
Nom AV: FAV Lleida i província

Contacte: Mercè: 973282272.

CATEGORIA: Lluita

NOM DEL PROJECTE: "Comissió de l’Horta"

DESCRIPCIÓ: 

Va ser constituïda pels representants veïnals de totes les partides de 
l’Horta de Lleida que formaven part de la Federació, amb l’objectiu 
d’agrupar-les i lluitar conjuntament contra els problemes que poden 
sorgir dins aquest col·lectiu. Està preparant-se ara el 25è aniversari.

Data d’inici: En funcionament des del 25 de Març de 1993.

PERSONES BENEFICIÀRIES: Tota la població de l’Horta.

OBJECTIUS: Des del principi s’ha interessat i preocupat pels 
assumptes que han afectat l’Horta de Lleida, i ha intentat trobar 
solucions en benefici del benestar general de totes les partides.

ACTUACIONS:

- Aplec de l’Horta, des del 1994. L’objectiu de l’Aplec és reunir durant tot
un dia, a tots els veïns de l’Horta i ciutat que vulguin participar, per 
gaudir de diverses activitats i retrobar-se entre tots, amb la finalitat de 
recuperar antigues tradicions molt arraigades dins de l’Horta de Lleida i 
fer un homenatge a la gent gran i als nounats. Enguany és el 14è.



- Els camins de la l’Horta. Durant tots aquests anys s’han anat arranjant 
tant els d’asfalt com els de terra i fent-ne de nous. 

- Seguretat. Reunions amb els responsables dels Mossos d’Esquadra i de
la Guàrdia Urbana per tractar temes com: els robatoris, cases ocupades,
prostitució, etc.

- Xarxes d’aigua potable: s’ha aconseguit portar aigua potable a 
pràcticament totes les partides de l’Horta.

- Millora del servei de correu.

- Lluita contra els abocadors il·legals a l’Horta.

- Urbanisme i mobilitat: s’ha aconseguit canviar el traçat de l’eix 
transversal ferroviari aprofitant les vies ja existents. I una altra de les 
reivindicacions aconseguides va ser canviar l’ordenança municipal de 
circulació de vianants i vehicles al municipi de Lleida.

- S’ha treballat en la situació d’indefensió davant les contínues invasions 
de caçadors que en època de cacera entren a les seves finques.

- IBI: davant el nou i molt elevat impost per part del Govern de l’Estat 
Espanyol referent a l’IBI rústic, en un moment en què les rendes 
agràries estan per terra, la Comissió de l’Horta, donada la preocupació 
de tots els representants veïnals, va organitzar una taula rodona amb els
representants de totes les parts implicades. 

- xerrades, cursos, conferències, viatges culturals i de germanor.

- S’ha treballat amb la Regidoria de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament
de Lleida un reconeixement de les dones pageses de l’Horta de Lleida. 
Amb l’objectiu de potenciar els sabers femenins i fer xarxa amb totes les
dones de l’Horta, ja que es considera que la situació de la dona rural és 
específica.

QUÈ HEU ACONSEGUIT? : 

Durant els 24 anys que porta en funcionament la Comissió de l’Horta de 
la FAVLL ha dut a terme moltes gestions, sempre pensant en el benefici 
general de l’Horta de Lleida, i ha portat a terme diverses reivindicacions,
la majoria de les quals han donat el seus fruits, per la qual cosa 
considerem que s’ha de reconèixer la seva trajectòria de promoció i 
desenvolupament de l’Horta de Lleida.



COL·LABORADORS: 


