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TROBADA D’ANY NOU AMB ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 

 

És sempre un plaer mantenir aquesta trobada amb els 

periodistes de Lleida. Enguany la celebrem en unes dates 

diferents de les habituals, una vegada passat el Nadal, 

perquè no ens va semblar adient convocar-vos durant la 

campanya o en el dia de reflexió de les darreres eleccions al 

Parlament.  

 

Així que ens trobem aquest 11 de gener, ja sense la tensió i 

la intensitat de feina que a tots ens generen unes eleccions 

però ens trobem en uns dies on es manté la tensió per la 

incertesa amb què es presenta la constitució del Parlament i 

del nou Govern de la Generalitat.  
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L'any que hem deixat enrere ha estat dur, difícil, trist i molt 

amarg, per diferents raons. Una de les més importants han 

estat els atemptats que van viure Barcelona i Cambrils, on 

molts lleidatans vam ser-ne testimonis en primera persona.  

 

I també ha estat un any molt difícil per totes les 

conseqüències derivades d’un procés independentista que, 

ho vull dir clar, era inviable en un Estat fort que alguns van 

minimitzar i en un marc europeu i mundial basat en els 

Estats. El resultat no ha beneficiat ningú!! 

 

Ha estat dur veure com des de l’Estat no es feia política; 

veure com el Govern de la Generalitat se saltava les lleis; 

han estat dures les desproporcionades actuacions policials 

del dia 1 d’octubre i veure part de l'anterior govern de la 

Generalitat i a representants d'entitats culturals i cíviques a 

la presó o fugits a Brussel·les. Com va ser molt dur veure 

que Parlament i Govern vulneraven l’Estatut i la Constitució.  
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Les conseqüències no s’han fet esperar. Pèrdua 

d’autogovern, deteriorament de relacions personals i socials, 

empitjorament de l’economia, marxa d'empreses i un 

creixent clima de desconfiança en el futur. Finalment, per 

rematar l’any 2017, s’ha comés un error polític per part dels 

Governs de l’Estat i d’Aragó, enduent-se unes obres d’art 

sense esperar el final del recorregut judicial que, encara, és 

obert.   

 

Per a mi, ara és urgent que s'aclareixi la constitució del nou 

Govern i, primer, de la Mesa del Parlament amb la 

composició política que correspongui d’acord amb el resultat 

electoral i la distribució de forces parlamentàries. I és 

imprescindible que Govern i Parlament treballin d'acord amb 

la legalitat, que permetin que es pugui suspendre l'aplicació 

de l’article 155 de la Constitució i recuperar les institucions 

catalanes.  
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En aquest any difícil que hem deixat enrere, l’Ajuntament de 

Lleida –i permeteu-me generalitzar, la major part dels 

ajuntaments- hem estat capaços de mantenir al màxim 

l’activitat municipal i tots els serveis públics.  

 

Agraeixo la bona disposició al diàleg de la majoria dels 

grups municipals i, molt especialment, dels grups que, 

malgrat les nostres diferències polítiques, som capaços 

d’arribar a acords globals en matèries com els pressupostos 

–amb ordenances congelades i baixada de l’IBI-, en 

projectes al servei de tots els ciutadans i en el foment de la 

participació ciutadana.  

 

Un dels principals projectes al qual el Govern Municipal ens 

hem dedicat intensament en els darrers temps és el Pla 

d’Ordenació Urbana Municipal que presentàvem fa uns dies. 

El POUM planifica una ciutat més compacta en el sentit 

urbanístic i més verda en el sentit de la sostenibilitat global. 
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Una ciutat que impulsa l’activitat econòmica i la qualitat de 

vida i que protegeix més i millor el seu patrimoni natural i 

cultural. 

 

Al presentar el POUM vaig dir que aquest innovava i ho fa a 

tot nivell. Crec que és l’únic POUM que no destrueix terreny 

rústic per urbanitzar-lo. Tindrem la capacitat de crear nous 

habitatges –entre 12.000 i 18.000 en 15 anys- però se 

situaran en el sòl urbà ja disponible, i apostarem per 

l’habitatge públic i de lloguer per garantir el dret de tothom a 

tenir una llar.  

