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Convergència i Unió
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Pilar Arnalot

Xavier Sàez

Un bon acord
(mal que a alguns els pesi)

Un pacte
massa car

Del desgovern
a l’escepticisme

La Paeria disposa d’un nou govern
municipal, fruit de l’acord entre el PSC,
ERC-EV i ICV. Tot i admetent que el procés
ha estat llarg, farragós i complicat, crec
sincerament que la ciutat de Lleida serà
la gran beneficiada per aquest acord; fins
i tot em permeto de qualificar com a
positiu el procés, no pel procés en si
mateix, sinó perquè ens ha permès a tots
plegats entendre coses difícilment
comprensibles d’entrada, atenent les
posicions inicials d’on partíem cadascun
dels grups que hi hem participat.

El resultat de les urnes del passat 25 de
maig ja indicava el més que possible pacte,
avui confirmat, entre PSC-ERC-ICV. Però
han hagut de passar quasi quatre mesos
perquè s’hagi constituït un govern...
estable? La ciutat ha perdut quatre mesos
perquè Pané, Sàez i Siurana hagin
configurat un govern, pensant més en
interessos partidistes que en els interessos
de la ciutat. No han parlat d’actuacions per
a la ciutat, de programes, de sensibilitats
socials; només cal consultar les hemeroteques per saber que les úniques discussions
que han tingut lloc han estat com es
reparteixen el “pastís” entre tots ells.

Ja tenim govern a la ciutat. Al·leluia!. Després
de 3 mesos d’un espectacle indigne de qui
vol representar la ciutat i defensar-ne els
interessos, PSC, ERC i IC han signat un
acord que, en principi, hauria de garantir
l’estabilitat del govern i, per tant, que es
poguessin implementar les polítiques
escaients per fer front als reptes que el futur
ens planteja. Tenim, però, dos grans dubtes:
1) Quina estabilitat pot garantir un govern
amb tres partits que, durant 3 mesos, se
n’han dedicat més de quatre de fresques,
i s’han fet retrets de tot tipus i acusacions
personals fins al límit de provocar, més que
perplexitat, vergonya aliena? Aquest govern
neix dels recels i de la desconfiança mútua
i, per això, no és gens sorprenent que, a
l’acord de govern signat, cada partit es
reservi el dret a la discrepància.
2) L’acord es basa no pas en acords
programàtics, sinó en la distribució de poder
i de càrrecs. Les trifulgues d’aquests darrers
mesos no han estat fruit de les discrepàncies
pel futur de Gardeny, del Palau de
Congressos, de l’aeroport d’Alfés o de com
preparem la ciutat per treure el màxim profit
de l’arribada del TGV. D’aquests temes, claus
en el disseny de la Lleida del futur, el
document de l’acord ni en parla. Les
enrabiades, les desqualificacions mútues
venien, exactament, per la discussió sobre
determinada Tinència d’Alcaldia, sobre tal
o tal altra àrea de poder, sobre si tinc o no
assessors o sobre quants nous Instituts
nous ens inventem. Per tant, certament, hi
ha un acord, però un acord que es basa,
de manera exclusiva, en l’estricte repartiment
de càrrecs i privilegis.
Amb aquests antecedents la nostra
confiança en l’estabilitat i en l’eficàcia
d’aquest govern és molt limitada i, des de
l’oposició, intentarem posar una mica de
seny davant d’aquest desgavell.

Aquest és un acord que pren com a base
la recerca d’una ciutat de les persones,
sostenible, emprenedora i participativa;
un acord que no implica la continuitat
d’anteriors governs sinó un govern nou,
format per les tres forces signants, amb
compromisos nous, amb voluntat nova
d’obertura i participació.

El fals progressisme d’aquest nou
govern d’esquerres s’ha traduït en
la creació innecessària de noves
regidories i nous instituts municipals

Aquest és un nou govern, amb
compromisos nous, amb voluntat
nova d’obertura i participació

El fals progressisme d’aquest nou govern
d’esquerres s’ha traduït en la creació
innecessària de noves regidories i nous
instituts municipals, tots ells acompanyats
dels respectius càrrecs, tot això per tal de
satisfer interessos propis i no generals.
Aquests nous organismes no representen
una agilització de la Paeria, més aviat al
contrari: duplicitat innecessària d’organismes que retardaran les solucions a les
necessitats més elementals de la ciutat.

aporten els altres, molts cops, no fa sinó
enriquir allò propi. Els únics que no ha
satisfet, com és lògic, aquest nou govern
són els grups de l’oposició, que preferien
un govern en minoria i, per tant,
vulnerable. Però això és totalment normal
i és el principal argument que tenen per
oposar-s’hi. Estan en el seu dret.

