PROPOSTES VÀLIDES

TÍTOL DE L’ACTUACIÓ

1. Col·locar bústies per tota la ciutat amb bosses per recollir els excrements dels
gossos.
2. Instal·lar més papereres i portar un major control sobre els gossos.
3. Comprar una màquina de neteja moderna per deixar la ciutat neta d’excrements i de
defecacions sòlides i líquides, xiclets, etc.
4. Instal·lar senyalitzacions modernes, grans i visibles del patrimoni modernista, cultural i
personatges històrics de la vida de Tàrrega (Manuel de Pedrolo, Ignasi Girona... ).
5. Col·locar una barana de protecció i de fusta al camí del Talladell per protegir els vianants
que hi caminen.
6. Posar rampes a la Plaça del Carme. Només hi ha una zona per accedir-hi si vas amb
cadira de rodes o amb cotxet de nadons/nens.
7. Invertir en camins escolars segurs per accedir a l’escola a peu.
8. Col·locació de paviment de panots o anivellament de la superfície de la vorera de la
Plaça Manel de Pedrolo fins a l’inici del C/ Doctor Fleming. Concretament on es troben els
contenidors de brossa i reciclatge . Reparació de diverses rajoles que ballen per la vorera
del C/Doctor Fleming i numeració de les cases imparells fins a la cruïlla amb el C/ Mare
Vedruna.
9. Pintar amb murals diferents parets de la Zona Pou del Gel.
10. Canviar les fustes dels bancs dels carrers i pintar-los i envernissar-los.

11. Pintar els bancs del C/ Sant Pere Claver així com els que hi ha pel municipi, ja que estan
tots fets malbé. També s’haurien d’envernissar.
12. Posar llum adequada al Parc de Sant Eloi per poder-hi anar a córrer al vespre,
principalment a la tardor i a l’hivern amb horari limitat.
13. Arranjar les principals voreres malmeses pels arbres a: l’Av. De la Ronda, C/ Verge de
Montserrat, Av. Josep Tarradellas, C/ de les oliveres, etc.
14. Ampliar la il·luminació dels passos de vianants entre les rotondes de l’Av. Raval del
Carmen i la Plaça del Riambau.
15. Millorar l’enllumenat. Per exemple als: C/ Carme, C/Torres i Bages, C/Joan Maragall.
16. Més enllumenat al C/ Joan Brossa (davant de la piscina).
17. Posar una indicació de la piscina a l’entrada del poble.
18. Condicionar aparcament a la zona esportiva d’Altet.
19. Arranjar i enrrajolar la vorera de la Rambla Canalet 2º.
20. Arranjar la vorera Roval de Sant Agustí i instal·lar-hi rampes.
21. Arreglar les grades i la paret de pedra que està plena de nius d’abelles de la pista de
l’Escola Jacint Verdaguer.
22. Instal·lar passos elevats a les avingudes. (Ex: C/ del Nord, Av. Barcelona , C/ del
cementiri, etc)
23. Arranjar les voreres dels voltants de l’Escola M. Mercè Marçal.
24. Millora de parcs infantils: posar-hi ombres, alguns estan molt malmesos...
25. Col·locació d’un envelat o tendal tipus ‘vela’ a la pista de l’Escola Jacint Verdaguer per
tal d’ombrejar-la tota i protegir als alumnes quan aquests fan ús de la pista, sobretot pels
mesos del curs escolar que fa sol i calor.
26. Execució de la segona fase del Pavelló Àngel Guimerà per poder-ne fer ús per activitats
escolars i municipals.
27. Millorar, fer accessible i visible la infraestructura del Centre de Formació La Solana.
28. Millorar els lavabos de l’espai Mercat. Cal incorporar canviadors i els del moll reformarlos.
29. Enjardinar la Plaça Centenari.
30. Enderrocar els antics edificis de les flors Perelló i de les Carmelites i habilitar
pàrquings. (si és que estan en desús)
31. Condicionar un passeig amb arbres pels voltants del canal Segarra-Garrigues.
32. Condicionament d’un parc infantil a l’esplanada del costat de Ràdio Tàrrega
33. Aïllament de la sala polivalent.
34. Urbanitzar el C/ Poeta Bonastre.
35. Arreglar la vorera del Raval de Sant Agustí.
36. Fer accessibles els lavabos del pati per a persones amb mobilitat reduïda.
37. Aprofitar i millorar el terreny que hi ha al Barri dels Masets (C/Arquitecte Gaudí), per
fer-ne un bon parc/jardí amb horts urbans i, fins i tot, aprofitar el gran terreny per fer-hi un
bike park.

