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15 compromisos d'Àngel Ros
     per a la Lleida del futur



1.

Lleida és la ciutat líder en educació infantil. Volem que
ho continuï sent. Per això, construirem noves escoles
bressol i augmentarem el nombre de places escolars.

Posarem en marxa polítiques preventives per
combatre el fracàs i l'absentisme escolar.

Oferirem noves activitats per conciliar la vida 
laboral, personal i familiar.

Impulsarem els ensenyaments artístics de música,
arts plàstiques, teatre i dansa.

Potenciarem l'esport com a eina educativa.

Seguirem apostant per la Formació Professional i 
la Universitat de Lleida.

A Lleida, l'educació serà
molt més que un dret

3.

Treballarem per convertir Lleida en una autèntica ciutat
2.0 que encapçali el progrés telemàtic a Catalunya.

Lleida serà una ciutat intel·ligent al servei de la qualitat
de vida dels lleidatans i lleidatanes i facilitarà els tràmits
administratius i la creació d'empreses.

Capital 2.0 amb
serveis ‘intel·ligents’

2.

Dissenyarem un pla de col·laboració públicoprivada
amb els centres i la indústria cultural de la ciutat per
ampliar l'oferta actual.

Apostarem també per nous equipaments museístics
i per posar en funcionament el Pla de Biblioteques.

Difondrem el nostre patrimoni cultural i històric a tota
la ciutadania, molt especialment la Seu Vella i el Turó,
per aconseguir el seu reconeixement com a patrimoni
mundial de la humanitat.

Lleida, ciutat universal
i referent cultural

Generar ocupació és el repte de futur. Per això, potenciarem
els projectes innovadors i que generin llocs de treball.

Elaborarem un pla estratègic, que recollirà la demanda
ocupacional de cada sector econòmic i traçarà noves
polítiques de captació d'empreses i de promoció del
sector agroalimentari.

4. Pla Estratègic per a
l'Ocupació i l'Empresa de
Lleida



Impulsarem nous vivers, que es sumaran als quatre ja
existents, per als joves emprenedors al Parc Científic i
Tecnològic de Gardeny.

Els nous vivers fomentaran l'emprenedoria, la innovació
i el disseny i en crearem un d'específic per a les empreses
que treballen en l'àmbit de la inserció social.

5. Nous vivers al Parc
Científic de Gardeny per als
joves amb talent

Continuarem treballant amb les associacions i entitats
cíviques, culturals i socials  per consolidar la nostra ciutat
com un model de convivència i cohesió.

A més d'aplicar la Carta dels Drets i Deures, farem
pedagogia de la convivència amb l'objectiu d'assolir una
ciutadania amb valors cívics, responsable, justa i solidària.

Potenciarem les politiques de mediació comunitària per
afavorir la integració als nostres barris: a cada escala,
a cada escola i a cada empresa.

7. La Lleida dels drets i dels
deures. Per una ciutadania
amb valors cívics i ètics

Seguirem modernitzant els mercats municipals perquè
siguin altament competitius.

Promocionarem la venda dels productes
agroalimentaris de proximitat a través del mercat de
l'Horta i el futur Mercat del Pla al Centre Històric.

Convertirem Lleida en una ciutat cada cop més
atractiva per atreure turisme i més congressos gràcies
a nous equipaments com la Llotja i l'ampliació de
l'oferta hostalera de qualitat.

6. Mercats moderns i de
proximitat i serveis comercials
excel·lents en una ciutat
turística i de congressos

Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida



Volem que la nostra gent gran gaudeixi d'una bona
qualitat de vida. Per això, seguirem posant al seu
servei llars de jubilats, menjadors, aules de formació
i activitats de lleure, cultura i oci.

Incentivarem també la seva autonomia personal
mitjançant els serveis de teleassistència, l'àmbit de la
salut i la prevenció i l'accés a les noves tecnologies.

8. Millora en el benestar
i autonomia per a la gent
gran

Promourem nous projectes per garantir els drets bàsics
i les oportunitats per a tots els infants i joves, amb especial
atenció als que estiguin en risc d'exclusió social.

Incentivarem els hàbits saludables entre els infants i els
adolescents amb més formació, més cultura i més esport.

9. Infants i adolescents
resposables i amb hàbits
saludables

Desenvoluparem la ciutat del futur a través del nou
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, amb la
participació de la ciutadania, per garantir un creixement
equilibrat i adequat a les noves necessitats socials.

El nou pla articularà la relació entre la ciutat i l’Horta i
farà un salt qualitatiu i quantitatiu per construir
habitatges assequibles.

El pla liderarà territorialment la planificació de sòl, la
implantació de noves activitats econòmiques, industrials
i logístiques i de nous serveis per al conjunt de municipis
de l'entorn de Lleida.

10. Nou planejament general
de Lleida per dissenyar
la ciutat del futur

Aplicarem el Pla de Mobilitat Urbana per fer una ciutat
més sostenible amb una aposta ferma pel transport
públic. Per això, incrementarem el nombre i la freqüència
de línies d'autobusos urbans i treballarem per millorar
el servei de ferrocarril a les poblacions properes a Lleida.

Ampliarem les zones preferents per a vianants i posarem
en marxa nous aparcaments dissuasius connectats a
la xarxa de transport públic.

Prioritzarem els resident en les zones d'aparcament
mitjançant la creació d'àrees exclusives per al veïnat al
centre de la ciutat i la posada en servei d'aparcaments
d'alta rotació en llocs cèntrics.

11. Lleida, ciutat sostenible que
aposta pel transport públic



Implicarem les empreses del sector privat com a motor
d'inversions i creixement econòmic per consolidar
Lleida com una ciutat líder, més cohesionada i més
competitiva econòmicament.

Prioritzarem, a la vegada, la construcció
d'infraestructures, d'equipaments i serveis a les noves
zones d'expansió urbanística per incentivar la
construcció residencial i comercial.

12. Lleida, una ciutat líder amb la
col·laboració del sector privat

Seguirem dignificant l'espai públic, patrimoni de tota la
ciutadania, amb projectes de rehabilitació integral i
d'eficiència energètica

Tindrem cura dels petits detalls de la ciutat en una clara
aposta per l'urbanisme amable i de proximitat. Millorarem
les places i els carrers perquè siguin totalment
accessibles.

Donarem prioritat al manteniment de la via pública, els
parcs i jardins.

13. Els espais públics,
patrimoni de la ciutadania

El riu, la Mitjana, els Aiguamolls de Rufea i la resta
de zones verdes i naturals de la nostra ciutat són
espais per preservar i potenciar. Per això, continuarem
les actuacions de millora del Segre, tot buscant una
major qualitat de les seves aigües i recuperant tot el
marge dret.

Potenciarem els productes agroalimentaris de
proximitat, com els de l'Horta, que convertirem en el
símbol de qualitat de la nostra agricultura.

14. Valors a preservar:
l'Horta i les zones verdes

Consolidarem un govern municipal fort, format per
persones amb experiència i ben preparades, capaç
de prestar serveis moderns i eficaços a la ciutadania.

La fermesa de l'equip de govern d'Àngel Ros es
fonamentarà, a més, en la participació i col·laboració
ciutadana i en la transparència de la seva gestió.

15. Un govern fort per donar
serveis moderns i eficaços



Àngel Ros, l’Alcalde

Per una ciutat equilibrada i cohesionada,
orgullosa del seu patrimoni artístic i mediambiental,
moderna i competitiva, líder en educació i
en atenció a les persones