Des del Partit Popular apostem per un
Ajuntament àgil, transparent, que té com
a objectiu satisfer immediatament les
demandes dels lleidatans, perquè aquesta
és la Paeria que volen els ciutadans. El
Partit Popular fiscalitzarà l’actuació del nou
govern, caracteritzat per la seva difícil
constitució, però alhora de fàcil trencament.
El temps ho dirà.

Certament, aquest acord no ens satisfà a
cap dels signants al cent per cent, atès
que no podrem aplicar els respectius
programes al 100%, sinó compartits amb
els altres, si bé és cert que allò que
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Francesc Pané

Després
de tot plegat
I ara, a treballar, que vol dir escoltar, entendre, atendre, decidir,
actuar, millorar, incrementar, transformar. Hi ha prou matèria
grisa, prou tradició, prou voluntat per fer-ho i per fer-ho
humanament bé.
“Labor omnia vincit”, deien els romans. Aquest ha de ser el
treball que venci tot obstacle:
– Escoles bressol i més atenció educativa.
– Enginy i acció per a la promoció de la dona, de la infància
i dels joves.
– Sensibilitat política suficient amb els ancians i amb els qui
més necessiten de la comunitat.
– Actituds honestes i accions decidides per a una ecologia
de consens i per a una sostenibilitat d’acords bàsics.
– Una voluntat de desenvolupament econòmic racional,
harmònic i sostenible.
– Una Lleida cooperativa amb l’entorn geogràfic i ancorada
en el concert de les ciutats innovadores.
– I habitatge públic per a la nostra gent.
– I una ciutat endreçada, polida i embellida.
– I residència pública per als ancians que així ho escullin.
– I millors espais lliures. I una cultura tan brillant com es pugui.
– I una atenció correcta i amable a cada conveí i conveïna.
– I la garantia dels drets civils de tots els ciutadans i ciutadanes
que convivim en la comunitat urbana.
– I una participació activa i corresposta per a la perfecció
d’allò que som i per a la construcció del que hem anat decidint
que volem ser. (Del “Programa de govern”)

I ara, a treballar, que vol dir escoltar, entendre,
atendre, decidir, actuar, millorar, incrementar,
transformar. Hi ha prou matèria grisa, prou tradició,
prou voluntat per fer-ho i com fer-ho humanament
bé.

Deien els grecs que l’home (home i dona) és el centre de
totes les coses. Sigui aquest microcosmos humà l’ocupació
dels nostres pensaments i l’objecte dels actes nostres.

Lluís Pere Alonso

Un nou Pacte de Govern
per a la ciutat
Immediatament coneguts els resultats electorals de les passades
eleccions municipals, i davant el fet que cap força política no tenia
majoria suficient per constituir govern, el PSC, com la força més
votada, vàrem oferir converses per arribar a un acord de
governabilitat tant a ICV-EA com a ERC-EV.
Estàvem convençuts que els ciutadans de Lleida havien manifestat
d’una manera clara amb el seu vot el desig d’un govern plural,
d’esquerres i progressista a la Paeria. Per diferents motius, aquestes
converses en aquell moment no varen prosperar, i només va ser
possible arribar a un acord amb Iniciativa, acord que va facilitar
l'elecció de l'alcalde Antoni Siurana, com també l'aprovació del
cartipàs municipal al passat mes de juliol. Però va ser en aquest
mateix Ple del mes de juliol, el primer de la nova legislatura, on
l'oposició va demostrar de manera clara que ens trobàvem en un
govern en minoria, primer fent desaparèixer la figura de la gerència
de l’organigrama municipal, peça clau avui dia no solament en
les administracions sinó també en qualsevol empresa o entitat, i
després amenaçant el govern amb una possible moció de censura
d’aquí a uns mesos que fes canviar la composició política d’aquell
govern.
Quedava molt clar, doncs, que amb aquesta situació de minoria
seria francament difícil governar la ciutat. Va ser per aquest motiu
que ens va semblar que calia tornar a intentar-ho, calia superar
les diferències entre les tres formacions polítiques, calia sobretot
posar els interessos de la ciutat per damunt dels interessos
personals o de partit, i buscar un acord que donés estabilitat i
seguretat al nou govern municipal, un acord que ens permetés
continuar treballant pel progrés de la ciutat.
Fruit d'aquesta decisió vàrem tornar a engegar negociacions amb
els diferents grups polítics, negociacions llargues, complexes i
difícils, però que han permès la signatura d’un seriós compromís
de govern per a aquesta legislatura que tot just ara, després de
l’estiu, comença, amb la composició d`un nou equip format pels
regidors i les regidores d’ERC-EV, ICV-EA i el PSC. Un govern
compost per homes i dones molt preparats per dirigir la ciutat,
amb un gran cabal d’il·lusió i amb un esplèndid programa de
govern que incorpora les millors propostes de cadascun dels
grups que integren aquest equip. Un govern que serà dialogant,
que fomentarà la participació i que el seu principal objectiu és
treballar pels ciutadans i les ciutadanes de Lleida.
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