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UNA LLEIDA COHESIONADA I AMB HÀBITS SALUDABLES.
PROPOSTES EN JOVENTUT, GENT GRAN I DIVERSITAT FUNCIONAL.
PROPOSTES EN ESPORT.
Comprendre la dependència és un dels principals reptes en termes de justícia social. És
imperiosa la necessitat d’un canvi de model econòmic i social que ens permeti la plena igualtat
entre homes i dones, coresponsabilitzar-nos de la cura de les persones dependents i
posicionar-nos en les mateixes condicions en una societat igualitària.
La gent gran és font de saviesa i coneixement, cal preservar la seva aportació i reconèixer la
seva vàlua en termes socials, combatent la solitud i situacions d’abandó post laboral i familiar.
El jovent és el futur i té un gran potencial que la ciutat ha de saber valorar. Cal revertir la seva
situació precaritzada, amb un atur juvenil de més del 50%, amb feines temporals i precàries,
amb models d’oci mercantilitzats i amb l’atorgament d’un paper inactiu davant la presa de
decisions. Les polítiques de joventut han de construir-se sobre la base de la participació i
l’autonomia del jovent, aprofitant el dinamisme que caracteritza els projectes juvenils.
Una Lleida que valori els drets de ciutadania ha d’empènyer en favor de la inserció de les
persones discapacitades amb suport a les entitats i foment de l’autonomia personal, així com
ser capaç de valorar el que les persones amb diferents capacitats funcionals, de mobilitat o
intel·lectuals tenen per aportar al projecte compartit de ciutat.
L'esport és una de les principals vies d’acció social, desenvolupament personal i col·lectiu més
importants. Apostem pel seu arrelament des de la infància, l'adolescència i en edat adulta. En
la infància ha de ser, com la cultura, una eina d'integració social, per trencar amb la segregació
als barris i combatre la racialització. Des de la preadolescència fins la joventut, i més enllà de
l'àmbit de la competició, ha de combatre les xacres socials pròpies que pateixen aquests
col·lectius. Per tant, associem el foment de l'esport als hàbits saludables, a l’esforç, al treball
en equip, al respecte, a la inclusivitat, al joc nét i a no reduir-ne la seva finalitat a la
competitivitat i la professionalització.
Cal doncs popularitzar l’esport, promocionar-lo, incentivar-lo i facilitar-ne l’accés al gran gruix
de la població. El Pla Estratègic Esportiu Municipal (PEEM) ha de ser el projecte de futur que ho
faci possible, el full de ruta per a arribar-hi i l’instrument que ha de definir el projecte global de
desenvolupament del sector esportiu a la ciutat de Lleida. I cal també, augment d’instal·lacions
públiques per aquest mandat.
1.- PROPOSTES EN JOVENTUT
1.- Millorar l’accés a la Borsa d’Habitatge Jove. Enfortir l’estructura d’aquest servei,
promocionar-lo i millorar l’accés als seus recursos per via telemàtica. Creació d’un fons públic
d’ajuda per avalar els contractes de lloguer a joves i foment de crèdits molt més flexibles per al
jovent. Forçar la cessió d’habitatges buits en mans de bancs i immobiliàries a la Borsa

d’Habitatge Jove. Oferir pisos assequibles al jovent i afavorir els contractes de masoveria
urbana. Xarxa d’Habitatge Jove que serveixi d’espai de contacte i suport autogestionat entre
jovent emancipat i suport a les iniciatives rupturistes.
2.- Crear una borsa de treball digne per a joves, sense ànim de lucre, que posi en contacte el
jovent aturat amb les empreses i que garanteixi una contractació que respecti els drets
laborals. Aplicar mesures que promoguin i premiïn la contractació de joves en feines estables.
Eradicar les ETT de la nostra ciutat per evitar els contractes que mantenen la situació precària
del jovent. Municipalització d’aquells serveis que, actualment, l’Ajuntament ofereix en règim
de concessió, mesura que permetrà un major accés del jovent a llocs de treball. Vetllar perquè
sigui respectat el dret a participar en eleccions sindicals.
3.- Divulgar el cooperativisme entre el jovent, oferint ajudes a aquelles persones joves que
impulsin iniciatives empresarials basades en un model compromès socialment (cooperatiu i
fonamentat en una economia social).
4.- Fer accessible la formació. Garantir l’oferta i l’accés a les escoles-taller i a altres centres de
formació; fomentar el contacte entre les escoles-taller i els agents laborals. Augmentar l’oferta
i la qualitat de les eines d’assessorament laboral per al jovent, de manera que garanteixin el
coneixement dels seus drets laborals.