38. Instal·lar una xarxa d’internet amb fibra als pobles agregats.
39. Arranjar la planta baixa del Centre d’Entitats.
40. Fer una dotació al Centre d’Entitats per millorar el Gòtic, donant un millor servei TIC.
41. Pavimentació del C/ Sol Ixent i de la baixada dels Bombers.
42. Canviar tots els elements del parc infantil de La Figuerosa, sobretot els gronxadors.
43. Més bancs a l’ombra per a tothom.
44. Instal·lació d’una tanca perimetral al parc infantil del C/ Rosa Sensat.
45. Arranjament dels vestidors del poliesportiu.
46. Ampliació de la biblioteca per poder crear diferents ambients on tots els usuaris
estiguin còmodes.
47. Inversió per millorar l’asfaltat del C/Roger de Llúria. Es tracta d’una via molt transitada
i que acull l’Agrupació Escolta i Guia Mestre Güell-Roger de Llúria.
48. Creació de parcs infantils per descongestionar el Parc de davant l’Escola Pia.
49. Fer més espais per a nens, parcs i zones de joc al centre que no estiguin tan aïllades
com ho estan ara.
50. Creació de més zones verdes.
51. Millora de les instal·lacions del poliesportiu municipal.
52. Millora de les instal·lacions del camp municipal de futbol.
53. Nous parcs infantils i millora dels que hi ha.
54. Condicionar el parc infantil del Sol Ixent.
55. Parcs adaptats a infants amb mobilitat reduïda.
56. Adequació del càmping municipal com a referent de càmping d’interior únic a la plana
de Lleida.
57. Millorar la instal·lació del Club Tennis Tàrrega que té més de 52 anys d’història.
58. Condicionament del parc infantil i gronxadors del Parc Sant Eloi.
59. Equipament infantil a la recent esplanada del Club de Tennis Tàrrega.(*)
60. Aprofitar més la zona esportiva. Afegir pista de bàsquet, futbol, vòlei, atletisme... i que
sigui accessible per a tothom.
61. Parc de barres pensat per als joves que vulguin practicar salts i equilibris que s’ubiqui al
solar de les antigues piscines –al costat del parc lúdic i de gent gran- i que contempli la
recuperació de la desapareguda Font dels Pins.
62. Espai de pícnic i barbacoes permanent a la zona del Càmping Municipal.
63. Fer un circuit per a la pràctica de gimnàstica al Parc Sant Eloi.
64. Pavimentar i adequar la part que queda del canalet al Sol Ixent.
65. Pavimentar/enrajolar la Rambla Canalet.
66. Endreçar els parcs infantils de la ciutat. Es troben malmesos i deteriorats.
67. Habilitar un parc de terra amb estructura natural on poder-hi jugar i fer esport (com el
Parc de la Mitjana de Lleida)

PROPOSTES DESESTIMADES

MOTIU 1

No es tracta d’una inversió

MOTIU 2

Sobrepassa el cost assignat de 100.000 €

MOTIU 3

Actuació ja prevista o realitzada

MOTIU 4

No competència municipal

TÍTOL DE L’ACTUACIÓ

MOTIU

Estudiar un nou model per millorar la recollida selectiva i la
consciència ciutadana.

