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FAVLL

Iniciativa per Catalunya Verds

Francesc Ripoll

Esquerra Republicana de
Catalunya - Els Verds

Xavier Sàez

Francesc Pané

Coordinadora d’Entitats
de Treballs en Addiccions

Mantenir
per millorar

Sobre
els pressupostos

La Federació d'Associacions de Veïns de
Lleida dóna suport des de l'any 1996 a
la Coordinadora d'Entitats de Treballs en
Addiccions (CETA), formada per
l'Associació de Jugadors d'Atzar en
Rehabilitació (ACJAR) i l'Associació
d'Alcohòlics Rehabilitats de Lleida
(ARLLE), entitats creades els anys 1993
i 1994, respectivament.

Moltes vegades, de maneres ben
diverses i per canals distints hem estat
defensant la proposta de crear una
“brigada” de manteniment urbà,
suficient, ràpida, eficaç i
multidisciplinària. Ara hi insistim. Hi ha
aspectes de l’adequació dels nostres
espais públics que no poden abordarse des de l’operativitat d’un conjunt
reduït de persones: cal contractar el
servei a una empresa (o empreses)
especialitzada. Però hi ha qüestions
menors (i no per això menys importants)
del deteriorament de les voreres, els
carrers, places, etc. que efectivament
poden i han de ser resoltes més o menys
immediatament per un equip humà
directament vinculat a la unitat
administrativa de “via pública” de
l’Ajuntament.

Som a l’inici de l’any, i això en un
ajuntament és sinònim de nous
pressupostos. Els pressupostos municipals
són per se l’eina que possibilita l’aplicació
del programa polític i de gestió. La seva
planificació i execució són, doncs,
essencials en qualsevol acció de govern.
La falta de rigor en aquest camp augmenta
l’endeutament de la hisenda local i
impossibilita sanejar l’economia municipal.
Un ajuntament al servei dels ciutadans
requereix, per tant, rigor pressupostari.

ACJAR neix com una associació sense
afany de lucre i d'iniciativa social, com a
resposta, en aquell temps, del buit existent
a la ciutat respecte a prevenció,
diagnòstic, tractament, sensibilització,
recerca i formació amb relació al joc
patològic.
ARLLE neix amb els objectius de
sensibilitzar la població i les
administracions públiques sobre la
problemàtica associada al consum abusiu
de begudes alcohòliques. Igual que
ACJAR, treballa en prevenció,
sensibilització, recerca i formació. Totes
dues compten amb un grup d'autoajuda.
ARLLE ha finalitzat un projecte de
prevenció i reinserció laboral en el qual
ha instal·lat 35 barres saludables als barris
de Lleida i als pobles del Segrià.
Actualment treballa en la posada en marxa
d'una empresa de reinserció laboral
d'alcohòlics rehabilitats amb risc
d'exclusió social, dedicada al càtering.
La FAVLL vol continuar donant suport a
les dues associacions per la tasca feta
fins ara, que ha comportat unes millores
substancials en l'atenció sociosanitària
dels ciutadans de Lleida a més de
fomentar la nostra capacitat i sensibilitat
solidària envers els altres.
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El mobiliari urbà, les rajoles de les
voreres, els clots ocasionals dels carrers,
les pintures de conservació, la reposició
de senyals informatives o de trànsit, etc.
són aspectes que corresponen a una
intervenció ràpida i relativament fàcil de
dur a terme. Per a això, precisament,
creiem que és útil la “brigada” que cal
crear.
Hi ha parts de la ciutat que se’ns fan
velles, que se’ns deterioren. Un
manteniment eficaç donaria la mesura
de la satisfacció que esperen els nostres
conveïns i conveïnes. Per a la resta
(asfaltats generals, reposicions de
paviments en extensió, manteniments
de grans espais) ja hi ha la fórmula d’una
contractació pública per subhasta. Cal,
de tota manera, que la Paeria gasti més
–inverteixi més– en el manteniment de
la ciutat. Segur!

El creixement de Lleida i el benestar dels
seus habitants depèn, en part, de la salut
de la hisenda del consistori. Per això, ara
per ara ens aplicarem a conjugar el
creixement necessari de la ciutat amb una
política econòmica que faci viable el futur
econòmic de la Paeria i que no la doti
d’una càrrega financera a molt llarg termini,
per tal que futurs ajuntaments tinguin les
mans lliures per poder desenvolupar les
seves polítiques.
Ens aplicarem a conjugar el creixement
necessari de la ciutat amb una política
econòmica que faci viable el futur
econòmic de la Paeria
No és tant una qüestió de contenció de
la despesa com de racionalització, sabent
què es vol fer i estudiant la manera més
òptima de fer-ho. Perquè la futura salut
de l’erari municipal no ha de condicionar
l’aplicació de les polítiques de progrés. Hi
estem en el camí: són moltes les coses
que volem fer i, ben planificades, les hem
de poder fer. Malgrat les greus mancances
del finançament de les hisendes locals,
després de tantes promeses incomplertes
pel govern central en aquesta matèria.
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Partit Popular

Convergència i Unió

Pilar Arnalot

Benet Tugues

Partit dels Socialistes de
Catalunya

Montse Mínguez

Adéu a l’Empresa de
Serveis Comunitaris (EMSC)

Un acord del Govern?
Un acord contra el Govern!

