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Participació, transparència i bon govern
Volem un model de ciutat completa i oberta, on tota la ciutadania se senti protagonista, on
tothom vegi reconeguts els seus drets individuals i socials, on la cohesió sigui el lligam que
identifiqui cada persona amb el seu entorn, on la diversitat sigui entesa com una oportunitat per
ser una ciutat més rica en matisos.
Volem una amb plena participació activa de la ciutadania i les entitats. Escoltant la veu dels
cerverins i les cerverines la Paeria podrà planificar sense apriorismes, actuant de baix cap a dalt.
Volem una Cervera activa, moderna, inclusiva i progressista, que impulsi la igualtat en totes les
seves polítiques, sense cap tipus de discriminació per raó de gènere, edat, origen, capacitats,
orientació sexual, religió o altres. Una Cervera de tothom.
Volem una Cervera que treballi per un projecte comarcal i que el lideri com a capital.
• Comptarem amb tots els Grups Municipals i amb la ciutadania en la planificació

i execució de les polítiques locals.
• Recuperarem el Reglament de Participació Ciutadana que els grups municipals

a l’oposició vam presentar com a esmena a la totalitat al Reglament aprovat
en el Ple de l’1 de febrer de 2018.
• Aquest Reglament dona valor a l’opinió de la ciutadania per mitjà de:

• El reconeixement dels drets individuals i col·lectius de participació: dret a la
informació, dret a la consulta popular, dret a la iniciativa ciutadana, dret de
petició i dret d’audiència.
• La promoció i la garantia d’aquests drets per mitjà, entre altres, de la figura
del/de la Síndic/a Municipal de Greuges.
• L’establiment de mecanismes d’informació i participació: Oficina d’Atenció
Ciutadana (OAC), mitjans d’informació i comunicació municipals, audiència
pública, enquesta, procés participatiu, pressupostos participatius i intervenció
en els plens municipals.
• La creació de consells municipals de participació: Consell de Ciutat, Consell de
Pobles Agregats i Consells Municipals Sectorials (cultura, esport, joventut,
salut, ...).
• Millorarem els mecanismes d’aplicació de la transparència
• Segmentarem la ciutat en zones, de manera que cadascuna estigui sota la

responsabilitat d’un regidor de la Paeria, que serà l’interlocutor amb veïns i les
seves associacions.
• Motivarem la plantilla de treballadors municipals per aconseguir una gestió

eficient de l’administració municipal. Establir una adequada valoració dels llocs
de treball, de la Paeria, com a base d’un funcionament amb criteris d’eficàcia.
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Pobles agregats
Els ciutadans dels pobles agregats han de tenir les mateixes prestacions i consideracions que els
ciutadans de qualsevol altra barriada de Cervera. En aquest sentit la nostra tasca vol ser la de fer
arribar la seva veu a la Paeria.
• La veu dels pobles agregats ha de ser escoltada en tot moment mitjançant el

Consell de Poble i la seva alcaldia pedània.
• Treballarem per a què tots els serveis del municipi siguin accessibles a tota la

ciutadania.
• Vetllarem per a la continuïtat i la millora del servei de transport que

interconnecti els pobles agregats així com també la resta de la comarca.
• Potenciarem els elements patrimonials, paisatgístics, històrics, culturals i

festius de cada poble com a reclam turístic, així com millorant i conservant
aquest elements.

Economia i hisenda
Gestionar els recursos econòmics de la ciutat de forma responsable i segons les necessitats que
els seus ciutadans creguin ha de ser la nostra prioritat, per fer una hisenda pública més sostenible
i equilibrada.
• Obrirem la participació de la ciutadania en l’elaboració dels pressupostos

municipals.
• Vetllarem per la gestió eficaç dels recursos i per transparència en l’adjudicació

de concursos i contractes municipals.
• Destinarem la despesa social als col·lectius que ho necessitin realment,

aplicant criteris d’equitat.
• Treballarem per a una major implicació d’organismes supramunicipals en les

