
1

       

         Tàrrega

Programa 2011

Cultura i patrimoni

· Vetllarem  i  impulsarem  el  manteniment  del  patrimoni  cultural com  a 
element de promoció de la identitat local.

· Crearem el Pla de Dinamització i Promoció del Patrimoni Històric del Casc 
Antic,  que  senyalitzarà  i  documentarà  tots  els  edificis  i  monuments  amb  valor 
patrimonial.

· Continuarem impulsant el projecte museogràfic de Cal Trepat per potenciar 
la difusió del seu valor patrimonial, documental i etnogràfic.

· Continuarem la  consolidació  i  la  museïtzació  de  l’adoberia  del  Molí  del 
Codina i  l’adaptarem a l’entorn per potenciar  aquesta part  del  casc antic  de la 
ciutat.

· Promocionarem  el  coneixement,  l’ús  i  la  disponibilitat  dels  diferents 
equipaments culturals: el  Museu Comarcal de l’Urgell, l’Arxiu Històric Comarcal de 
Tàrrega, la biblioteca municipal, etc.

· Seguirem treballant  per  construir  des  de Tàrrega  la  nació  catalana,  tot 
defensant el  català com a llengua vehicular a l’Ajuntament, impulsant la cultura 
popular i promovent l’aprenentatge de la nostra llengua.

· Continuarem col·laborant  amb les associacions de cultura popular en la 
recuperació, la promoció i l’impuls de les nostres tradicions.

· Estudiarem el  Pla de Millora de l’Entorn del Castell per posar en valor les 
restes del castell i l’antic pou de gel.

· Potenciarem el Consell Municipal de Cultura com a consell assessor i com 
a espai de debat i decisió entorn de la política cultural targarina.

·Millorarem la biblioteca municipal, tant pel que fa a les instal·lacions com 
als continguts, i n’ampliarem els horaris d’obertura al públic.

· Continuarem  potenciant  l’oferta  cultural de  Tàrrega  i  oferint  una  bona 
programació teatral i musical estable.

· Continuarem  col·laborant  amb  les  diferents  associacions  culturals que 
impulsen  diferents  activitats,  concursos  teatrals  i  festivals  d’estiu  oberts  a  la 
ciutadania.

· Continuarem potenciant la Fira de Teatre  com a eina de promoció de la 
nostra ciutat i com a centre de creació teatral que doni suport a les companyies del 
nostre país.

· Fomentarem  espais  perquè  FiraTàrrega  es  mantingui  activa  durant  tot 
l’any.

· Impulsarem les  actuacions  que marca el  mapa d’instal·lacions  culturals 
aprovat durant la passada legislatura.
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· Continuarem donant  suport  a  les  associacions,  tot  potenciant  el  Centre 
d’Entitats i el Carmel.

· Potenciarem la formació cultural: bucs d’assaig, cursos de teatre, etc.
· Promourem el fet que persones voluntàries amb la formació adequada pu-

guin reforçar els serveis públics.

Economia i hisenda local

·Millorarem els terminis de pagament als proveïdors i contractistes.
· Complirem la Llei de morositat en el pagament de les factures de menys de 

300 €; per a les superiors, en pagarem almenys el 50 % i anirem reduint el termini.
· Racionalitzarem la política fiscal.
· Contindrem dins dels límits raonables la pressió fiscal, en funció del cost i 

de la qualitat dels serveis.
· Simplificarem,  agilitzarem i  augmentarem l’eficàcia  del  sistema tributari 

local.
· Posarem en marxa una borsa de treball rotativa per a aturats amb feines 

esporàdiques de l’Ajuntament, com ara fires, concerts, etc.
· Serem rigorosos en la planificació i l’execució pressupostàries.
· Evitarem les partides d’ingressos inflades en el projecte de pressupostos.
· Evitarem en el projecte de pressupostos les inversions fictícies.
· Gestionarem acuradament la tresoreria.
· Exposarem periòdicament els comptes de l’Ajuntament al seu web per fer-

los transparents.
· Elaborarem  un  programa  de  tresoreria  anual amb  revisions  i 

actualitzacions mensuals.
· Facilitarem  el  pagament  dels  tributs  municipals mitjançant  les  noves 

tecnologies.
· Informarem  i  farem  participar  la  ciutadania  en  la  gestió  econòmica 

municipal.
· Vincularem les juntes de districte com a òrgans de participació ciutadana 

en l’establiment de les ordenances fiscals i en la gestió econòmica general.
· Continuarem  treballant  per  implicar  cada  vegada  més  la  participació 

ciutadana en l’elaboració del pressupost municipal.
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Educació

· Consolidarem  Tàrrega  com  a  referent  educatiu  de  Ponent donant  a 
conèixer l’oferta educativa de la ciutat.

