitzable actual, la seva optimització i una programació estratègica.
La idea de creixement internalitzat de la ciutat ha de comportar una lenta transformació i
ocupació de nou territori. En aquest sentit l’Avanç apunta que el desenvolupament dels sectors
urbanitzables residencials -mitjançant la seva delimitació- tingui un paper estratègic en
l’adequació de la ciutat consolidada, participant directament en la recuperació i rehabilitació del
teixit urbà històric, quan un sector residencial urbanitzable es vulgui desenvolupar abans de les
previsions establertes a l’agenda POUM.
En aquest sentit, pel que fa al desplegament dels sectors, la proposta d’ordenació s’ha
d’entendre vinculada estratègicament al Programa d’actuació ur banística municipal i/o a
l’Agenda del POUM.
Sembla evident que aquesta vinculació d’actuacions s’ha d’establir mitjançant la normativa
reguladora del Pla, tot i que no hi han precedents normatius d’aquest tipus de regulacions.
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A manca de marc legal que ho estableixi, quins han de ser els continguts normatius per garantir
aquesta vinculació? Quins paràmetres qualitatius i quantitatius s’han d’establir en la vinculació
entre aquestes intervencions -sempre garantint l’efectiva recuperació del Centre i la viabilitat
econòmica de les actuacions-?
Cal aconseguir l’edificació total i efectiva dels àmbits/sectors establerts en els nuclis històrics
com a obligatòria i prèvia a la urbanització o edificació dels sectors urbanitzables residencials?
Algunes opinions han manifestat que pot resultar més adequat i efectiu vincular el
desenvolupament del sòl urbanitzable residencial a inversions estratègiques concretes (per a la
urbanització de determinats carrers i places o a la construcció d ’equipaments i de dotacions
específiques en aquests nuclis històrics).
Què pot funcionar millor: vincular el desenvolupament dels sectors urbanitzables a operacions
urbanístiques, globals i completes, de recuperació del Centre Històric i dels nuclis o bé vincularlos a l’execució de determinades inversions estratègiques en aquests nuclis? Tenen encaix legal
aquestes dues fórmules? És possible establir la regulació de les dues fórmules de manera
simultània i opcional? És possible concretar terceres opcions ?
Algunes opinions s’han manifestat, també, en el sentit de fer extensiva aquesta vinculació de les
actuacions urbanístiques, més enllà de la transformació del sòl urbanitzable no delimitat, a altres
àmbits com podria ser el sòl urbanitzable delimitat i no desenvolupat i, fins i tot, determinades
parts del sòl urbà que encara no s’han edificat. Quins són els límits tècnics, jurídics i
d’oportunitat per establir aquesta vinculació ampliada a altres règims de sòl?
En el Centre Històric i en
recuperació urbana, que
reestructuració, Àrees de
vinculades a una millora de

els nuclis, l’Avanç determina l’establiment de tres tipus d’àrees de
es corresponen a tres graus o nivells d’intervenció: Àrees de
renovació interior i Àrees de rehabilitació intensa, totes elles
l’accessibilitat i de la qualitat del teixit edificat.