despeses del Conservatori de Grau Professional de Música, donada la dimensió
territorial d’aquest.
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Serveis municipals
Treballarem per a tenir una ciutat neta, ben cuidada i en la que tota la ciutadania s’hi senti a gust,
on hi hagi unes instal·lacions ben cuidades i a l’abast de tothom
• Una bona planificació permetrà optimitzar els recursos humans i materials dels

serveis municipals. Eina fonamental per al benestar del veïnat.
• Vetllarem per al compliment en la qualitat del servei prestat per les empreses

externes i les requerirem per a què contractin persones en ris d’exclusió social.
• Elaborarem plans de millora, prevenció i manteniment de les instal·lacions

municipals, així com del mobiliari urbà, parcs i espais públics.
• Treballarem per a què la via pública es mantingui neta, amb més presència de
papereres, així com per a què els parcs i jardins estiguin ben cuidats.

Promoció econòmica
La Generalitat promou la participació territorial en els àmbits de l’ocupació i la formació
professional, obrint a les administracions locals la possibilitat d’intervenir en el disseny concret de
polítiques adaptades a les necessitats pròpies.
Cervera ha de preparar-se pel desenvolupament d’aquesta participació creant els dispositius
necessaris per facilitar el creixement econòmic del municipi i de la comarca. L’Agència de
Promoció Econòmica Local i Comarcal ha de fer aquesta funció.
• Crearem una Agència de Promoció Econòmica local i comarcal que gestioni

l’estratègia de treball i ocupació al territori, que permeti crear sinergies amb
les administracions laborals i educatives, els agents socials i les empreses per
tal de planificar la política d’ocupació i definir i gestionar l’estratègia més
eficient per desenvolupar-la.
• Habilitarem les instal·lacions del CEI per a que l’Agència hi desenvolupar els

serveis d’orientació professional, de formació ocupacional, de intermediació,
d’emprenedoria i d’assessorament i ajuts a les empreses.
• Potenciar als joves i aturats de llarga durada.
• Aprofitarem les potencialitats del Polígon Industrial per crear empreses locals

i atraure empreses externes i, a la vegada, facilitarem els tràmits d’obertura.
• Potenciarem la marca CERVERA com a motor dels sectors del comerç,

l’hoteleria, la restauració i el turisme.
• Treballar amb les institucions i amb les empreses privades per tal de vertebrar

un consorci de Serveis Turístics, amb seu a l’edifici del CAT.
• Potenciarem la instal·lació de nous establiments comercials i crearem una

borsa de locals comercials.
• Donarem suport a les iniciatives i activitats de les associacions d’empresaris i

comerciants i d’altres agents econòmics.
• Desenvoluparem i aplicarem el Pla de Mobilitat en els aspectes d’aparcament

i horaris per donar resposta a les necessitats de comerciants i usuaris.
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Acció social
Les polítiques d’acció social han de tenir com a finalitat última l’assoliment d’un estàndard de
benestar que satisfaci les necessitats personals i familiars de tota la ciutadania, contribuint
d’aquesta manera a crear un teixit social més cohesionat.
Aquesta cohesió no ha de ser mai oposada a la diversitat, cal sumar perspectives i no confrontarles.
• Planificarem amb el Consell Comarcal els serveis socials municipals que

permetin una atenció d’excel·lència a la infància, a la joventut, a la gent gran,
a les persones vulnerables i a la ciutadania en general, des del prisma
comunitari.
• Crearem un Consell Municipal d’Acció Social, òrgan de planificació estratègica

de la política social municipal. En formaran part els serveis i recursos socials
públics i privats que treballen en els diferents camps de l’atenció social i
sociosanitària, així com la ciutadania.
• Impulsarem un observatori de la desigualtat, que ens permeti avaluar les

necessitats reals de la població de Cervera per tal de planificar polítiques
socials efectives.
• Prioritzarem les polítiques de suport a les necessitats bàsiques de les persones,

