
 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER A LA CREACIÓ D’UNA MESA 
TRANSVERSAL PER A LA RECUPERACIÓ DE LA CIUTAT 

 

 

Preàmbul. 

La Covid19 representa el repte més dur per la nostra societat des de fa molt de 
temps, tan sols comparable als pitjors moments del segle passat. 
Concretament a Lleida ha suposat la pèrdua de centenars de vides i milers 
d'infectats, a més d'un confinament durant 98 dies, fet que ha comportat un 
impacte econòmic molt greu. Les circumstàncies pròpies del Segrià a més, han 
suposat, un nou confinament de la població i estrictes restriccions i prohibicions 
als comerços, a les activitats culturals, a l’hosteleria, a l’esport i als moviments 
de les persones, en un intent d’evitar la proliferació de nous brots. En aquest 
context els ajuntaments tenen un paper indispensable de lideratge polític per 
afrontar la recuperació i reactivació més efectives, no tan sols de l'economia 
sinó també dels serveis socials, la promoció de la ciutat i la garantia d’una 
tornada a la normalitat justa i equitativa per a tota la població.  

Cal ser conscients que el futur de Lleida, ara més que mai, ha de construir-se 
amb intel·ligència col·lectiva, humilitat i molt d'esforç provinent de tots els 
sectors de la ciutat. La reactivació de Lleida exigeix una resposta unitària i 
unànime per part de tots els agents de la ciutat i les seves forces polítiques. 

Cal transformar aquesta crisi l’hem de convertir en una oportunitat per definir 
noves prioritats a nivell local i global. Treballar des de tots els àmbits per 
cooperar en l’acció que sigui necessària per donar resposta, en comú, als 
reptes que se’ns plantegen. Unes mesures amb objectius, destinataris i actors 
clars. L’Ajuntament ha d’esdevenir corretja de transmissió amb altres 
administracions i, sobretot, promotors de les accions que sorgeixin al municipi. 
És hora de trencar tabús, d’explorar noves solucions i, sobretot, de vetllar 
perquè la crisi no la paguin les persones més vulnerables. Perquè no ens 
podem permetre generar més desigualtats. Davant d’una situació nova i incerta 
que reclama mesures innovadores i imaginatives, cal un esforç col·lectiu 
perquè puguin ser realment efectives. Només teixint complicitats, sumant 
esforços, idees i coneixements, treballant des de la cooperació, amb la 
implicació de tothom, s’aconseguirà una ciutat més cohesionada, solidària, forta 
i preparada pel futur.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Àmbits de treball. 

Els àmbits de treball es decidiran en el sí de la pròpia comissió, així mateix com 
a punt de partida constaran els següents, tot i que per acord de la mesa es 
podran modificar o afegir-ne de nous: 

 

EIX 1:  
Governança i Excel·lència Operativa 

a) Àmbit econòmic i fiscal 

b) L’organització i la funció pública 

c) Àmbit del voluntariat i les xarxes ciutadanes 

d) Els espais de treball municipals 

EIX 2 
Imatge, projecció i promoció de la ciutat 

a) Oportunitats laborals, responsabilitat social i foment de l’ocupació 

b) Promoció de la ciutat 

c) La cultura, l’esport i el lleure 

EIX 3 
Igualtat, diversitat i inclusió social 

a) Drets a les persones i comunitat. 

b) Infància, joventut i persones grans 

c) Àmbit emocional 

d) promocions públiques d’habitatge. 

EIX 4 
Emergència climàtica, ambiental i sanitària 

a) Àmbit sanitari 

b) Àmbit de l’espai públic i la mobilitat 

c) Innovació i tecnologia 

 

Per tot això, tots els grups polítics de l’Ajuntament de Lleida, hem decidit 
arraconar les nostres lògiques discrepàncies ideològiques, convençuts que ara 
és l’hora de sumar esforços en la planificació de la recuperació i ens 
comprometem a dur a terme un pla de treball per a la reactivació de la ciutat 
de Lleida i a fer el seguiment adient de la següent manera: 



 

 

 

 

 

 

1. Creació d’una mesa transversal per a la recuperació de la ciutat 
formada per tots els grups municipals de l’Ajuntament, així com els 
representants dels agents socials, econòmics, sindicats,  organitzacions 
agràries, associacions veïnals i del teixit associatiu, personal acadèmic, 
educatiu i sanitari. 

2. Que aquesta mesa transversal tingui per objectiu l’elaboració del Pla 
de treball i el seguiment permanent de les accions realitzades per a 
la reconstrucció i recuperació de l'activitat a la ciutat de Lleida, la inclusió 
d’una sèrie de mesures de xoc concretes per a pal·liar els efectes 
econòmics, socials i sanitaris i a dotar-les de recursos econòmics, 
materials i humans -d’acord amb les limitacions i capacitat 
pressupostària municipal-, l’actualització de la diagnosi d’una situació 
canviant i l’adaptació necessària del Pla als nous contextos.  

3. Que una vegada constituïda la mesa, aquesta estableixi una 
calendarització efectiva, un sistema àgil per a la presa de decisions i 
l’avaluació de les mesures dutes a terme amb l’objectiu de treure les 
conclusions necessàries sobre el seu impacte, el grau de compliment 
dels objectius que perseguien a curt, mitjà i llarg termini.  

4. Que s’estableixin els mecanismes necessaris per fer un seguiment 
permanent amb els representants de totes les organitzacions i 
institucions i els membres de la mesa de les mesures dutes a terme 
pel govern.  

5. Que el mecanisme per a l’adopció d’acords es basi en l’obtenció del 
màxim consens possible entre totes les persones i institucions 
participants. Aquesta fórmula, ens sembla la millor garantia per a que 
totes les parts concernides considerin com a propis els acords i es 
comprometin fermament en el seu desenvolupament per a guanyar el 
futur de Lleida. 

 

Lleida, 31 de juliol de 2020 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miquel Pueyo Paris 

Paer en Cap 

 

 

 

 

 

 

 

Fèlix Larrosa i Piqué 

Cap de l’Oposició 

 

 

 

Jordina Freixanet i Pardo 

Portaveu del grup d’ERC-
AM 

 

 

 

Jaume Sellés Santiveri 

Portaveu del grup del PSC 

 

 

 

Antoni Postius i Terrado 

Portaveu del grup de 
JxCAT 

 

 

 

Ángeles Ribes Duarte 

Portaveu del grup de C’s 

 

 

 

Elena Ferre Toldrà 

Portaveu del grup del 
Comú de Lleida 

 

 

 

Xavier Palau Altarriba 

Portaveu del grup del PP 

  

 