1

Tanatori laic gestionat públicament, en el que s’hi pugui
celebrar la cerimònia de defunció.

1

La pintura que van fer servir per pintar les portes de ferro de
Ràdio Tàrrega no ha servit per a res. Estan descolorides i
rovellades.

3

A Riudovelles s’ha d’arranjar les parets i instal·lar una reixa al
cementiri per evitar que entri aigua.

3

Compra d’instruments pel projecte Brass Brand.

3

Seients elevadors per infants al Teatre Ateneu.

3

Potenciar l’esport amb la creació d’un rocòdrom municipal i
amb equipament de vestuari i dutxes.

3

Arranjar el pas a nivell del C/ St Pelegrí.

4

Construir 3 passos reductors de velocitat al C/Blaye.

3

Inversió per a unes vacances llargues del regidor de Promoció
Econòmica .
Horaris oberts d’ús del rocòdrom del poliesportiu.
Arranjament escultòric d’arbres talats

1

1
1
1

El cohabitatge: un nou model de viure, habitatge cooperatiu
en cessió d’ús; “sostre cívic”. A moltes viles de Catalunya
s’està fent.
Creació d’una borsa d’habitatges de lloguers adequats als
joves i gent gran (persones més vulnerables) i que sigui de
l’Ajuntament.
Sancions dures als que abandonen i maltracten animals.

1

1

Millora, ampliació i desinfecció dels lavabos i canviadors de
les piscines municipals.

3

Pavimentació de l’aparcament de cotxes del C/ St. Pelegrí,
davant del centre d’entitats.

1

Asfaltar aparcaments gratuïts. - Cal Ponet-

1

Com a veïns del Barri del Castell creiem molt convenient la
pavimentació del ferm del tram del mur del castell.

3

Arranjar les parets que cauen dels diferents indrets del mur del
castell.

3

Arranjar el pla del castell a la zona C/ Buenos Aires.
(Pla director Castell)
Creació duna zona verda amb flora autòctona i un parc artístic
al voltant i a la falda de les restes de l’antic castell. (Pla
director Castell)

3

3

Posar contenidors de recollida selectiva a més carrers i, a
poder ser, soterrats.

3

Pintar totes les rampes de Tàrrega de cadira de rodes.

3

Crear un pipi can o bé una zona gran on es puguin deixar els
gossos sols i puguin socialitzar-se.

3

Pistes d’atletisme.
Calefacció al pavelló municipal.
Pavelló esportiu nou.
Parc infantil davant del Niu i l’Escola M. Mercè Marçal.(**)
Cobriment de l’espai fascina per a fires i esdeveniments.

2
1
2
3
2

Fer un parc. El carrer del costat de la llar d’infants és de terra.
És un terreny irregular, ple de forats. Quan plou s’hi fan bassals
i és impracticable. La rampa és inservible. També s’agrairia
alguna paperera a la vora de la llar d’infants.(**)

Passarel·la al riu Ondara a l’alçada de la zona esportiva.
Passarel·la peatonal sobre l’Ondara entre la Pl. Hort del
Barceloní i el Pàrquing. Fassina. La connectivitat directa entre
aquests dos espais es necessària quan es pensi en programar
esdeveniments de gran format.
Fer una gatera per protegir els gats abandonats.
Campanya de conscienciació per esterilitzar els gats dels
pobles.
Que la policia treballi una mica més, que es posi a la sortida
de les rotondes i sancioni a qui no posi els intermitents i a tots
els propietaris de gossos que no recullin els excrements. Si
està prohibit estacionar a l’ Av. Catalunya i Av.Barcelona
excepte a les zones de càrrega i descàrrega sempre hi ha cotxes estacionats a qualsevol lloc.
Donar sortida al C/ Les Astes de Sant Macari, fins a la cruïlla
de Lacetània.
No heu centralitzat les compres amb tots els Ajuntaments,
per tant, canvieu d’una vegada totes les llums de sodi per
unes de LED i l’estalvi serà important.
Assistència a domicili per a gent gran.
Teleassistència.
Horari comercial i industrial de 9-13.30 i de 16.30 a 19h.
Inversió per a l’adequació i rehabilitació de les antigues
Sitges. (els Silos)
Ajudar en les reformes del CAP o millorar-lo.
Centre lúdic per a adolescents.
Carril bici .
Carril bici interurbà i perifèric

