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Introducció
L’Ajuntament de Lleida, amatent a l’impacte de la crisi sanitària i

En aquestes dues jornades es plantejaran quatre eixos de treball:

econòmica mundial de la Covid-19, organitza, els propers 30 de juny i 1
de juliol, “Àgora de Lleida. Oportunitats i aliances per a la ciutat

Governança i excel·lència operativa

postcovid”.

Imatge, projecció i promoció de la ciutat

Els municipis han estat i són testimonis directes de l’afectació de la

Igualtat, diversitat i inclusió

pandèmia sobre les societats i les vides dels seus ciutadans i

Emergència climàtica i sanitària

ciutadanes.
Àgora de Lleida vol analitzar i debatre, amb profunditat i veus
autoritzades de diferents àmbits i sectors, com ha de respondre la
ciutat, quins nous mecanismes s’han de posar en marxa i quines són
les transformacions a llarg termini que ens deixa com a aprenentatge
aquesta crisi mundial des d’una visió transversal.

Característiques

Funcionament

Nova: és la primera ocasió en què l’Ajuntament de Lleida organitza una

Virtual: es podrà seguir tot per streaming a

àgora telemàtica, seguint la seva aposta per mantenir aquesta via de

agoralleida.paeria.cat/web (i algunes ponències puntuals així com

comunicació ja iniciada amb la realització dels plens telemàtics durant

els resums per Lleida TV). Es recomana registrar-s’hi prèviament per

el confinament.

estar al cas de totes les novetats i poder accedir amb comoditat a
l’emissió.

Oberta: la ciutadania la podrà seguir en directe per internet. Algunes de
les ponències també es podran seguir en directe per Lleida TV.

Sala habilitada al Palau de Congressos la Llotja on es podran seguir
les intervencions. Pensada, sobretot, per aquelles persones que no

Participativa: a través del web habilitat per a l’ocasió, els ciutadans i

disposin de connexió a internet o que vulguin viure-ho de forma més

ciutadanes podran enviar propostes i preguntes que es plantejaran a les

presencial.

taules de debat. Aquestes taules comptaran, d’una banda, amb la

Es respectaran totes les mesures de seguretat i prevenció.

participació de tots els grups polítics de la Paeria i, de l’altra, d’experts
en les diferents matèries.

Inscripcions per participar-hi fent aportacions. La web té un espai
habilitat perquè els ciutadans i ciutadanes puguin fer les

Plural: inclou una àmplia participació d’experts en les diverses

aportacions a cadascun dels quatre eixos principals.

disciplines que s’abordaran.
Atenció a la premsa. Els mitjans poden fer arribar les seves
Conclusiva: dels temes debatuts i analitzats se’n farà una memòria i
conclusions.

peticions a secciocomunicacio@paeria.cat

Programa Àgora de Lleida
30 de juny de 2020

10.00
10.30

Benvinguda i inauguració

Presentadora:
Lara Díez

Miquel Pueyo
Quim Torra,
Joan Talarn
Laia Servera

10.30
10.50

Conferència inaugural
“Després de la pandèmia: canviarà la nostra vida?”

11.00
11.10

Presentació i funcionament de les jornades
Metodologia i introducció eixos

11.10
11.30

Taula rodona
Presentació i contextualització dels quatre eixos

Toni Postius
Jordina Freixanet
Sergi Talamonte
Sandra Castro

11.30
11.45

Conversa amb representant de l’oposició

Ángeles Ribes

11.45
12.15

La visió de la infància i l’adolescència

Amb Iman Benataya
Relatora: Eva Cortijo, periodista

16.00
17.00

Taula rodona
Governança i excel·lència operativa

Relatora:
Míriam Garcia, periodista

Mariona Lladonosa
Simona Levi
Ismael Peña-López
Àngels Cabasés
Jaume Magre

Taula rodona
Imatge, projecció i promoció de ciutat

Relatora:
Noèlia Casellas, periodista

Tatxo Benet
Marta Grañó
Josep Maria Llop
Oriol Amat

Xavier Antich

17.00
17.15
17.15
18.15

Programa Àgora de Lleida
1 de juliol de 2020

10.00
11.00

Taula rodona
Igualtat, diversitat i inclusió

Relatora:
Laia Riverola, periodista

David Fernàndez
Xavier Pelegri
Joan Cuevas
Blanca Garcés
Blanca Valdivia

11.15
12.15

Taula rodona
Emergència climàtica i sanitària

Relatora:
Laura Cortés, periodista

Antoni Trilla
Marga Parés
Cristina Castells
Salvador Rueda
Amaranta Herrero

16.00
17.00

Workshop
Estratègies col·lectives per a la transformació d'espais públics

Ramon Marrades

17.30
18.00

Conclusions

Eva Cortijo
Míriam Garcia
Noèlia Casellas
Laia Riverola
Laura Cortés

18.00
18.45

Cloenda
Cafè virtual + feedback

Miquel Pueyo
Joana Soto
Kelly - Koers
Antoni Gelonch
Carmina Pardo

11.00
11.15

Perfils dels ponents i participants
Lara Díez

Actriu i dramaturga.
Presentadora.