5.- Pla d’actuació per la igualtat de gènere, destinat a eradicar les actituds sexistes i
discriminatòries entre el jovent. Programes de difusió i reivindicació de les demandes lligades a
l’alliberament sexual i de gènere, des del dret a la pròpia identitat. Treballar per visualitzar el
paper de les dones en la comunitat científica i educativa. Programes per identificar i prevenir la
violència sexista entre el jovent.
6.- Pla d’actuació per la inclusió social. Mitjans que afavoreixin una bona integració a la ciutat
dels estudiants que no siguin de Lleida. Crear xarxa d’habitatge pública per a l’alumnat amb
residència lluny de Lleida. Afavorir la distribució equitativa de l’estudiantat amb necessitats
educatives especials en centres públics. Oferir, en horari extraescolar, un ventall d’activitats
gratuïtes de reforç educatiu per intentar disminuir el fracàs escolar i l’exclusió social. Garantir
espais d’estudi i de trobada per a tot l’estudiantat tots els dies a la setmana i allargar-ne
l’horari d’obertura. Intensificarho en època d’exàmens, i dotar d’un espai físic d’estudi i amb el
material necessari l’alumnat de secundària. Treballar per fomentar l’ús de la llengua catalana.
7.- Mecanismes de participació del jovent. Potenciar el Servei d’Informació Juvenil dins dels
centres. Treballar per acostar les activitats culturals i l’associacionisme juvenil a tot
l’estudiantat i el jovent de la comunitat educativa. Gratuïtat d’espais per a les organitzacions
sense ànim de lucre i oferta d’espais per als estudiants i joves organitzats. Afavorir i crear
espais oberts d’interlocució entre l’estudiantat i l’Ajuntament, així com als barris. Aturar la
dinàmica de retallades en matèria de subvencions a entitats juvenils i garantir la transparència
dels processos de concessió d’aquestes ajudes. Mesures de participació real, capaces de
comprometre el jovent en la vida social i política, i abandó d’iniciatives de participació
estètiques i puntuals, com els plenaris joves o d’infants.

8.- Potenciar els espais juvenils autogestionats, reconèixer l’existència i la referencialitat dels
espais i projectes construïts des de la iniciativa i l’autogestió juvenil, com a pas previ a
secundar-ne l’avenç. Centre de Recursos on s’agrupi tota la informació i les activitats d’una
xarxa de Casals Descentralitzats als barris. Hotel d’Entitats Joves, que gestioni els serveis que
s’ofereixen a les entitats formades per joves i que responguin als seus interessos des d’una
perspectiva juvenil.
9.- Facilitats per fer activitats culturals i esportives. Facilitar espais públics per realitzar-hi
activitats (cedint el punt de llum, l’escenari o el material que sigui necessari). Potenciar els
grups de música local i fomentar la música com a valor creatiu i cohesionador del jovent. Obrir
les escoles per tal que s’hi pugui practicar esport de forma gratuïta. Recuperar els carrers com
a forma de socialització i relació entre el jovent. Crear una borsa de terres de cultiu, impulsar
els horts urbans i facilitar que el jovent hi accedeixi. Fomentar el contacte amb l’entorn natural
de la ciutat.
10.- Fomentar un oci jove crític i creatiu, en contraposició a l’oci de consum. Dotar de
referencialitat les entitats al si de l’organització de la Festa Major, així com aquelles
plataformes que les aglutinin, com La Sirollada, com a model alternatiu, popular i participatiu
de Festa Major. La Paeria ha d’oferir suport, recursos i ajudes a les entitats de lleure que
mantenen les estructures de voluntariat. Els caus, els esplais, els casals de joves i altres entitats
de lleure de caire laic són exemple de socialització col·lectiva basada en l’entrega de temps de
lleure a espais allunyats del consum i del control social.
2.- PROPOSTES PELS DRETS DE LA INFÀNCIA, LA GENT GRAN I DES DE LES DIFERENTS
CAPACITATS
2.1.- Pla comunitari intergeneracional, dissenyat de forma paritària per la Paeria, d’una
banda, i les entitats de joves, els casals d’avis, les associacions de protecció de la infància, etc.,
de l’altra, per tal d’activar mecanismes de cohesió intergeneracional i actuacions per a la
promoció dels drets de la infància, la joventut i la vellesa en tots els àmbits municipals,
incloent-hi el temps de lleure no comercial i familiar.
2.2.- Especificar els infants com a col·lectiu vulnerable en tot procediment d’intervenció social
municipal, especialment en la Mesa d’Emergència d’Habitatge, en l’accés als aliments i a
l’educació, a fi de preservar un tractament transversal i prioritari a l’interès superior del
menor. Les unitats familiars amb menors que resideixen en pisos socials de l’EMU han de tenir
un accés preferent i urgent, així com un descompte en el lloguer segons els barems de la Llei
24/2015 i cal assegurar la suficient disseminació d’aquest tipus d’habitatges per evitar la
segregació de la infància en risc d’exclusió social a Lleida. Especial atenció a les famílies
monoparentals.