Estem d’acord amb els àmbits delimitats i els tipus d’actuacions establerts, o trobem a faltar
alguna àrea o actuació de millora? Són aquestes operacions suficients per assolir la dinamització
social, econòmica i de serveis del Centre Històric i de la resta de nuclis històrics del municipi?
El document final de POUM haurà de concretar aprofitaments i càrregues, sistema d’actuació,
viabilitat econòmica i mecanismes de gestió que garanteixin el seu desenvolupament, tant si es
vinculen amb algun sector urbanitzable com si es desenvolupen de manera autònoma.
Atenent a les limitades possibilitats d’inversió actuals per part de les administracions, quins
incentius es poden oferir a la iniciativa privada per garantir l’èxit de les operacions plantejades?
D’altra banda, les propostes d’ordenació urbanística de millora de l’accessibilitat, diferencien un
conjunt d’intervencions per a reforçar l’estructura de la vialitat dels vianants i un altre conjunt
d’actuacions, que de manera complementària amb les anteriors, reforcen l’accessibilitat rodada
a l’interior del nucli i la relació entre els diferents equipaments i dotacions del centre Històric.
És cert el paradigma, aplicat al nostre Centre Històric: “com mé s pendent té el carrer, més
pobresa s’hi acumula”?
Quines qüestions han de ser preferents: Cal facilitar l’accessibilitat rodada a tots els solars del
Centre? Cal facilitar l’accessibilitat mitjançant la utilització del transport públic? Cal evitar la
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circulació rodada, només de pas, a través del Centre? Cal establir els recorreguts amb el criteri
de potenciar els valors monumentals? Cal establir recorreguts que siguin horitzontals/plans,
com un mecanisme bàsic que facilita el desenvolupament econòmic?
I finalment, un dels temes més complexos de resoldre en el nostre Centre Històric, amb una
parcel·lació molt estreta i menuda i una estructura de la propietat molt fragmentada: Com
podem fer la reconstrucció dels edificis més envellits, amb nous edificis de dimensions i
característiques modernes i, alhora, mantenir l’esperit i el caràcter del Centre? En la
reconstrucció dels edificis del Centre Històric cal mantenir les característiques de l’arquitectura
preexistent o bé, és possible i adequat construir els edificis amb arquitectura contemporània?
De la mateixa manera, cal mantenir la mida i forma dels carrers de manera literal o és possible i
adequat introduir variacions de forma i amplada que permetin un millor funcionament? Hi ha
d’haver límits estètics en aquestes renovacions del teixit històric?

2. Subtema de debat 2: Paràmetres de desenvolupament. La producció d’un
producte immobiliari ajustat a les necessitats de la ciutadania. Política
d’habitatge.
El document de “Projecció de la població de Lleida 2010-2030” que incorpora el present Avanç
de planejament fixa la projecció de població per aquest període entre 145.355 i 179.624
habitants.
El POUM haurà de garantir per a Lleida, i per a aquest període, l’ordenació i la possibilitat de
desenvolupament del sòl residencial necessari per a cobrir un increment, respecte de les llars
actuals, que fluctua entre les 3.963 i 18.542 noves llars.
Així mateix, i a partir d’aquestes projeccions de població i llars i de les dificultats d’accés a
l’habitatge, el document “Anàlisi i diagnosi de l’habitatge lliure i social a Lleida” apunta les
necessitats d’habitatge social en un forquilla entre el 45% i el 50% de les necessitats detectades.
D’aquests habitatges, es considera que un 40% ni tan sols podran accedir a l’ad quisició
d’habitatge en cap dels règims de protecció pública, que fins ara han estat ordinaris.
La flexibilitat en l’ordenació i les tipologies de l’edificació dels sectors, per adaptar -los a les
necessitats socials i del mercat en el moment del seu desenvolupament, ha de ser un del
objectius a assolir pel POUM.
Ha de garantir l’ordenació urbanística un dimensionat dels habitatges, de qualsevol tipologia i
règim, adaptable a l’evolució de les necessitats de la demanda? Fins a on cal possibilitar la
flexibilització dels paràmetres d’ordenació i d’edificació?
D’igual manera cal establir l’encaix adequat de la quantia del sostre destinat a habitatges de
protecció a l’exigència legalment establerta i les necessitats derivades de la política social
municipal.
Quines mesures preferents cal proposar per cobrir les necessitats en habitatge social?
L’aprofitament del parc buit d’habitatges a través de mediació de lloguers, polítiques de
rehabilitació i mesures tributàries; fomentar la participació de privats (coop eratives, fundacions,
etc) i del tercer sector en la consolidació d’habitatges socials i dotacionals; fomentar l’opció del
lloguer en front a la compra, especialment en el parc social?.
En el moment de reactivació de l’activitat immobiliària, pot ser efectiva l’aplicació del Registre
municipal de solars sense edificar, per promoure polítiques d’habitatge social?
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Quina ha de ser la política municipal en la producció de l’habitatge protegit? L’administració ha
de fer de promotor directe de sòl, o bé, de sòl i d’habitatges o tan sols ha de regular i facilitar la
seva construcció per part dels privats? Altrament, ha de fomentar la política de construcció i
venda d’habitatge social o ha fomentar la política de lloguer?
La reserva de sòls que facilitin la construcció de les reserves per l’habitatge amb protecció i la
seva localització hauran de jugar un paper fonamental en el desenvolupament de la política
social municipal, tot i que amb les reserves de sòl, legalment establertes, destinades a habitatge
en règim general i/o especial i el concertat les necessitats quedaran adequadament cobertes.
Com cal distribuir la producció d’habitatge social dins de la ciutat? De manera concentrada? De
manera el més dispersa possible? Agrupada en determinats barris o àmbits? Quina és la
distribució que procura una major cohesió social i com aconseguir aquesta distribució?