desenvolupant una gestió i avaluació social dels recursos basades en criteris
d’equitat, eficiència i qualitat.
• Facilitarem una gestió transparent de la política d’ajuts que prioritzi l’atenció

de les persones més vulnerables, a la pobresa i a les desigualtats socials.
• Fomentarem la cohesió social mitjançant la participació dels col·lectius en risc

d’exclusió en les activitats educatives, esportives, culturals, associatives i de
lleure de les diferents administracions i entitats de Cervera.
• Treballarem per un territori més inclusiu, realitzant accions de sensibilització i

antiestigma.
• Crearem una borsa d’habitatges per al lloguer social.
• Fomentarem el voluntariat actiu com a eina de cohesió comunitària. Crearem

un Punt de Voluntariat municipal que potenciï un teixit social més
col·laboratiu.
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Salut
El nostre objectiu per a aquest àmbit és treballar des de la Paeria per la promoció i la prevenció
de la salut, coordinant-nos amb una assistència sanitària de qualitat. Tal i com ens recorda la Carta
de Drets Humans de les Nacions Unides, el concepte de salut és “el benestar físic, mental i social
i no només l’absència de malaltia”. És amb aquest horitzó que treballarem.
• Treballarem per la salut pública i comunitària amb els professionals del sector,

les associacions i entitats d’usuaris.
• Incorporarem la visió de la salut en totes les polítiques públiques.
• Amb els professionals del Centre d’Atenció Primària i les entitats i associacions

de l’àmbit de la salut, planificarem la prevenció i la promoció de la salut i el
disseny de les polítiques que tenen més efectes directes i d’impacte sobre la
salut de la ciutadania, així com la reducció de les desigualtats socials en salut.
• Prioritzarem l’abordatge de les necessitats socials de la salut en coordinació

amb les diferents entitats, serveis i associacions del municipi, prioritzant les
actuacions sobre els ciutadans/es més vulnerables: infants, gent gran, salut
mental, discapacitat i dependència.
• Volem que els cerverins puguin rebre l’assistència sanitària i especialitzada a

Lleida i a Igualada.
• Donarem suport a les peticions de les associacions locals de l’àmbit de la salut

en defensa del dret a una sanitat pública de qualitat, universal i gratuïta, així
com a les seves propostes en defensa de persones afectades per diferents
malalties i dels seus familiars.
• Interpel·larem al Departament de Salut perquè apropi i augmenti l’atenció dels

serveis d’especialistes en salut al CAP de Cervera.
• Treballarem perquè Cervera disposi de places de serveis sociosanitaris

Educació
L’educació és l’eina principal per al desenvolupament integral de les persones. Creiem en una
societat meritocràtica i no classista, on l’esforç personal i l’educació puguin compensar les
dificultats d’origen i siguin el principal motor d’ascens social i de la millora de la convivència.
• Impulsarem un Projecte Educatiu de Ciutat que coordini la formació formal i

informal de la població, amb implicació de tots els agents educatius.
• Farem del Consell Escolar Municipal el principal òrgan de participació i

assessorament dels diferents agents educatius.
• Unificarem els serveis educatius per potenciar una millor coordinació entre els

diferents professionals i donar una millor resposta a l’alumnat i a les famílies.
• Treballarem un protocol per reduir l’absentisme escolar.
• Impulsarem una Comissió entre el Departament d’Educació, la Paeria, la

