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Iniciativa per Catalunya Verds

Miquel Costa

Esquerra Republicana de
Catalunya - Els Verds

Xavier Sàez

Mercè Rivadulla

Una brigada d’obres
i serveis per a la ciutat

Els valors socials
de la ciutat

Nou alcalde,
nova etapa

Des de fa ja bastant temps, els ciutadans
de Lleida observem la necessitat que
l’Ajuntament disposi d’una brigada d’obres
i serveis amb la finalitat de poder
solucionar el considerable nombre de
petits problemes que patim els lleidatans
com ara: voreres trencades i manca de
rajoles en algunes, forats i clots a les
calçades, pals de la llum i senyalitzacions
de trànsit caigudes i en mal estat, restes
de runa a patis abandonats que
provoquen escombraries i brutícia, arbres
trencats que no es reposen, quedant el
forat sense tapar i essent un perill per als
vianants, etc.

Qui de nosaltres no ha pensat en el
model de ciutat en què li agradaria viure?
Si es fes una enquesta sobre els valors
socials que han de regir-la obtindríem
respostes plenes de sentit comú. Seria
suficient una ciutat confortable, neta,
emprenedora i amb visió de futur?
Certament crec que no, si no incorporés
a la vegada la voluntat de donar
oportunitats al conjunt dels ciutadans;
si no permetés a les famílies, homes i
dones, conciliar la seva vida laboral i
professional; si no fes possible que amb
un esforç raonable la gent jove i gran
pogués accedir a un habitatge digne.

Mai com ara havia hagut en tants pocs
mesos tants canvis en el panorama polític.
Primer, a la política municipal de la ciutat,
amb la signatura del pacte tripartit de
govern; després, a la política nacional,
amb l’acord subscrit també per PSC, ERC,
i ICV; finalment, i com a conseqüència de
la designació del nou conseller
d’agricultura, canvi al capdavant de la
Paeria.

A la premsa local ja s’han denunciat
alguns d’aquests desperfectes, la qual
cosa és una demostració palpable que
existeixen aquestes petites deficiències
urbanístiques. També des de les
associacions de veïns sol·licitem
gradualment, i de vegades reiteradament,
l’arranjament o la solució d’aquests
problemes que tenim als nostres barris.

Voldríem, segur, una ciutat respectuosa
amb el que ens pertany a tothom: places,
carrers, jardins... Una ciutat menys
sorollosa i en què la despesa de llum
no ens impedís gaudir del cel; conscient
del privilegi que comporta tenir un
entorn natural com és la seva horta i
que assumís la responsabilitat del seu
manteniment sostenible. Una ciutat
culta, respectuosa amb la pluralitat de
les cultures que enriqueixen la Lleida
actual. Una ciutat en la qual la tasca
educativa fos compartida amb la família
i la societat sencera. Una ciutat que es
proposi lluitar contra la pobresa i
l’exclusió social per tal que totes les
persones puguin avançar en els seus
projectes personals i professionals.

Des de les associacions de veïns podem
aportar una eficaç ajuda per a la solució
del tema (sempre que fos creada
l’esmentada brigada), ja que els veïns ens
transmeten les queixes per les anomalies
que veuen als nostres barris, com també
des de la mateixa associació. De vegades
ens convertim en accidentals “inspectors”
d’obres, en passar ràpidament l’avís del
problema al regidor o tècnic responsable
de la brigada, o bé al futur regidor de
barri. Estic segur que en poc temps
canviaria l’aspecte de deixadesa que
tenen alguns llocs de la nostra ciutat.
Senyors de l’equip de govern de la Paeria:
aprovin la creació d’una brigada d’obres
i serveis i tot Lleida els ho agrairà.
LA PAERIA/febrer 2004

Tothom vol una ciutat on els ciutadans
siguin escoltats i participin activament
amb idees i propostes sobre els diferents
projectes que dia a dia es posen en
marxa. Aquest repte és possible assolirlo amb la col·laboració social i l’ajut
d’altres administracions; una il·lusió
col·lectiva que s’ha de fer realitat.

En aquestes mateixes pàgines, en el
número d’octubre, parlava de l’acord signat
feia escassos dies com “un acord que no
implica continuïtat d’anteriors governs sinó
un govern nou”. En la traça feta en els
pocs mesos que han passat des
d’aleshores, ho hem demostrat
suficientment. Queden moltes coses per
fer encara, però també hi ha temps i un
Pla d’Acció Municipal (PAM) per portarles a terme.

Amb Àngel Ros iniciem una nova etapa
a la qual hem de donar tot el crèdit

I també tenim un nou paer en cap. Amb
Àngel Ros iniciem una nova etapa a la
qual hem de donar tot el crèdit. El grup
d’ERC-EV l’hi ha donat votant la seva
investidura i renovant, simbòlicament, el
pacte de govern subscrit fa uns mesos, i
del qual Àngel Ros va ser un artífex
important.
Encarem aquesta etapa amb més il·lusió,
encara, pel que significa el relleu a l’alcaldia
de Lleida: noves expectatives, nous aires.
Una nova embranzida a l’impuls renovador
que ja implicava per si mateix l’acord
tripartit municipal del mes de setembre.
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Convergència i Unió

Pilar Arnalot

Isidre Gavín

Partit dels Socialistes de
Catalunya

Lluís Pere Alonso

Lleida, hipotecada
pels pressupostos

Bona sort,
senyor alcalde

Temps de canvis,
temps d’il·lusions

L’Ajuntament de Lleida ha aprovat els
pressupostos municipals per a l’any 2004,
amb el vot en contra del Partit Popular,
perquè nosaltres creiem que no són els
que els ciutadans reclamen. No podem
separar el que gasta l’Ajuntament a la
ciutat i, d’altra banda, el que paguem els
lleidatans en concepte d’impostos
municipals.