 

En l’actual sòl urbà o urbanitzable hi caben 25.000 pisos, el 

doble dels que són necessaris d’acord amb la previsió 

d’augment de població: entre 20.000 i 40.000 persones els 

pròxims 15 anys. Deixarem en stand by les àrees de 

creixement ja previstes en la perifèria i només permetrem 

construir en aquestes zones d’expansió a aquells promotors 
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que actuïn per regenerar el Centre Històric. És un altre 

aspecte on el POUM innova.  

 

Igual que el Centre Històric, a la Mariola durem a terme una 

profunda regeneració urbana, Mariola 20.000, que incidirà 

sobretot en l’espai dels Blocs Mariola, que es reconstruiran.  

 

La Generalitat va fer Plans de Barris. Malauradament, quan 

la Generalitat ha tingut una única prioritat en el procés, ha 

deixat aquestes polítiques. En la meva opinió, és important 

tornar a fer Plans de Barris, però posant ara el focus en la 

regeneració dels habitatges. Aquestes polítiques s’haurien 

de fer no només a Mariola i al Centre Històric sinó als nuclis 

antics dels barris tradicionals.  
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De la mateixa manera que cal una nova generació, una 

versió 2.0 dels Plans de Barris, cal que la Generalitat faci 

una Llei de Polígons Industrials, per contribuir a rehabilitar 

els més vells i els que han sofert la pressió de les ciutats.  

 

Una altra de les prioritats del POUM és l’Horta. Per a 

aquesta àrea, es promourà una nova regulació, més flexible 

i dinàmica, i que es basarà sobretot en l’activitat econòmica 

que s’hi desenvolupa i no, estrictament, en criteris de 

superfície. El que volem per a l’Horta és facilitar l’augment 

de la competitivitat de les explotacions agràries i la protecció 

del seu medi natural.  

 

Aquesta nova planificació de Lleida ens permetrà, a més, 

assolir una de les ràtios més altes entre les ciutats europees 

pel que fa a equipaments i zones verdes, entre les quals 

destaca la ronda verda.   
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El POUM també ordena el model comercial i industrial i 

preveu una xarxa ferroviària de transport públic de 

proximitat.  

 

En paral·lel al procés de redacció i d’aprovació del POUM, 

l’activitat de millora urbana de Lleida es manté a ple 

rendiment. En aquests moments, la Regidoria d’Urbanisme 

té en marxa ni més ni menys que 162 projectes en diferents 

fases i amb imports que oscil·len entre els 10.000 euros i els 

5 milions de pressupost.  
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El 2018 serà un any de places. Construirem 12 places: les 

de l’Auditori i de la Panera, que ahir us presentàvem, la 

plaça del Turó de Gardeny i la de Ramon Berenguer IV. 

També rehabilitarem la plaça de Magraners (davant del 

Centre Cívic) i  farem tres places de la zona del barri de 

Noguerola i de l’avinguda del Segre: la plaça del Pare 

Sanahuja i les que creen les cruïlles de General 

Brito/Avinguda del Segre i General Brito/Maria Sauret. 

Realitzarem els boscos urbans de Magraners, de Joc de la 

Bola i de Mariola/Museu de la Ciència i redissenyarem els 

Jardins de Francesc Solana que donen continuïtat al Bosc 

Urbà de Balàfia. 

Pel que fa a l’Horta, donem suport a la modernització del rec 

i incrementem la dotació per millorar els camins, als quals 

destinem 350.000 euros, un increment del 40 per cent.   

I el 2018 serà, també, l’any de l’inici de la recuperació de les 

Basses i d’uns nous pressupostos participatius.  
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Abans us parlava del POUM, que ha de ser un dels grans 

pactes d’aquest any. N’hi ha dos més: el pacte per a la 

cohesió social orientat a les polítiques pels col·lectius més 

vulnerables i el pacte per a la indústria cultural.  

L’Ajuntament de Lleida està desenvolupant polítiques pels 

col·lectius més vulnerables:  

- l’allotjament d’urgència el prestem amb recursos 

propis (habitatges) i amb la Fundació Jericó.  