Cambra de Comerç, les entitats empresarials i l’IES Segarra per adaptar la
formació a les necessitats del teixit empresarial de la comarca.
• Potenciarem el Conservatori de Grau Professional de Música com a referent

d’educació musical en el territori.
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Infància i joventut
Ser jove significa viure una etapa de transició entre la infància i la vida adulta durant la qual s’han
de superar tot un seguit de reptes: el principal seria preparar la persona per a desenvolupar-se
més enllà de la protecció familiar. Destaquen els següents:
• Dinamitzarem l’Espai Jove, tot planificant i promocionant un lleure alternatiu i

augmentant l’oferta d’activitats.
• Farem que la joventut disposi, dins l’Agència de Promoció Econòmica,

d’accions específiques per a la seva entrada al món laboral: acompanyament i
suport en els itineraris formatius i laborals, incentius per a l’autoocupació, així
com programes d’inserció i de transició escola – treball.
• Crearem i programarem activitats d’acompanyament, atenent la diversitat del

joves, que inclouran itineraris de lleure que satisfacin les necessitats
individuals i, a la vegada, cerquin la cohesió social i la identificació amb la
ciutat. Aquestes activitats estaran en línia amb les fites dels programes
socioeducatius per joves i adolescents del Consell Comarcal.
• Promocionarem i enfortirem la xarxa relacional dels joves per a què col·laborin

amb les entitats del territori. Potenciarem el voluntariat juvenil.

Esports
La pràctica habitual d’esport aplega valors cabdals per viure i conviure, proporciona espais de
relació, esdevé una eina fonamental en la formació d’infants, joves i grans i, també, és una via de
cohesió entre els diferents col·lectius de les ciutats.
• Donarem contingut al Consell Municipal d’Esports.
• Dinamitzarem la zona esportiva al voltant del nou pavelló. Condicionarem els

pavellons esportius.
• Promocionarem l’activitat física de tota la població: infants, adults, gent gran,

persones amb discapacitat,...
• Farem de Cervera una ciutat esportiva de referència: organització de tornejos,

estades esportives,...
• Promourem la col·laboració entre les regidories que puguin tenir interessos

compartits: educació, esports i salut.
• Fomentarem la pràctica de l’esport en l’escola com a base d’un hàbits de vida

saludables, com a eina de cohesió que treballa valors de la solidaritat, l’esforç,
l’amistat, ....
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Cultura i patrimoni
Una de les majors riqueses de Cervera és, sens dubte, la seva cultura. Tant el patrimoni com el
teixit associatiu i cultural de la seva gent. La Paeria, conscient, d’aquestes premisses, ha de
treballar per donar suport a tota aquesta xarxa de complicitats positives i treballar per preservar
el patrimoni, donar-li ús i projectar-lo orgullosament a l’exterior.
• Elaborarem un Pla Director d’Equipaments Culturals, amb participació

ciutadana, que cobreixi les necessitats del municipi i les seves entitats culturals
(sales d’exposicions, locals per a les entitats, locals de concerts, teatre
municipal, antiga església de Sant Domènec, edifici del Sindicat,
Universitat,...).
• Elaborarem un Pla Director de Serveis Culturals, amb participació ciutadana,

que ordeni l’activitat cultural al municipi (biblioteques, museus, arxius,
exposicions, concerts, cultura popular, fires culturals, ...), convertint-lo en una
eina de cohesió social.
• Crearem un organisme municipal de participació que heretarà i continuarà la

tasca del Centre Municipal de Cultura (CMC) i que doni suport a les activitats i
publicacions de les entitats culturals locals i comarcals, com el Centre d'Estudis
Segarrencs.
• Gestionarem una agenda anual que permeti una acurada difusió dels actes

culturals i coordini les programacions.
• Protegirem i difondrem el nostre patrimoni arquitectònic, artístic i literari com

a eix de promoció turística i creixement cultural de Cervera.
• Organitzarem i donarem cobertura a activitat de recuperació, commemoració

i el foment de la memòria històrica.

Festes
Les festes i les tradicions són un vincle amb la nostra història i els nostres avantpassats, un signe
d’identitat que cal viure, conèixer i preservar. Però alhora també són un espai de trobada de
persones amb perfils i procedències molt diferents. Per tant, són una fantàstica eina per
cohesionar les persones i projectar-les cap a un futur millor en comú.
• Gestionarem les festes del municipi amb visió de baix a dalt, donant el

protagonisme a les entitats que en són el motor, per optimitzar els recursos
disponibles.
• Estendrem les activitats festives a tots els barris i espais del municipi.
• Treballarem perquè les festes siguin lliures d’agressions sexistes.
• Facilitarem a les entitats l’organització de les seves festes.