3. Subtema de debat 3: La dotació i distribució d’espais verds i d’equipaments
com a generadors de cohesió social i qualitat de vida.
El Pla vigent efectua una important previsió de terrenys destinats a espais lliures i a equipaments
que sobrepassen les determinacions establertes legalment.
Aquestes reserves, però, se situen de manera poc homogènia i de forma arbitrària, afectant als
sectors urbanitzables de manera molt diversa i en alguns casos amb molta extensió, fet que les
fa difícilment assolibles des del punt de vista econòmic.
Ubicació, dimensió i gestió són els paràmetres a reconsiderar pel que fa als sistemes d’espais
lliures i d’equipaments, procurant una millor estructuració que potenciï la seva accessibilitat.
Quins criteris s’haurien de seguir per a la correcta implantació i emplaçament del sòls d’espais
lliures i d’equipament per garantir la seva funció en la cohesió social i interrelació entre les
diferents zones i barris de la ciutat de manera coherent?
Com haurien de ser les zones verdes, les places, els jardins i els parcs urbans per facilitar les
activitats públiques, la trobada i l’intercanvi en les relacions dels ciutadans?
El Riu Segre és l’element més important entre els espais lliures per la seva centralitat,
dimensions i ús del sistema dels espais lliures, que s’utilitza a bastament i de manera ben diversa
entre el parc de la Mitjana i el pont de la carretera de Saragossa. Fins ara, només puntualment,
s’utilitza el Riu com un recurs de caràcter territorial més enllà de la part urbana. Quines activitats
poden girar al voltant del riu amb una funció de connexió territorial?
D’altra banda, encara que la ciutat actual presenta un índex d’equipaments que supera
abastament els estàndards establerts, es preveu que en els propers anys la piràmide d’edat de la
població s’invertirà, de manera que sorgirà la necessitat de nous requeriments de caràcter social.
Quins equipaments són més necessaris de manera immediata i quins altres caldrà preveure en
els propers anys a la ciutat? Quina distribució d’equipaments ha d’efectuar el planejament
urbanístic a nivell de territori, a nivell de ciutat i a l’escala de barri? El POUM ha de concretar tots
els equipaments o és més adequat concretar els que són més bàsics per a la població i deixar
flexibilitat per establir-ne de nous, efectuant una reserva de sòl suficient?

115

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

Un element fonamental per incrementar la qualitat de vida dels ciutadans el consti tueix la
millora del paisatge urbà, entès de manera àmplia.
Tenint en compte la mida i el tipus de ciutat, la relació actual entre l’amplada dels carrers i
l’alçada de l’edificació és adequada a tota la ciutat o és excessiva o insuficient en algunes zone s?
En quines? En relació a les alçades de l’edificació, quina és la relació adequada entre la
necessària compacitat de la ciutat i la desitjada qualitat del paisatge urbà? Quin és el punt
d’equilibri?
Altres aspectes que cal considerar -i sens dubte millorar- en relació al paisatge urbà, podrien ser
els següents:
 La imatge dels accessos a la ciutat, tant per carretera com per tren
 El disseny de l’espai públic, la seva forma i els seus elements
 La utilització cívica de l’espai públic
 L’excessiva presència de cotxes –aparcats o en moviment- als nostres carrers
 El Centre Històric amb dificultats per a la reconstrucció de les edificacions, entre altres
raons, per un parcel·lari menut i complex
 Uns eixamples de la ciutat construïts a base d’edificis amb una ar quitectura sense
interès -tret de casos concrets i puntuals La utilització de les façanes i de les cobertes de les edificacions com a suport de
multitud d’elements, afegits de manera sobreposada i sense integrar -s’hi
adequadament: tancaments exteriors, antenes, aparells d’aire condicionat, rètols,
pèrgoles, tendals, veles, plaques solars i fotovoltaiques, roba estesa, balcons usats com
a trasters...
Quins altres aspectes del paisatge urbà cal millorar? I, sobretot, com podem millorar -los?
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ANNEX 2. LLISTA DE PERSONES I ENTITATS PARTICIPANTS
Nom
Adrian Jose Drago
Albert Piñol Camí