2.3.- Recuperar els nostres carrers com a lloc habitual de relació i lleure de gent gran, joves i
infància i fer de les places un espai de lleure i cultura, gràcies a una programació al carrer que
permeti reestructurar un espai de trobada entre joves i grans d’arreu; facilitar els tràmits
d’utilització d’espais públics i, en aquest sentit, oferir suport tècnic a través de la presència
d’educadors i educadores a tots els barris; garantir l’accés als equipaments esportius,

ludoteques, biblioteques, etc., i equipaments provisionals a les places i els carrers per als barris
que encara no estiguin equipats.
2.4.- Realitzar una programació cultural i de lleure intergeneracional, respectuosa amb els
espais de cada col·lectiu generacional i compatible amb una agenda compromesa socialment i
políticament de cada grup.
2.5.- Millora de l’atenció a la gent gran. Reclamar un traspàs de competències als municipis en
matèria de polítiques per a la gent gran. Ampliar les places geriàtriques públiques i millorar el
servei d’atenció a les persones grans. Preveure centres de dia per a gent gran en tots els barris
de la ciutat. Evitar situacions d’abandonament a través de la figura de les persones que
assisteixen i acompanyen la gent gran quan aquesta ho necessita. Substituir les col·laboracions
econòmiques per serveis directes, com, per exemple, l’assistència domiciliària mèdica
d’infermers i practicants, i oferir directament aquest servei. Implementar una simplificació
burocràtica a través del sistema de finestreta única per a tràmits d’àmbit municipal, nacional i
estatal.
2.6.- Endegar activitats formatives, culturals i lúdiques per a la gent gran a partir de la seva
pròpia demanda i no per imposició d’ofertes comercials o promocionals d’empreses o partits
polítics.
2.7.- Facilitar i fomentar la participació de la gent gran en la gestió dels espais públics,
l’urbanisme, l’economia, l’educació, la salut i, en definitiva, de la ciutat. Emprendre accions de
promoció de la vellesa com a font de saviesa i experiència, i incloure la gent gran en projectes
de participació comunitària, com ara el guiatge dels itineraris dels menors per anar a l’escola,
entre molts d’altres. Promoure l’associacionisme i les cooperatives de persones grans.
2.8.- Treballem per l’autonomia personal més enllà de les capacitats: Formar personal
administratiu i sanitari per garantir l'accés a la informació, tràmits i gestions ciutadanes a
persones amb diversitat funcional i garantir així la seva autonomia en les relacions
administratives i d’atenció sanitària.
3.- PROPOSTES EN ESPORT:
1.- L’esport, eina de cohesió. Execució del pla del Pla Estratègic Esportiu Municipal (PEEM):
segons acord de Ple aprovat a proposta de la Crida-CUP, regit per un Pla Director per a l’Esport
Municipal (PDEM) per tal de:
- Redactar el PEEM de manera participativa, utilitzant com a document base l’esmentat Pla
Director per a l’Esport Municipal (PDEM), amb col·lectius, entitats, clubs, federacions,
organitzacions, ciutadans, esportistes, gestors, associacions de mares i pares d’alumnes,
associacions de veïns i veïnes, periodistes, empreses del món de la comunicació, centres
educatius, universitats i centres de recerca esportiva de la nostra ciutat. Afavorint la funció
social i inclusiva que entenem que ha de tenir l’esport i ha de dotar-lo de les eines per tal de
donar-li una dimensió popular.
- Que aquest PEEM inclogui, tal i com ja figura al Pla Director per a l’Esport Municipal (PDEM),
uns criteris objectius i clarament avaluables pel que fa a l’assignació d’ajuts públics a les

diferents entitats esportives de la nostra ciutat, i que atorgui, a partir d’unes línies
estratègiques clarament definides, un especial protagonisme a l’esport de base, l’esport
femení i la participació de les persones amb discapacitat o exclusió.
- Cal que des de l’Ajuntament es defineixin les prioritats d’acció i d’ajut als clubs en funció de
l'acompliment dels objectius del foment de l'esport d'acord amb els principis abans definits,
per tant, en favor del retorn social.
2.- Construcció d'un equipament esportiu a la Mariola: que inclogui pavelló-velòdrom,
atletisme i sales indoor. Donant cobertura a Mariola i Camp d'Esports.
3.- Instal·lar sistema de cobertura mòbil de la piscina de Cappont per tal d'ampliar-ne la seva
utilitat a l'hivern. Retornant aquest equipament perdut al barri, i tenint en compte la
proximitat amb el Campus Universitari.
4.- Rehabilitació del pavelló de l'Antorxa.
5.- Sala esportiva recreativa a la Meta complementària als espais culturals.