3

3

2

1

1

1

1

2

1
1
1

2

2
2
2
2

Un auditori. Una capital de comarca com Tàrrega i segona
població més gran de la província de Lleida, ja comença a fer
falta. L’Ateneu, no té l’acústica necessària.
Una sala polivalent amb cara i ulls.
Cedir un espai /instal·lacions adequades per l’ EOI, donat que
aquest és un centre de gran interès per la ciutat i per la
comarca i també per persones d’altres comarques que venen
a cursar els seus estudis aquí; aquesta podria potenciar la
seva oferta formativa.
Fer una ludoteca.
Un poliesportiu amb les mides suficients per poder entrenar a
futbol sala amb bones condicions d’espai. El club de Futbol
Sala ha de compartir el pavelló amb el Gyas i, per tant, els
nostres fills només poden entrenar en mitja pista. És una
llàstima que el pavelló construït a l’Àngel Guimerà no
s’hagués fet amb mides reglamentàries sabent que a Tàrrega
es va molt just de poliesportius o pavellons esportius per
cobrir totes les necessitats esportives de la ciutat i comarca.
Acabar el carril bici i per vianants des del Museu Trepat fins a
Vilagrassa.
Habilitar un espai com a pista d’atletisme.
A Riudovelles comprar un local social per fer reunions i actes
culturals diversos. Actualment es fan en cases particulars i al
carrer.
Centre cívic.
Restablir els diferent carrils bicis i aparcaments de bicis.
Esmenar o fer un estudi del problema amb les aigües del
subsol que afecten alguns carrers de Tàrrega. (inundacions en
els pàrquings soterrats de la zona de Ponent)
Crear o habilitar un recinte firal.
Reformar l’espai sota el pati de l’escola Jacint Verdaguer.
Pavelló polivalent.
Parc Avinguda d’Ondara.(**)

2

2

2

1

2

2

2

2

2
2

1

2
2
2
3

Proposta d’obertura a gestió municipal de la Pista poliesportiva
situada a les instal·lacions del Taller Alba
Municipalitzar les piscines públiques (hivern i estiu) i baixar
les tarifes perquè siguin accessibles per a tothom .
Que la piscina municipal s’inclogui en el carnet de l’Urgell.
Crear feina per als joves, en el servei de neteja, pintura i més.
Millorar el subministrament d’ electricitat.
Millorar el subministrament elèctric a Altet.
Arranjament d’un terreny per una pista d’aterratge d’aviació
esportiva. A l’estil de Cervera o Mollerussa; podria obrir un
mercat que sembla desconegut però que realment no ho és.
Una altra manera d’obrir Tàrrega a un turisme diferent.
Instal·lar GAS NATURAL als pobles agregats.
Embellir el centre amb una campanya de subvencions per
restaurar façanes i una inversió important en noves voreres.
Inversió per a la rehabilitació de l’antic convent del Carmel
(C/Comabruna s/n) per a poder desenvolupar-hi activitats des
de les entitats de Tàrrega.
Facilitar un espai adequat a l’entitat AGRAT. D’ús i gestió
propis.
Arranjar la plaça de la Font.
Arranjar l’entrada del poble des de la carretera fins a dalt del
poble.
Arranjar el vial del kilòmetre.
Habilitar carril per a vianants a l’Altet.
Tapar la via i fer-hi un passeig a la zona del C/ Ferrocarril.
Invertir en adaptar les voreres.
Netejar les reixes de la claveguera que hi ha a l’acera del
c/Sant Pere Claver ja que estan plenes de terra i herba i si plou
no pot marxar l’aigua; alguna està rovellada.
Arreglar les voreres de la zona Fàtima.