Xavier Antich

Doctor en Filosofia i professor d’Estètica a
la UdG, ha col·laborat i col·labora en
diversos mitjans de comunicació i presideix
el Patronat de la Fundació Tàpies. Forma
part de la Junta Nacional d’Òmnium
Cultural.

Simona Levi

Dramaturga activista cultural, fundadora de
la plataforma d’internet Xnet. Directora del
Curs de Postgrau en Tecnologia i Drets en
l‘Era Digital de la UPF.

Mariona Lladonosa

Politòloga i doctora en Sociologia.
Professora a la UdL.

Ismael Peña-López

Sotsdirector general de Participació
Ciutadana i Processos electorals a la
Generalitat de Catalunya. Professor
universitari i investigador.

Tatxo Benet

Periodista i empresari.

Antoni Trilla

Cap de Medicina Preventiva de l’Hospital
Clínic de Barcelona, Catedràtic de la UB,
vocal de la junta de govern del Col·legi de
Metges de Barcelona

David Fernàndez

Periodista i activista social en representació
del projecte 'Lliures' d'Òmnium Cultural,
Coop57 i ECAS.

Marta Grañó

Consultora en Innovació, professora
d’ESADE.

Josep Maria Llop

Urbanista, director de la Càtedra Unesco i
del programa internacional de la UIA sobre
les Ciutats Intermèdies-Urbanització i
Desenvolupament.

Oriol Amat

Catedràtic d’Economia Financera i
Comptabilitat de la UPF.

Ramon Marrades
Economista urbà.

Àngels Cabasés

Professora i doctora en Econòmiques a la
UdL.

Iman Benataya

Defensora dels Drets dels Infants i dels
Adolescents de Lleida.

Xavier Pelegrí

Doctor en Antropologia, treballador social,
professor de Serveis Socials de la UdL.

Joan Cuevas

Màster en Polítiques Públiques i Socials,
cap de projectes de la Fundació Bofill.

Joana Soto

Antropòloga, periodista i professora a la
UdL.

Kelly Isaiah

Filòleg anglès i cantant de Koers.

Antoni Gelonch

Advocat, col·leccionista d’art, membre
honorari de la Reial Acadèmia Catalana de
Belles Arts de Sant Jordi.

Carmina Pardo

Assessora fiscal i activista social.

Perfils dels ponents i participants
Blanca Valdivia

Míriam Garcia

Cristina Castells

Jaume Magre

Sociòloga i màster en Gestió i valoració
urbana a l’ETSAB. Membre del Col·lectiu
Punt 6, que repensa els espais per trencar
amb discriminacions i jerarquies.

Directora d’Energia i Qualitat Ambiental de
l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de
Barcelona

Blanca Garcés

Investigadora sènior de l’àrea de migracions
i coordinadora de recerca del CIDOB
(Barcelona Centre for International Affairs).
Doctora en Ciències Socials i llicenciada en
Història i Antropologia.

Eva Cortijo

Coordinadora de continguts i esports
d’Infolleida, Webs comarcals, Lleida
Televisió i La Xarxa de Televisions Locals.
Corresponsal del diari Marca a Lleida.

Graduada en Comunicació i Periodisme
Audiovisual per la UdL. Sots-cap
d'Informatius d’UA1 Lleida Ràdio i articulista
del diari La Mañana.

Doctor en Ciències Polítiques i filòsof.
Director de la Fundació Carles Pi i Sunyer.

Noèlia Casellas

Periodista. Subdelegada a Lleida de la
Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals.

Laia Riverola

Periodista. Redactora en cap del diari La
Mañana.

Salvador Rueda

Director de l'Agència d'Ecologia Urbana de
l’Ajuntament de Barcelona, llicenciat en
Ciències biològiques i Psicologia i diplomat
en Enginyeria ambiental i Gestió energètica.

Magda Parés

Directora d'Espais Verds i Biodiversitat Medi
Ambient i Serveis Urbans-Ecologia Urbana
de l’Ajuntament de Barcelona.

Amaranta Herrero

Doctora en Sociologia ecològica i
coordinadora de la Capitalitat de
l’Alimentació Sostenible de l’Ajuntament de
Barcelona. És professora de sociologia
ambiental a la Universitat Autònoma de
Barcelona i membre de Climacció.

Laura Cortés

Periodista de l’Agència Catalana de
Notícies.

amb el suport de:

