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Propostes 2011

· Impulsarem la creació d’ocupació reactivant l’economia targarina i donant 
suport formatiu i social a les persones sense feina, amb una especial atenció en 
aquelles que tenen una integració més difícil en el mercat laboral: joves, dones i 
majors de 45 anys. Encararem la promoció econòmica de l’Ajuntament a la creació 
de nous projectes empresarials.

· Reactivarem  l’economia  targarina  facilitant  els  tràmits  municipals  a  les 
PIME i endegant un servei d’assessorament i orientació empresarial per a PIME i  
autònoms. Impulsarem el futur viver d’empreses a Cal Trepat, un espai dedicat a 
donar suport a emprenedors i nous empresaris que vulguin crear el seu propi nego-
ci.

· Desenvoluparem un marc de col·laboració entre els diversos sectors que 
integren  l’oferta  comercial  i  turística  del  municipi:  comerç  urbà,  cultura, 
gastronomia,  patrimoni,  etc.,  tot  potenciant  Tàrrega  com a  destinació  turística i 
centre comercial de Ponent.

· Consolidarem Tàrrega com a referent educatiu de Ponent facilitant la parti-
cipació de la comunitat educativa i obrint la potent xarxa d’infraestructures a la ciu-
tat de cara a la promoció del civisme i la tasca educativa global.

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

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

· Treballarem per la consolidació i el tancament de la zona esportiva, tot pri-
oritzant l’esport base i les escoles de formació. Resoldrem els temes pendents que 
requereixen una actuació més urgent: trasllat del Club de Tennis, renovació de la 
gespa del camp de futbol, etc.

· 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.

· 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. Durem a terme polítiques encarades 
a ajudar-los en matèria laboral, formativa, d’habitatge, de salut, etc.

· Prioritzarem l’objectiu  de  tenir  una  ciutat  neta  millorant  la  neteja  i  la 
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recollida de residus dels espais públics i intensificant les campanyes de neteja i de 
conscienciació ciutadana.

· Potenciarem i fomentarem el web municipal com a canal de comunicació 
entre l’Administració i la ciutadania, tot permetent que molts tràmits siguin realitza-
bles telemàticament. Promourem l’ús d’Internet com a eina de coneixement i de 
promoció econòmica i turística del municipi. 

· Treballarem per una millor qualitat de vida a la ciutat creant el Consell So-
cial Municipal, un òrgan consultiu i de participació en el qual estiguin representa-
des entitats, grups i associacions que treballin en l’àmbit del benestar social i que 
serà el qui definirà les polítiques de benestar del municipi. 

· Fomentarem la recuperació de la identitat dels pobles agregats potenciant 
la seva singularitat i les seves potencialitats. Restaurarem la Regidoria de Pobles 
Agregats.

· Farem una gestió austera dels diners públics racionalitzant la despesa i 
optimitzant els recursos.

· Vetllarem per una ciutat per a la ciutadania, amb espais públics dignes i  
amb un creixement urbanístic racional i sostenible. 

· Exigirem al Govern de la Generalitat i al Govern estatal la construcció de la 
variant de la C-14, el  jutjat  de primera instància,  la millora i  l’impuls de la línia 
Lleida-Manresa  i  les  infraestructures  socials  i  sanitàries  que des  de fa  tant  de 
temps Tàrrega necessita.
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