PROPOSTES DE SOM VEÏNS PER COMENÇAR A DIGNIFICAR LA ZONA 1
DEL CENTRE HISTÒRIC
TRES EIXOS:
CONVIVÈNCIA,
DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
DIGNIFICACIÓ DEL BARRI DE LA ZONA 1 DEL CH
CONVIVÈNCIA
Assignació de recursos humans i econòmics que permetin:
a- Realitzar i implementar un estudi sobre la idoneïtat i repercussions per ubicar
al barri persones amb greus problemes de convivència i d'alta complexitat
social, programa de seguiment dels usuaris dels serveis socials ubicats al barri
per l'Ajuntament i la Generalitat i finestra única de resolució de conflictes.
b- Creació d'una oficina d'atenció a les veïnes i veïns al Centre Cívic de l'Ereta,
per atendre les denuncies per incivisme i problemàtiques d'usuaris de serveis
socials, Jericó i Arrels entre d'altres, amb capacitat de resoldre dites denúncies i
problemàtiques.
c- Campanya de Civisme i Convivència veïnal a través de díptics en diferents
idiomes i de missatge clar adreçats a tots els usuaris de serveis del Centre
Històric Zona 1, i obligació de treballar-ho per la Fundació Jericó, Arrels, Banc
d'aliments i serveis socials de l'Ajuntament i la Generalitat, on explicar les
normes bàsiques de convivència, civisme i salubritat en l'espai públic.
d- Compliment per a tots els veïns i veïnes i usuaris dels carrers del Centre
Històric Zona 1 i aplicació per mitjà de la Guàrdia Urbana de Lleida de les
Ordenances Municipals de Lleida a la Zona del Centre Històric Zona 1 i 2.
e- Mentre sigui necessari augmentar el servei de neteja dels carrers del Centre
Històric de la Zona 1, donada la complexitat i problemàtica que generen els
usuaris dels serveis de ciutat ubicats exclusivament al Centre Històric Zona 1.
f: Trasllat de la oficina d’inclusió i atenció als temporers a l’OMAC, en qualsevol
cas fora del Centre Històric Zona 1 i 2.
DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
a- Recuperació del nom de Centre Històric a la senyalització als accesos i les
vies de la ciutat i a dins de la mateixa als carrers que porten al Centre Històric
Zona 1, per facilitar el coneixement dels visitants de la ciutat on es troba el
Centre Històric i el seu monument més emblemàtic, la Seu Vella.

b- Crear un grup de treball on hi participin: la Cambra de Comerç, la Coell, la
Fecom i representants veïnals, empresarials i culturals del barri del Centre
Històric la Zona 1 per donar ús al Mercat del Pla.
c- Pacificació del trànsit augmentant les zones de vianants i d'illa verda i amb
accés exclusiu per a serveis d'emergència, serveis a comerços, transport públic
i accés i aparcament en la zona exclusiu per i veïns, per als carrers: Parc,
Peralta, Panera, Sant Carles, Múrcia, Veguer de Carcassona, Tallada, Plaça
l'Ereta, Jaume I, Palau, Ronda de Sant Martí, Gairoles, Companyia, Plaça del
Dipòsit, Sant Martí des de l'església vella. Limitació controlada per càmeres i
accès registrat pels autoritzats, i amb sanció econòmica per als infractors., com
es fa a Osca, Barcelona, Madrid, etc
d- Circumval·lació i senyalització i carrer de sentit únic per accedir a la plaça de
la Sardana i la Seu Vella, Aquest aniria des de l'Auditori i pels carrers: La Parra,
Canyeret, Sant Andreu on s'accediria a la pujada de la porta del Lleó i de
baixada es podria continuar pel carrer Darrere Sant Martí.
e- Reforma del paviment lliscant del carrer Cavallers i crear el carrer Tallada en
plataforma única, ja que es voreres són poc practicables i tot just passa, en
alguns trams un cotxe de bebè.
f: Segell comercial a les empreses i comerços instal·lats al Centre Històric com
a compromís amb el barri i de valor afegit per a tots els usuaris i turistes.
DIGNIFICACIÓ DEL BARRI DE LA ZONA 1 DEL CENTRE HISTÒRIC
a- Projecte de construcció d'una nova escola amb les característiques i
equipaments d'una escola moderna amb un pla d'estudis curricular innovador,
per atraure infants i a l'hora famílies al barri.
b- Dispersar per la ciutat els serveis que la Fundació Jericó i Arrels donen
exclusivament al barri i per tota la ciutat. Alhora modificar i imposar al Contracte
de Serveis que les relaciona amb l'ajuntament l'obligació de treballar amb els
seus usuaris el respecte a les veïnes i veïns, el compliment de les normes de
civisme, convivència, salubritat, de neteja dels carrers i la cura de l'entorn.
c- Crear una unitat de Coordinació entre Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra
per lluitar contra el menudeig de venda i tràfic de drogues i contra l'incivisme
que comporta els que realitzen la venda de drogues i els toxicòmans que les
consumeixen, principalment als carrers, la Panera, Peralta, Parc, Gramàtics,
Boters, Veguer de Carcassona, Múrcia, Tallada, Galera, Companyia, Gairoles,
Sant Andreu i la Suda.

e- Donat que al barri no hi ha piscines municipals, ni poliesportius, ni zones
verdes, ni serveis per a les veïnes i veïns, equipaments habituals en la resta de
barris de la ciutat, demanem la implementació pressupostària perquè la inversió
per habitant sigui com a mínim la mateixa per a tots els veïns i veïnes de la
ciutat i iguali els serveis que reben els ciutadans a tota la ciutat, ja que la falta
d'aquests serveis menysté la inversió i les necessitats de les veïnes i veïns del
Centre Històric Zona 1.