· Potenciarem, a través del  Consell Escolar Municipal, la participació de la 
comunitat educativa en la planificació i la gestió dels recursos educatius i de les 
formacions  comunes  en  educació  sexual,  drogodependències,  coeducació, 
tabaquisme, oci saludable, etc.

· Impulsarem el  Pla Educatiu d’Entorn com a eina que doni resposta a les 
necessitats educatives de l’alumnat de les escoles de la nostra ciutat.

· Ampliarem la borsa d’alumnes de batxillerat que fan classes de repàs als 
infants que les necessiten, confeccionarem la  guia d’acollida escolar i  farem un 
seguiment de les aules d’acollida dels centres.

· Elaborarem  un  pla  d’usos  i  serveis als  centres  que  respongui  a  la 
necessitat d’obrir-los al seu entorn (equipaments esportius, biblioteques, accés a 
les TIC, etc.) i usar-los més enllà del temps escolar, tot facilitant-ne les instal·lacions 
i els recursos pedagògics i obrint-los a les necessitats relacionades amb la formació 
laboral, cultural, esportiva, d’interacció cultural, de les persones nouvingudes, etc.

· Potenciarem els  programes ciutat-escola posant a l’abast de les escoles 
tots els recursos educatius del municipi: museus, itineraris, activitats, associacions 
culturals, entitats, etc., fent tallers de descobriment de la història local, sobre el  
coneixement del que hi va passar durant la Guerra Civil, etc.

· Promourem l’oferta educativa equilibrada fent un seguiment efectiu, des de 
l’Oficina Municipal d’Escolarització, del procés d’admissió d’alumnes durant el curs, 
tot fent que el nou alumnat es reparteixi equitativament entre l’escola pública i la 
concertada.

· Continuarem apostant per l’educació d’adults.
· Preveurem  l’ampliació  de  places  escolars públiques  d’educació  infantil, 

primària i secundària fent les reserves oportunes de sòl.
· Impulsarem  canals de comunicació entre els centres, les empreses i les 

administracions per tal d’ajustar l’oferta de formació professional a les necessitats 
del mercat de treball, de manera que es puguin fer les pràctiques dels cicles a les 
empreses.

· Durem a terme una  política activa per tal  de facilitar l’accés de tots els 
alumnes als llibres de text i al material escolar que necessitin.

· Impulsarem el Centre de Formació La Solana com a centre d’oficis obrint-lo 
a les noves necessitats laborals i fent que sigui un referent en inserció laboral.

· Vetllarem per l’edificació de la nova Escola Oficial d’Idiomes (EOI).
· Potenciarem els estudis universitaris superiors a l’Escola d’Arts Ondara.
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Esports

· Facilitarem l’ús de les  instal·lacions esportives municipals per a tots els 
ciutadans.

· Potenciarem nous programes per fomentar la pràctica esportiva popular.
· Crearem  rutes de passeig a peu o en bicicleta per facilitar la realització 

d’aquestes activitats als ciutadans.
· Organitzarem  partits  de  la  selecció  nacional  catalana en  aquelles 

disciplines i categories en què Tàrrega pugui destacar.
· Promourem l’esport base potenciant les escoles de formació dels clubs de 

la nostra ciutat.
· Renovarem la gespa artificial del camp de futbol de La Plana.
· Promourem l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport de proximitat dins 

de Tàrrega mitjançant la creació de carrils bici.
· Treballarem en la  consolidació i  el  tancament de la zona esportiva amb 

aquells  equipaments  que  la  ciutat  necessiti  i  en  funció  de  la  disponibilitat 
pressupostària.

· Treballarem per  a la construcció de les  noves instal·lacions del  Club de 
Tennis al càmping municipal.

· Continuarem donant suport als clubs esportius targarins per a la promoció 
de l’esport base.

Identitat nacional i relació amb l’entorn

· Promourem i donarem suport a iniciatives que ajudin a avançar cap al ple 
reconeixement de la nació catalana en el si de la realitat institucional europea.

· Apostarem  per  les  trobades  i  els  debats  amb  els  municipis  veïns per 
estudiar i analitzar les oportunitats de desenvolupament i de mancomunar serveis.