- i l’atenció (també allotjament) als sense sostre, 

l’oferim amb Arrels, Cáritas i Sant Joan de Déu amb dos 

projectes emblemàtics: el Centre de Dia i el ‘Housing First’.  

Pocs ajuntaments han destinat 800.000 euros del seu 

pressupost directe a la compra d’un edifici per ser Centre de 

Dia i Residència per a les persones sense sostre. 

Addicionalment hi dedicarem UN MILIÓ d’euros -procedent 

d’un llegat- en la seva rehabilitació i posada en marxa. Serà 



 

11 
 

a l’antic convent de les Josefines, com ja ha aprovat la Junta 

de Govern Local. 

Així mateix, als ciutadans sense sostre els atenem amb 

un altre projecte emblemàtic alternatiu al Centre de Dia, el 

“Housing First” de Sant Joan de Déu.  

Aquestes polítiques complementen la lluita contra altres 

formes de pobresa: la pobresa energètica, l’educativa (la 

que més em preocupa) així com els serveis d’atenció a un 

col·lectiu tan vulnerable com la gent gran, amb serveis com 

el SAD o la Teleassistència, que enguany farà un salt 

qualitatiu en les seves prestacions.  

Pel que fa a les polítiques d’ocupació, el Parc Científic i 

Tecnològic es manté com un dels motors del territori en 

aquest sentit. Enguany ha arribat als 1.800 treballadors, en 

la seva majoria joves titulats universitaris i de Formació 

Professional. I l’Institut Municipal d’Ocupació segueix amb la 

seva tasca de formació i inserció laboral.  
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L’any passat, els seus programes van aconseguir 

inserir 2.027 persones, davant les 1.772 de l’any anterior.   

 

 L’altre gran pacte que us citava –i amb el qual acabo- 

és el relatiu a les indústries culturals. Hem deixat enrere un 

2017 amb una sòlida programació conjunta de La Llotja, de 

l’Auditori i de l’Escorxador i amb els rodatges que ha generat 

el Centre Experimental de cinematografia vinculat al 

Magical. I hem acabat un any d’efemèrides dedicat a Màrius 

Torres, a Enric Granados i al Museu Morera que ha estat ric, 

en molts sentits, però ho ha estat sobretot, en la producció 

cultural (amb produccions, gravacions, exposicions i 

edicions de llibres).  

 

 

 



 

13 
 

Enguany, amb la mateixa filosofia, dediquem el 2018 a 

recordar a Ricard Viñes, la Petite Galerie, el Museu Diocesà 

precursor de l’actual Museu de Lleida i al centenari de la 

declaració de la Seu Vella com a Monument Nacional. Sobre 

la Seu Vella vull destacar la important aportació que l’expert 

Joan Reguant representa per a la candidatura a Patrimoni 

Mundial de la UNESCO. El proper abril ja es presentarà al 

Ministeri de Cultura un avanç del dossier modificat i al 

novembre, la versió definitiva.  

I l’Ajuntament de Lleida se sumarà als homenatges de 

país que també es retran a Pompeu Fabra i a Manuel de 

Pedrolo. Us avanço que l’edició d’aquest any del Festival 

Internacional de Poesia de Lleida es dedicarà a la figura de 

Pedrolo.    
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Un altre projecte cultural que estem treballant –que ja 

havíem anunciat però que després es va aturar- és la 

creació d’un centre de producció teatral amb les companyies 

lleidatanes que funcionarà a Gardeny.  

Acabo 

Els diferents projectes culturals, les polítiques 

d’ocupació i d’ajuda social, tot el ventall dels serveis públics 

municipals, el mateix POUM comparteixen la filosofia de 

compactar i cohesionar la ciutat, d’oferir seguretat, estabilitat 

i il·lusió de progrés col·lectiu amb el denominador comú que 

tots compartim que som els ciutadans i ciutadanes de Lleida.  

Moltes gràcies,  

Àngel Ros i Domingo  

Paer en cap 

Lleida, 11 de gener de 2018 


