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La signatura dels convenis de col·laboració entre l’Ajuntament i les associacions veïnals va aplegar representants de les 38 entitats veïnals de Lleida.
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L’Ajuntament i les cases regionals es van reunir aquesta tardor per formalitzar els convenis corresponents a l’any 2003.

Ajuntament de Lleida ha destinat enguany una
partida global de 534.000 euros a les associacions
de veïns de la ciutat i a la FAV, i una de 31.311 per
a les diferents cases regionals. Aquestes partides,
que s’han distribuït per mitjà de convocatòries de subvenció a
projectes, tenen l’objectiu de donar suport a les 38 entitats
veïnals i les 7 cases regionals col·laborant en les despeses
generades per les diferents activitats organitzades, com també
en les despeses de manteniment dels locals respectius.

L’

Els ajuts econòmics han estat aportats per diferents departaments
de l’Ajuntament, ja que són destinats a àmbits d’actuació diversos
(cultura, esports, dona, gent gran i participació), per mitjà de
la signatura de convenis. D’altra banda, els convenis signats
inclouen tant les subvencions directes com les despeses
–assumides per la Paeria– de manteniment de locals i
d’infraestructures per a activitats associatives.
Potenciar les activitats formatives
El regidor de Participació Ciutadana i Promoció de la Dona,
Francesc Pané, explica que els ajuts econòmics són fonamentals
per promocionar i consolidar les associacions ciutadanes “com
a promotores de la participació ciutadana i organitzadores
d’activitats socials i culturals que complementen les de la Paeria”.
Pané afegeix que l’Ajuntament i les mateixes associacions han
d’avaluar, aprofundir i millorar els objectius d’aquesta
col·laboració, mantenint les activitats de lleure però “potenciant
les iniciatives pràctiques i de caire formatiu”. En aquest sentit,
la regidoria i la FAV mantindran pròximament una reunió per
“treballar els criteris d’actuació conjunta i la proposta de millora
de l’activitat associativa i formativa”.
Una altra de les fites que planteja Participació Ciutadana i
Promoció de la Dona és agilitar els tràmits per signar els convenis

de col·laboració entre la Paeria i les entitats veïnals i les cases
regionals, de manera que els tràmits comencin un cop aprovat
el pressupost municipal per a l’exercici en qüestió i que els
pagaments puguin formalitzar-se a la primavera o a l’estiu.
Aquest escurçament dels terminis permetria a les associacions
disposar més aviat dels ajuts econòmics necessaris per
desenvolupar la seva tasca.
Activitats de caire molt variat
Les accions subvencionades enguany per la Paeria són de
caràcter divers. Així, tenim activitats culturals (escola de la FAV,
tallers, cursets, concerts musicals, corals, setmanes i sortides
culturals, ludoteques, exposicions, grups de teatre i dansa,
biblioteques), activitats formatives (Internet), festes tradicionals
(festes majors, Carnestoltes, Sant Jordi, revetlles de Sant Joan,
castanyades, festa de Nadal, Reis Mags, matances del porc,
geganters) i festes populars (trobades de socis, homenatges...).
També hi ha activitats per a les dones (sessions de gimnàstica,
treballs manuals, artesania), per als joves (esplais), per a la gent
gran (trobades i homenatges) i per als infants (parcs de Nadal),
activitats esportives (futbol-sala, bitlles, atletisme), revistes i
ràdios locals, actuacions contra les drogodependències,
manteniment de locals i activitats recreatives en general.
La signatura dels convenis entre l’Ajuntament i les entitats de
veïns va tenir lloc el 2 de desembre, i el de les cases regionals,
el 4 de desembre. Els dos actes es van dur a terme al Saló de
Sessions de la Paeria i van ser presidits per la 1a tinenta d’alcalde,
Maria Burgués, i el regidor de Participació Ciutadana i Promoció
de la Dona, Francesc Pané. El president de la Federació
d’Associacions de Veïns, Joaquim Mateo, va presidir també
l’acte de signatura de les AV, i el president de la Federació de
Cases Regionals, Cosme García, el de les Cases Regionals.
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