Després de repetir reiterades vegades
que l’Ajuntament de Lleida era la seva
única prioritat, el Sr. Siurana ha acceptat
la titularitat de la Conselleria d’Agricultura
de la Generalitat de Catalunya i, en
conseqüència, ha hagut de dimitir d’alcalde
de Lleida. Tota persona que dedica una
part important de la seva vida a servir la
nostra ciutat, al marge de totes les
discrepàncies polítiques que hi pugui
haver, mereix el nostre reconeixement i,
en aquest sentit, valorem la tasca feta per
l’alcalde sortint.

Després de la constitució a la Paeria d’un
govern integrat pel Partit dels Socialistes
de Catalunya, Esquerra Republicana i
Iniciativa per Catalunya, s’ha format també
un govern amb la mateixa composició
política a la Generalitat. La constitució
d’aquests dos governs tripartits ha
representat, sens dubte, incorporar-hi
una major pluralitat, major participació i
un gran cabal d’idees noves, propostes
i il·lusions per fer el millor per Lleida i pel
nostre país.

Des del PP insistirem en la nostra
actuació municipal per aconseguir que
els lleidatans i lleidatanes rebin de
l’Ajuntament el que paguen sota els
principis d’equitat i de justícia social
L’equip de govern ha incrementat els
tributs municipals un mínim del 4,5%,
mentre que les inversions a la ciutat
disminueixen més del 5% en relació a l’any
passat. Un altre exemple és que la taxa
per recollida d’escombraries s’incrementa
fins al 30%, mentre que el govern de la
Paeria augmenta la inversió de neteja a la
ciutat solament el 16%. Amb només
aquests dos exemples es constata que
l’esforç fiscal dels ciutadans no es
compensa per part del govern d’esquerres
de la Paeria. Quina raó hi ha per què això
passi? Senzillament, que la gestió socialista
a la Paeria en els darrers anys ha provocat
un gran endeutament que limita i
condiciona l’actuació de l’actual govern
tripartit a la Paeria i, malauradament,
limitarà l’actuació dels futurs governs
municipals, si no es produeix una
rectificació en la línia de la política
econòmica municipal.
Des del Partit Popular insistirem en la nostra
actuació municipal per aconseguir que els
lleidatans i lleidatanes rebin de l’Ajuntament
el que paguen sota els principis d’equitat i
de justícia social.

Aquest mateix reconeixement el traslladem
a la persona que, en substitució del Sr.
Siurana, ha rebut la vara d’alcalde i que,
tot i no ser cap de cartell electoral, ni tan
sols ocupar la segona posició de la llista
socialista, ostentarà la màxima
representació de la ciutat. A banda del
nostre reconeixement, li desitgem sort i
encert en aquesta nova tasca pel bé de
Lleida i dels seus ciutadans.
Encara no sabem amb quins criteris
pensa encarar el govern municipal els
reptes que té la nostra ciutat
De tota manera, no podem deixar d’afirmar
que les inquietuds que el nostre grup ha
manifestat en els darrers mesos per la
paràlisi que ha implicat per a la ciutat el
pacte entre els tres partits del govern, es
poden veure incrementades pels canvis
de càrrecs que comportarà la nova
situació. I ja fa massa mesos que parlem
de càrrecs i d’àrees de poder, però encara
no sabem amb quins criteris pensa encarar
el govern municipal els reptes que té la
nostra ciutat, el seu desenvolupament, la
seva modernització i la millora dels serveis
als seus ciutadans.

L’Àngel ve a incorporar les seves idees,
les seves propostes i sobretot la seva
il·lusió
El canvi que ha tingut un major impacte
a la nostra ciutat ha estat el nomenament
de l'anterior alcalde Antoni Siurana com
a conseller d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca. Així, Siurana, al cap de quasi 24
anys de vetllar pel futur i el progrés de la
nostra ciutat, passa ara a dirigir una de
les conselleries que està també més
arrelada a les nostres terres. Aquest fet
ha provocat la necessitat de nomenar el
nou alcalde de la ciutat, càrrec per al qual
ha estat elegit per majoria absoluta l’abans
tinent d’alcalde Àngel Ros.
L’Àngel, amb un brillant currículum com
a demòcrata, antic membre del moviment
veïnal, militant socialista, excel·lent
professional, coneixedor del món local i
reconegut professor universitari, ve a
incorporar les seves idees, les seves
propostes i sobretot la seva il·lusió en
aquesta nova etapa que hem començat
a viure a la nostra ciutat i al nostre país.
Una etapa en què els governs estaran
més al servei de les persones, una etapa
que serà sens dubte molt il·lusionadora.
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