Entitat/Institució
Plataforma Protegim L´Horta
de Lleida
Materials Construcció J.Piñol,
Sl

T1

T2

T3

T4

T5

X

X

X

X

X

X
X

Albert

Particular

Andreu Camprubí

El Risell Sccl

Àngel Rodríguez Revuelto

Bunyesc Arquitectura

Anna Ferrer Segura

Empresa Privada

Antoni Garí Montané

Particular

Antoni Montardit

Aspid

X

Carme Bellet

Universitat de Lleida

X

Carme Casals

Empresa privada

X

Cristina Simó Andreu

Paeria

X

David Mele Garces

Av Copa d,Or I Sot de
Fontanet

X

Eduard Antorn Monseny

Arquitecte autònom

Eduardo Olazábal

Universitat de Lleida

X

Elena Mur

Ipcena

X

Elisenda Pardell

Aj. de Lleida Medi Ambient

X

Enric Martí Suau

Plataforma Pel Transport
Públic

X

Esther Fanlo

Aj. Lleida - Medi Ambient

X

Eva Merino Garcia

Particular

Fco. Javier Teixido Chimeno

Associació de Veïns del Barri
Universitat

Fèlix Larrosa Piqué

Tinent d'alcalde

Francesc Caballero Garcia

A.V. Balàfia - Favl

Guillem Boneu

Emd de Sucs

Guillermo Hervera

Empresa Municipal
d’urbanisme de Lleida

Hildebrando Casol Torruella

UGT Terres de Lleida

Jaume Rutllant

Particular

Joan Antoni Boldú Pelegrí

Junta Sequiatge

Joan Ganau

Universitat de Lleida

Joan Muntané

Fundació Lleida 21 Ajuntament
de Lleida

X

X

Joan Queralt Colom

Ass.Partida Torres de Sanui

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X
X
X
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X

Joan Rogés Espachs

A. VV. Montserrat

Joan Vázquez

Ipcena

X

Joan-Ramon González Pérez

Associació Amics de La Seu
Vella de Lleida

X

X

Jordi Cipriano

Comú de Lleida

X

Jordi Piñol Camí

Materials J.Piñol Sl

X

Josep Maria Puigdemasa
Hospital

Particular

X

X

X

Josep Ramon Roca Rosell

Particular

X

Laura Camprubi

El Risell

X

M. Carme Cullere Llavore

CiU

X

Manel Bosch Piñeiro

Àrids Daniel, S.A.

X

Maria José Gilart

Mª José Gilart

X

X

X

Miquel Gasulla Estreve

Col·legi d'enginyers Industrials
de Catalunya (Demarcació de
Lleida

X

X

X

Miquel Soriano-Montagut

Particular

Narcís Terrado Pifarré

Empresa Privada

X

Natàlia Méndez Andrés

Arrels / Sant Ignasi

X

Núria Solé Domingo

Ugt Terres De Lleida

Pere Gilart

Particular

Ramon Jovany

Aavv Partida De Grenyana

Ramon Morell Rosell

Particular

Ricard Vizcarra

Col·legi d'ambientòlegs de
Catalunya (COAMB)

Salvador Solsona Jove

AAVV Ptda Butsenit

Simeó Miquel

Col·legi de l'advocacia de
Lleida

Teresa Font

Particular

Ton Montardit

Aspid

Xavi Prat

Particular

Xavier Estruch

Particular

X

X

X

X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X

X

X
X
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