· Destinarem el 0,7 % del pressupost municipal a  projectes de cooperació, 
tot obrint una partida específica en el pressupost municipal.

Igualtat per a la dona

· Dinamitzarem i potenciarem les activitats de les associacions de dones.
· Crearem l’Àrea de la Dona, amb un servei integral d’atenció a les dones.
· Durem a terme polítiques actives per garantir la igualtat d’oportunitats.
· Afavorirem  que  les  administracions  i  les  entitats  apliquin  els  protocols 

preventius  actuant  coordinadament:  policia,  serveis  socials,  ensenyament, 
associacions, etc., per a una prevenció i una detecció precoç de maltractaments i 
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abusos.
· Incorporarem  la  perspectiva  de  gènere  en  les  polítiques  municipals  i 

garantirem la no-discriminació per raons de gènere.
· Dinamitzarem i  potenciarem les activitats  de les  associacions de dones 

potenciant les activitats conjuntes.
· Incentivarem una major presència i  participació de les dones en tots els 

espais socials, culturals, polítics, etc.
· Farem un nou pla per marcar els nous objectius.

Joventut

· Posarem en marxa el local de joves. 
· Fomentarem eines de participació, com ara assemblees, fòrums, grups de 

discussió, etc., per tal de promoure la participació individual i associativa dels joves.
· Coordinarem des del local de joves qüestions relatives a feina, habitatge i 

lleure, alhora que assessorarem i farem programes de salut, jurídics, etc.
· Facilitarem la comunicació entre joves emprenedors i «capital risc».
· Elaborarem el nou Pla de Polítiques de Joventut.
· Tornarem  a  impulsar el  Consell  Local  de  Joventut,  que  haurà  de  tenir 

iniciatives pròpies, no dirigides des de l’Ajuntament.
· Potenciarem anualment les Jornades d’Informació i Orientació Laboral per 

a Joves.
· Potenciarem la promoció i la informació de l’oferta educativa de Tàrrega a 

través de trobades d’estudiants durant la Setmana de l’Ensenyament.
· Crearem un  premi al millor treball de recerca de final de batxillerat amb 

dues categories: tema local i tema general.
· Dinamitzarem la borsa de treball amb el registrament de joves.
· Facilitarem  l’accés  dels  joves  a  un  habitatge  de  lloguer  promovent  i 

incrementant el funcionament de la borsa jove d’habitatge.
· Impulsarem la participació de la joventut en la cultura, tot apostant pels 

descomptes en espectacles per a joves.
· Posarem alcoholímetres i màquines de preservatius en els espais públics 

oberts a joves.
· Programarem diverses activitats de lleure i culturals enfocades als joves.
· Intercanviarem experiències entre el casal de gent gran i el de joves.
· Afavorirem  les  iniciatives  empresarials  amb  un  premi  per  a  joves 

emprenedors.
· Proporcionarem un tutor empresarial al servei dels joves emprenedors que 

faci d’intermediari amb les administracions.
· Abaratirem la cultura amb descomptes significatius per als joves en totes 

les activitats culturals organitzades per la Regidoria de Cultura.
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Participació ciutadana

· Potenciarem les polítiques de comunicació com a eina de relació entre la 
ciutadania  i  l’Ajuntament  mitjançant  l’Oficina  d’Atenció  a  la  Ciutadania,  que 
garantirà l’accés de cadascú i de cada entitat a la informació relativa a l’activitat 
municipal.

· Potenciarem els  districtes per donar més autonomia i protagonisme a la 
ciutadania:  els  ciutadans participaran en projectes (serveis,  arquitectura,  espais 
verds, etc.) fent aportacions i donant idees.

· Obrirem l’Ajuntament a la població fent ús dels  nous canals participatius 
que ens ofereix Internet.

· Elaborarem una carta de drets i deures de la ciutadania com a usuària de 
l’Administració local amb el ventall de serveis que l’Administració ofereix.

· Convocarem  audiències públiques un cop l’any, en què els responsables 
municipals informaran del programa d’actuació i de les ordenances municipals i on 
recolliran les propostes que se’ls facin arribar.

· Potenciarem  la  participació  i  la  corresponsabilitat  de  la  ciutadania  en 
matèria de seguretat.

· Fomentarem  la  participació  de  la  ciutadania  en  les  entitats  i  les 
associacions locals de caràcter social, cultural, esportiu i solidari, enteses com a 
centres de desenvolupament personal.