1

1

1
1
1
1

2

1

2

2

1
3

2

2
2
2
2

1

2

Restaurar l’antiga Farinera Balcells i els seus voltants.

2

Condicionament de la Plaça de les Bòbiles com a espai verd i
de lleure pels infants. (**)

3

Parc infantil i adequació d’una zona verda a la Pl. de les
Bòbiles i condicionar aparcament. (Avinguda Ondara) (**)

3

Arranjar els carrers en mal estat.
Arranjament de la vorera i carretera del C/ Major, des de la
Residència d’avis fins a la rotonda de la Plaça del Centenari.
Eliminar les barreres arquitectòniques.
Més atenció als pobles agregats: hores d’agutzil, llums
nadalenques, neteja de carrers...
Plantar arbres a tots els carrers.
Centres de dia per a gent gran.
Habilitar el local del Carmel.

2

2

2

1

2
2
2

Activitats per petits i gent gran.

1

Estudiar un nou model per millorar la recollida selectiva i la
consciència ciutadana.

1

Polítiques de prevenció d’embrutiment dels espais públics.
(cartells, campanyes cíviques, xerrades de conscienciació,
augment de papereres i/o altres contenidors, multes...)
Control de les defecacions dels gossos al carrer per ADN.

1

1

Una bona estratègia per començar amb la recollida de la
brossa porta a porta.

1

Neteja i millora dels marges en l’accés des de la carretera
fins al poble de la Figuerosa.

1

Netejar els carrers de fulles i brutícia ja que Tàrrega està
molt bruta. Es veu en un estat de molta deixadesa.

1

Conscienciació de temes de gossos perquè no caguin als
carrers (voreres), que hi hagi més vigilància i es multi als que
no porten als gossos als llocs habilitats i/o no recullen i això
que es faci per tot Tàrrega, no només al centre de la ciutat

1

Ajudes a l’esport individual com atletisme o la natació.
Festes de Nadal i Carnestoltes.
Ampliar l’horari de la Biblioteca Municipal, invertint amb més
personal perquè així no es tanqui determinats dies.
Crear un recinte/pavelló polivalent per concerts, fires, etc.

1
1

1

1

Assistència sanitària domiciliària a gent gran que viu sola
(Creu Roja). A Lleida fa temps que funciona.

1

Fer un hospital a Tàrrega, tal com estava previst fa molts
anys.

1

Prohibir posar sofre a moltes portes i façanes perquè són
tòxics pels nens, ambient, animals, etc. i molts Ajuntaments
ho tenen prohibit
Millorar l’asfalt i ampliar la carretera d’accés a ALTET.
Ampliació de la vorera dreta sentit ascendent del c/ Ramon i
Cajal, des de la cruïlla amb els c/ Comabruna fins a l’entrada
de l’Escola Jacint Verdaguer per tal de fer més segur i
transitable aquest recorregut escolar.
Urgent: Pavimentar tot el C. Hospital.
Arranjar les voreres i passos al Barri de Fàtima.
Eixamplar el kilòmetre entrant a l’Altet.
Arranjar la llera del riu de tota la part NORD. (dels aneguets
fins al pont de l’Av. Ronda) (ens ho ha denegat l’ACA)
Fer un pont per a vianants a la zona esportiva, davant del
gimnàs Tàrrega i que comuniqui amb l’Avinguda Generalitat i
les escoles de l’altra banda del riu.

1

1

1

1
1
1

1

2

Carrer veïnal al C/ Poeta Alfons Costafreda.

1

Construir un heliport

2

Construir un aeròdrom

2

