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PROGRAMA OBERT DEL CENTRE D’ESTUDIS COMARCALS 

DEL SEGRIÀ (CECS) AMB MOTIU DE LES ELECCIONS LOCALS 

(2015) 

Les persones associades al Centre d’Estudis Comarcals del Segrià creiem que és 

important que des de tots i cadascun dels municipis i organismes municipals o 

supramunicipals es faci una aposta decidida, clara i concreta per la cultura al Segrià, 

que inclogui la promoció del nostre patrimoni material i immaterial. Una aposta que 

s’hauria d’incorporar de forma explícita als objectius estratègics dels programes 

electorals com una proposta més per a l’impuls econòmic dels municipis i del conjunt 

de la comarca.  

En aquest sentit, s’hi ha de preveure tant accions per a la recuperació, preservació, 

acreixement, consolidació i dignificació d’aquest patrimoni local que el situïn en el lloc 

que es mereix, com accions per estimular les iniciatives en l’àmbit de la promoció i la 

difusió culturals. Aquesta és la raó per la qual proposem incloure els següents punts en 

els programes polítics de les diverses candidatures que concorreran a les pròximes 

eleccions municipals: 

Quant al patrimoni històric i arqueològic: 

 Elaborar o revisar catàlegs amb els elements del patrimoni moble i immoble dels 

diferents municipis i agregats (que incloguin l’estudi i la difusió dels elements 

etnològics). 

 Conservar, documentar i potenciar el patrimoni arqueològic local, amb la promoció 

i la divulgació de les col·leccions privades en institucions museístiques adequades. 
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 Sol·licitar al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya la declaració 

d’Espais de Protecció Arqueològica dels jaciments més destacats, per evitar el perill 

que siguin destruïts. 

 Procurar una senyalització adequada i suficient de tots i cada un dels elements 

mobles i immobles del patrimoni cultural i natural que es troben als municipis del 

Segrià, així com millorar-ne els accessos perquè siguin fàcilment identificables i 

localitzables. 

 Mantenir el decòrum i la pulcritud tant dels monuments com dels edificis locals 

d’interès i evitar instal·lar-hi qualsevol element que en distorsioni o afecti la 

contemplació. 

 Fomentar la incorporació de la normativa necessària per tal que els Plans 

d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) recullin la preservació i conservació dels 

elements de l’arquitectura tradicional i els elements artístics i arquitectònics 

d’interès patrimonial, com ara  molins, trulls, forns, basses, cabanes, pletes, aljubs, 

espones, arbres antics o singulars, pous de gel, antigues fàbriques, mines, centrals 

hidroelèctriques, etc. 

 Cercar la implicació dels tècnics d’urbanisme i arquitectes municipals en el respecte 

a l’entorn en la rehabilitació d’edificis, monuments i altres construccions per tal 

que s’hi utilitzin tant materials com estructures que s’adiguin amb la tradició 

constructiva. 

 Treballar en les polítiques d’implantació de mesures de foment, de rebaixes o 

d’exempció de taxes encaminades a l’execució d’obres de rehabilitació o de 

conservació als elements culturals privats.   
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Quant al patrimoni immaterial i tradicional 

 Incidir en la catalogació, investigació, conservació i difusió de festes i tradicions 

locals. 

 Fomentar el manteniment i la recuperació de la parla local dels municipis del Segrià 

mitjançant el disseny i l’aplicació d’estratègies didàctiques a les escoles i instituts, 

la formació dels docents en aquest aspecte, l’elaboració de materials 

d’ensenyament-aprenentatge, la implicació dels tècnics lingüistes en 

l’assessorament als ajuntaments i a les entitats locals perquè elaborin llibres d’estil 

per a les seues publicacions que vetllin tant per la qualitat lingüística com per 

prestigiar aquestes formes locals. 

 Fomentar el manteniment, la recuperació i l’estudi de la toponímia local, del terme 

(camins, torres, fonts, tossals, comes, barrancs, serres...), dels carrers i de les 

places.  

 Impulsar i donar suport a la recollida, tractament i difusió de la memòria oral 

mitjançant la planificació a mitjà i llarg termini. 

Quant al patrimoni literari 

 Catalogar, investigar i difondre el patrimoni etnopoètic de cada municipi 

(llegendes, rondalles, contes, danses, cançons, etc.) perquè no es perdin les formes 

i estratègies discursives genuïnes de transmissió de la literatura oral. 

 Divulgar el coneixement de l’obra dels escriptors locals entre l’alumnat de primària 

i de secundària mitjançant l’elaboració de materials didàctics i la creació de rutes 

literàries a partir del foment de la recerca en aquest àmbit. Així mateix, donar 

suport als escriptors locals perquè puguin situar les seues obres amb normalitat en 
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el mercat cultural del país, la qual cosa també suposa una aposta per la traducció i 

la internacionalització.      

Quant al patrimoni natural 

 Incidir en la catalogació, investigació, conservació i difusió dels elements del  

patrimoni natural. 

 Dissenyar, senyalitzar i divulgar rutes que permetin el coneixement del paisatge i 

els elements de patrimoni natural més rellevants. 

 Fomentar el manteniment, la recuperació i l’estudi de les nomenclatures pròpies 

de les varietats locals de flora i fauna.  

Quant a institucions de dinamització cultural  

 Potenciar les biblioteques, els arxius i museus locals perquè siguin centres 

dipositaris de restes materials, de documents escrits, sonors, gràfics, fotogràfics i 

fílmics locals, de manera que comptin tant amb el suport de la regidoria de cultura 

i d’entitats supramunicipals com amb l’assessorament dels tècnics de cada àmbit. 

 Establir acords de col·laboració amb les institucions de referència en cada un dels 

àmbits del punt anterior: Biblioteca Provincial de Lleida, Arxiu Històric Provincial i 

del Segrià i el Museu de Lleida Diocesà i Comarcal. 

 Establir acords de col·laboració entre els ajuntaments, les entitats culturals, els 

centres d’estudi i els centres de recerca per impulsar la catalogació, conservació, 

investigació, gestió i difusió dels elements del patrimoni cultural i natural dels 

municipis. 

                Artesa de Lleida (Segrià), 13 d’abril de 2015 
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