Pobles agregats

· Continuarem treballant per l’autonomia i l’autogovern dels pobles agregats.
· Tal com vam fer possibilitant l’EMD del Talladell,  incrementarem les com-

petències que els pobles vulguin assumir.
· Facilitarem el contacte i la col·laboració entre les juntes dels pobles i l’Ajun-

tament.
· Fomentarem la recuperació de la identitat dels pobles agregats. 
· Tornarem a instaurar la Regidoria dels Pobles.
· Valorarem la riquesa que representen els pobles agregats aprofitant les se-

ves potencialitats com a espais productius, de serveis i residencials, tot afavorint la 
implantació de cases rurals.

· Apostarem per la promoció turística treballant per fer rutes a peu entre po-
bles i la ruta a peu de la vall de l’Ondara fins a Cervera.

· Potenciarem la singularitat i les possibilitats dels pobles agregats, tot pro-
curant que estiguin ben comunicats tant pel que fa a infraestructures com a trans-

 



7

       

         Tàrrega

port públic, amb espais adients i dimensionats a les seves necessitats i amb la ga-
rantia dels serveis socials i sanitaris adients.

· Apostarem per  millorar i ampliar els serveis públics donant suport, si es-
cau, a la voluntat dels pobles que vulguin aconseguir l’escola com a eix vertebrador  
i d’identitat del veïnat.

· Repartirem el Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) que toqui per llei entre els 
pobles, tot apostant per una obra gran de referència.

Promoció econòmica

· Desenvoluparem un marc de col·laboració entre els diversos sectors que 
integren  l’oferta  turística del  municipi:  comerç  urbà,  cultura  gastronòmica, 
patrimoni cultural, etc., per potenciar l’atractiu de Tàrrega com a ciutat acollidora.

· Elaborarem  un  projecte  turístic per  al  municipi  a  partir  de  les  seves 
potencialitats naturals, culturals, patrimonials, comercials i econòmiques.

· Potenciarem  la qualitat com  a  concepte  bàsic  de  diferenciació  i  de 
competitivitat de Tàrrega com a destinació turística.

· Potenciarem i defensarem el comerç urbà com a mecanisme per afavorir la 
dinamització, l’atracció i la vitalitat de la ciutat.

· Impulsarem la creació d’ocupació reactivant l’economia targarina i donant 
suport formatiu i social a les persones sense feina. 

· Encararem la promoció  econòmica de l’Ajuntament cap a la  creació de 
nous projectes empresarials.

· Reactivarem l’economia  targarina facilitant  els  tràmits  municipals  a  les 
PIME i escurçant al màxim possible el termini de pagament a proveïdors.

· Impulsarem el futur viver d’empreses a Cal Trepat,un espai dedicat a donar 
suport a emprenedors i a nous empresaris que vulguin crear el seu propi negoci i 
que ofereixi  serveis  com una sala  de reunions,  telèfon,  fax,  adreça  electrònica, 
domiciliació d’empreses, serveis de neteja comuns i de suport administratiu, així  
com  un  servei  d’assessorament  jurídic  i  financer,  per  tal  de  donar  suport  als 
emprenedors en l’elaboració dels seus estudis de viabilitat empresarial, tot duent a 
terme  estudis  de  mercat  i  cercant  ajudes  i  subvencions  en  diferents  àmbits  i 
administracions.

· Continuarem impulsant  la  recuperació  de  l’antiga  fàbrica  de  Cal  Trepat 
potenciant el seu valor patrimonial i històric per tal que esdevingui un important pol 
d’atracció econòmica per a la nostra ciutat.

· Col·laborarem en l’establiment de canals de comunicació entre els centres 
educatius, les empreses i les administracions per tal d’ajustar l’oferta de formació 
professional a les necessitats locals del mercat de treball.

· Vetllarem per la formació i la inserció laboral de les persones desocupades, 
amb una especial atenció en aquelles que tenen una integració més difícil  en el  
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mercat laboral: joves, dones i majors de 45 anys.
· Promourem  una  economia  d’oportunitats  per  a  tothom i  de  facilitació, 

especialment als emprenedors, de tot allò necessari per a la creació de nous llocs 
de treball.

· Farem promoció de la ciutat com a centre econòmic de la comarca i de les 
Terres de Ponent.

· Endegarem un servei d’assessorament i orientació empresarial per a PIME 
i  autònoms en  àrees  com  el  foment  de  l’activitat  exportadora,  les  inversions 
tecnològiques,  la  transferència  de  tecnologia,  la  cooperació  empresarial  i  la 
captació de subvencions i de programes públics per fomentar la qualitat, el disseny 
industrial, etc.

· Vetllarem perquè la Generalitat  construeixi  l’aparcament de camions del 
polígon de La Canaleta.

· Farem que el web de Tàrrega sigui una eina real de promoció econòmica i 
turística que  ofereixi  informació  detallada  i  útil  de  temes  com  el  sòl  industrial 
disponible, tràmits i requisits per a la instal·lació d’empreses nouvingudes, oferta 
comercial de la ciutat, etc.

· Fomentarem l’agroturisme a Tàrrega i als pobles agregats (promoció de la 
vall de l’Ondara i disseny de rutes a peu i en bicicleta) com a reclam turístic de la  
comarca per tal d’impulsar un turisme de qualitat i sostingut durant tot l’any.

· Apostarem  per  un  sistema de  localització  i  de  senyalització  dels  punts 
d’interès  turístic,  històric  i  cultural  de  Tàrrega  mitjançant  pilones  o  plaques 
informatives (Palau dels Marquesos de la Floresta, creu de terme, etc.).

Sanitat i serveis socials

· Treballarem perquè hi hagi el personal adient als serveis de ginecologia i 
de pediatria.

· Apostarem per un servei de planificació familiar.
· Destinarem recursos a la prevenció i la  promoció de la salut per difondre 

una cultura sanitària entre la població.
· Col·laborarem en la  prevenció de les malalties cardiovasculars promocio-

nant la disminució de factors de risc com el tabac, la hipertensió, la hipercolestero-
lèmia i l’obesitat.

· Assessorarem i coordinarem les competències de sanitat que té l’Ajunta-
ment en les autoritzacions sanitàries.

· Apostarem perquè la nova Llei de Serveis Socials garanteixi d’una manera 
equilibrada les noves prestacions.

· Garantirem mecanismes de detecció precoç prou àgils per intervenir de la 
millor manera a l’hora d’atendre les problemàtiques socials.
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· Augmentarem els recursos en els serveis d’atenció domiciliària i de teleas-
sistència per a la gent gran que viu sola.

· Reorganitzarem el sistema de serveis d’atenció a la gent gran per tal de do-
nar el millor servei, tot comptant amb el sociosanitari, la residència de gent gran i el  
centre de dia.

· Potenciarem canals de participació de la gent gran en les activitats del po-
ble.

· Treballarem per la plena supressió de les barreres arquitectòniques que di-
ficulten l’accés de persones amb disminucions físiques als equipaments munici-
pals.

· Apostarem per la  creació d’un espai infantil durant els caps de setmana 
dels mesos d’hivern.

· Realitzarem una guia de serveis d’atenció a les persones.
· Realitzarem el Pla Local d’Atenció a la Infància des d’una perspectiva inte-

gral per saber quins recursos tenim, quins ens manquen i  per establir  prioritats 
d’actuacions planificades amb professionals qualificats.

· Realitzarem programes d’educació intergeneracional amb persones grans 
que puguin interactuar amb la nostra infància i joventut, tot possibilitant que els es-
tudiants puguin compartir pis i incidint en els diferents eixos transversals, com ara 
l’educació per la pau, l’educació cívica, etc.

· Promourem la participació infantil creant el  Consell dels Infants per poder 
tenir en compte la seva opinió a l’hora de fer parcs infantils, dissenyar i distribuir 
places, zones verdes, serveis, etc.

· Vetllarem per la convivència i la integració de les persones nouvingudes.
· Crearem un consell social amb totes les entitats de serveis socials.

Seguretat i justícia

· Exigirem el jutjat de primera instància.
· Sol·licitarem un major nombre de patrulles nocturnes.

Serveis municipals i medi ambient

· Intensificarem la neteja i la recollida de residus els dies de mercat.
· Col·laborarem amb les juntes de gestió dels pobles agregats per millorar el 

servei de neteja viària que s’hi ofereix.
· Impulsarem campanyes de conscienciació entorn de la neteja viària, el mo-

biliari urbà i el reciclatge de residus.
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· Millorarem la  gestió de les infraestructures i dels edificis públics identifi-
cant les necessitats d’inversió i periodificant-les en el temps.