Per una política
integral de joventut

En el moment que escric aquestes línies
s’està debatent la més que probable
desaparició de l’EMSC. Si aquest fet es
produeix, crec que seria una bona notícia
per a la ciutat, encara que pugui semblar
el contrari.

En el darrer Ple, el senyor Siurana i el
conjunt del grup socialista votaven a favor
del tancament de l’Empresa Municipal de
Serveis Comunitaris (EMSC), just després
d’haver fet una defensa panegírica de
l’esmentada empresa, cantant-ne les
excel·lències i els magnífics serveis que
presta a la ciutat de Lleida. La pregunta
és òbvia: si una empresa municipal
funciona d’una manera tan excel·lent, per
què cal tancar-la? Ni l’alcalde ni ningú del
grup socialista no s’ha atrevit, encara, a
contestar-la, perquè la resposta els faria
mal: són víctimes d’un acord de govern
en què el que va prevaler és el
manteniment del poder, per part dels uns,
i l’accés a determinades cotes de poder,
per part dels altres. Però els grans reptes
de la ciutat van quedar pendents per a
més endavant.

En aquest moment, ens trobem que la
realitat juvenil ha sofert profundes
transformacions, consolidant-se cada
vegada més la tendència a ampliar els
grups d’edat. Les possibilitats
d’aconseguir la independència respecte
a la família, d’acord amb la dificultat de
tenir un treball estable, és més propera
ara a l’edat de 30 anys. Tot i que, sens
dubte, el problema més greu de la joventut
és l’atur.

Els lleidatans i lleidatanes paguem per
partida doble a aquesta empresa: un
preu car, i el seu deute

Des del Grup Municipal del Partit Popular
sempre hem adoptat la mateixa postura
envers aquesta empresa: si no pot complir
els seus objectius, millor tancar-la. Com
hem pogut comprovar en aquests darrers
anys, aquesta empresa no ha
desenvolupat correctament la seva tasca:
ha prestat uns serveis molt cars als usuaris
(només cal comparar les seves tarifes amb
els preus del sector privat), i alhora, a més
a més, ha tingut unes pèrdues molt
significatives, que lògicament han de ser
assumides per l’Ajuntament, i per tant pels
contribuents, els ciutadans. És a dir, els
lleidatans i lleidatanes paguem per partida
doble a aquesta empresa: un preu car, i
el seu deute.
Aquesta situació on hem arribat és la
conseqüència d’una gestió opaca i
deficient, moltes vegades denunciada des
del nostre grup, i que malauradament ha
perjudicat els interessos dels ciutadans.
Per aquests motius, considerem necessari
el tancament de l’EMSC, però també
considerem que s’ha de fer amb la
responsabilitat necessària, que passa per
no menyscabar els drets dels treballadors
afectats, i el que és més important, sense
que els ciutadans en surtin perjudicats.
Des del Grup Municipal del Partit Popular
treballem perquè sigui així.

No tenim un govern amb tres partits;
tenim tres partits en el govern que
intenten fer la guerra pel seu compte.

El “més endavant” comença a arribar ara,
abans, fins i tot, del que era previsible, i
les discrepàncies entre els diferents partits
que són al govern es manifesten
públicament a base d’ultimàtums que
deriven en decisions radicals com la que
ens ocupa, i que demostren que no tenim
un govern amb tres partits, on el subjecte
actiu de la relació és el govern, sinó que
tenim tres partits en el govern, on el
subjecte actiu de la relació són els partits
que, cadascun pel seu compte, intenten
fer la seva guerra particular, amb una
escassíssima lleialtat entre ells. I això ens
aboca, si no canvien el xip, a uns anys
d’inestabilitat i desgovern que la ciutat de
Lleida no es mereix.

Però la realitat juvenil actual també ens
porta a un nou jove. Els joves ens hem
constituït com el segment de la població
amb la capacitat i fortalesa més grans
per construir el present i sobretot el futur
de la nostra societat. La inesgotable font
d’energia i d’oportunitats per al
desenvolupament que comporta la
joventut condueix a la urgent necessitat
de ser escoltats i respectats per les
administracions tot creant mecanismes
de participació i orientació.
Per tot això, per tota aquesta realitat
juvenil, l’Ajuntament de Lleida vetlla per
una política integral de joventut, una
política integrada per totes les instàncies
de l’Ajuntament i els joves directament.
La Regidoria de Joventut es vol presentar,
així, com un instrument de l’Ajuntament
per posar en marxa una política integral
de joventut, desenvolupant un programa
d’actuació que sorgeix dels mateixos joves
lleidatans. Són ells els qui participen
activament en el disseny i l’organització
dels seus objectius, recollint en tot
moment les inquietuds i necessitats per
poder participar en la societat que tots
volem. Aquest és el mecanisme que
defensem, un mecanisme que apropa els
joves a l’Ajuntament, una línia directa entre
els joves lleidatans i la política municipal.
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