8

Urbanisme
Defensem un urbanisme deliberatiu subjecte a control democràtic, de fort contingut social i que
validi la subjecció de cada proposta a l’interès general, sota el paradigma del desenvolupament
urbanístic sostenible.
L’urbanisme de Cervera s’ha de basar en un model modern i equilibrat, gestionant íntegrament el
territori, preservant els valors del nucli antic i mesurant el creixement. L’objectiu prioritari és
ordenar la ciutat seguint les directrius del POUM vigent i buscant les millors solucions per a la
connexió entre el nord i el sud de la via del ferrocarril.
• Fomentarem la rehabilitació dels immobles del cas antic.
• Vetllarem per la conservació del patrimoni arquitectònic catalogat.
• Revisarem el Pla d’Usos existent de l’edifici del Sindicat.
• Millorarem les condicions de funcionalitat dels parcs, jardins i zones lúdiques.
• Controlarem la neteja de les parcel·les, patis buits i edificis de tots els barris de

la ciutat.
• Potenciarem l’Oficina Municipal d’Habitatge.
• Insistirem en la millora de la línia fèrria de Lleida-Manresa-Barcelona. Vies,

trens i horaris.
• Continuarem la millora de les voreres i la supressió de barreres

arquitectòniques per prioritzar la mobilitat dels vianants.
• Ampliarem i millorarem les condicions de la xarxa d’aparcaments públics.
• Reordenarem, amb un Pla Especial, la zona del SENPA i del Passeig de l’Estació,

amb l’objectiu d’obrir l’espai a la ciutadania i millorar la comunicació entre el
nord i el sud de la via del ferrocarril.
• Cercarem fórmules per posar al mercat de l’habitatge social les promocions

inacabades i els immobles buits.
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Medi ambient
La sostenibilitat és una de les qüestions claus que ha de resoldre una ciutat moderna. Per tant,
totes les actuacions de la Paeria han de tenir en compte els Objectius per al Desenvolupament
Sostenible que marca l’Agenda 2030 de l’ONU.
Pel que fa al medi natural, hem d’aprofitar que el nostre entorn rural ens ofereix indrets singulars
on es pot gaudir de la natura. Caldrà condicionar aquests espais, sense alterar-los massa, per
facilitar-ne l’accés de veïns i visitants.
• Desenvoluparem les actuacions previstes en el Pla del Paisatge aprovat en la

legislatura anterior.
• Preservarem els valors de l’entorn natural i agrari de Cervera, fomentant-hi

l’accés per a un ús lúdic i esportiu.
• Habilitarem espais periurbans, com bosquets i fonts, per a l’oci del cerverins.
• Vetllarem perquè l’organisme competent (ACA, CHE) netegi periòdicament els

rius del terme municipal, el Sió i el d’Ondara.
• Plantarem espècies autòctones als parcs i jardins públics per estalviar aigua de

reg i utilitzarem arbrat amb arrels no rígides per no espatllar el paviment.
• Promourem l’estalvi d’energia i d’aigua en els edificis i equipaments

municipals.
• Afavorirem l’autoconsum d’energia renovable, incentivant la instal·lació de

plaques solars i altres sistemes alternatius no contaminants.
• Adaptarem l’enllumenat públic a la Llei d’ordenació ambiental per a la

protecció del medi nocturn.
• Promourem la mobilitat sostenible dins la ciutat: fomentant l’ús de la bicicleta,

posant punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i establint aparcaments
prioritaris per a vehicles d’alta ocupació (VAO).
• Fomentarem el consum responsable amb campanyes de sensibilització per

reduir envasos, minimitzar els estris d’un sol ús i evitar el malbaratament
alimentari.
• Controlarem les indústries contaminants exigint que minimitzin els seus

efectes nocius.
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