· Millorarem la xarxa d’instal·lacions elèctriques de l’enllumenat públic subs-
tituint els quadres elèctrics més antics per evitar caigudes de tensió. 

· Introduirem nous enllumenats de baix consum que ajudin a l’estalvi d’ener-
gia.

· Eliminarem, d’acord amb el Pla d’Accessibilitat, els obstacles de la via pú-
blica. 

· Assegurarem que hi hagi un bon nivell d’inversió en les partides d’enjardi-
nament, plantació d’arbres, etc.

· Continuarem recuperant les vores del  riu Ondara creant-hi zones de pas-
seig a peu i en bicicleta, noves rutes verdes, àrees d’observació de la fauna fluvial, 
espais educatius i de jocs per als nens, etc.

· Crearem una xarxa de reg suficient per poder arribar a tota l’extensió del 
Parc de Sant Eloi.

· Intensificarem les campanyes de neteja i de conscienciació ciutadana per 
poder viure en un entorn net i agradable.

· Fomentarem l’ús de tecnologies sensibles amb el canvi climàtic en els edi-
ficis públics, com ara l’energia solar.

· Farem un inventari de les necessitats energètiques dels edificis públics.
· Crearem uns indicadors energètics locals i vetllarem per la seva reducció.
· Intensificarem les campanyes ciutadanes per a l’estalvi d’aigua i d’energia.
· Vetllarem  perquè  els  proveïdors  de  l’Ajuntament  estiguin  compromesos 

amb la protecció del medi ambient (per exemple, que disposin de la ISO 14000).

Societat de la informació

· Promourem l’ús de les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) 
com a eina de coneixement i promoció externa del municipi.

· Continuarem promovent iniciatives d’alfabetització i de formació digital que 
dotin la ciutadania dels coneixements necessaris per fer un ús efectiu de les TIC.

· Continuarem promovent l’estudi i la inclusió de les infraestructures de tele-
comunicacions en l’obra pública.

· Fomentarem l’ús i la formació en el programari lliure en tots els àmbits mu-
nicipals: Administració, centres educatius propis, gòTIC, etc.

· Potenciarem i fomentarem el  web municipal com a canal de comunicació 
entre l’Administració i la ciutadania, tot permetent que qualsevol tràmit sigui realit-
zable telemàticament.

· Farem que els ciutadans que ho desitgin puguin sol·licitar que qualsevol co-
municat municipal els sigui enviat només via Internet, tot eliminant les trameses en 
paper.
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         Tàrrega

Urbanisme i habitatge

· Exigirem la construcció de la variant de la C-14.
· Promourem i incentivarem la rehabilitació de façanes de les cases del casc 

antic i dels pobles.
· Realitzarem  un  pla  d’ús  i  de  delimitació  dels  espais  del  Camp  dels 

Escolapis,  l’antic  escorxador  i  l’entorn  de  l’Hospital convertint-los  en  zones  de 
lleure, joc, esport no federat, concerts tranquils, passeig, etc.

· Vetllarem  per  les  inspeccions  específiques de  les  obres  que  realitzen 
empreses de serveis i subministraments (llum, gas i telèfon) per tal que deixin els 
carrers en les mateixes condicions.

· Controlarem les obres de les edificacions per assegurar que es respecten, 
entre d’altres,  l’ocupació  de la via pública,  dels  passos de vianants,  l’estat  i  el  
buidatge dels contenidors d’obra, la netedat dels carrers, etc.

· Preveurem que els  equipaments municipals de nova creació se situïn de 
manera equitativa en espais històricament poc dotats.

· Actuarem en els  solars  abandonats i  en  els  edificis  envellits oferint  als 
propietaris la possibilitat de dinamitzar les actuacions i les inversions necessàries 
per rehabilitar edificis, façanes i comerços als pobles i als cascos antics.

· Reivindicarem que la línia Lleida-Manresa acabi sent un tramvia.
· Impulsarem,  de  manera  planificada  durant  els  propers  quatre  anys,  la 

resolució  puntual  de  cada  una  de  les  deficiències  detectades  en  el  Pla 
d’Accessibilitat, tant als edificis públics com a la via urbana.

· Conscienciarem la  població  entorn  de  les  despeses  que  ocasionen  les 
destrosses  de  mobiliari  urbà  i  les  deixalles  d’animals  per  tal  de  demanar-ne 
responsabilitats.

· Divulgarem el cost i el manteniment de les destrosses.

 


