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Regidor/a de barri?
Parlem-ne

Cap a la
universitat popular

Un programa
de la ciutadania

A la pàgina 13 de l’esborrany de la Carta
Municipal per a la Participació Ciutadana
i per a l'Aprofundiment Democràtic a
l'Ajuntament de Lleida, hom pot llegir,
entre altres iniciatives, l’esperit del que
pot esdevenir la figura del regidor de
zona. Potser sí que, darrera d’aquesta
literatura ben escrita hi hagi tot un tractat
de bones intencions que l’equip de govern
vol portar a la pràctica, però, tanmateix,
les associacions de veïns de Lleida hem
pogut comprovar com la proposta de
creació de regidor/a de zona va ser
aprovada en el ple de gener sense que
nosaltres poguéssim participar més enllà
del fet de seure en una cadira per escoltar
una proposta que ja estava decidida. És
aquest l’esperit de participació que pretén
dur a terme l’equip de govern?

Si preguntem als nostres padrins i
padrines quant de temps van anar a
estudi ens diran que molts pocs anys i
encara, segons els casos, de manera
fragmentària. Això darrer es donava
especialment al camp, on els nens i
nenes havien de col·laborar, de ben
petits, en determinades tasques
agrícoles estacionals. Per això molts
només van anar a escola el temps just
per aprendre a llegir i escriure. Avui
considerem que tothom té el dret a rebre
una educació bàsica i l’Estat té el deure
de proporcionar-la.

600 milions d’euros, 29 línies d’actuació,
20 temes de política transversal i més de
170 actuacions concretes. Són els grans
titulars freds del PAM, el Programa
d’Actuació Municipal, darrere del qual hi
ha molt més que simples promeses.
Aquest programa és el compromís que
adquireix l’equip de govern municipal amb
la ciutadania de Lleida, peça fonamental
del PAM, i no només perquè està pensat
per tal de cobrir les necessitats ciutadanes,
sinó perquè la ciutadania està cridada a
fer realitat aquest programa.

Fins ara les associacions veïnals hem fet
una tasca important de voluntariat, i cal
afegir que aquesta dedicació la restem
amb molt de gust del nostre temps de
lleure, sempre amb la intenció de sumar
esforços per tal d'atendre les necessitats,
reclamacions, iniciatives i suggeriments
de la gent dels nostres barris, així com la
defensa dels seus interessos. I no hi ha
dubte que ho volem continuar fent, amb
total independència i dedicació
desinteressada i, per damunt de tot, sense
la fiscalització de cap regidor/a de l'equip
de govern municipal.
Caldrà que el govern municipal i els
representants veïnals en seguim parlant
amb generositat, perquè puguem fer
possible una veritable participació de la
ciutadania que, tal com resa la Carta
Municipal, ens serveixi a tots plegats per
fer una societat més activa des de
qualsevol àmbit de la nostra societat.
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El cas és que hem passat de considerar
l’educació com un privilegi de pocs a
un dret de tothom

El cas és que hem passat de considerar
l’educació com un privilegi de pocs a
un dret de tothom. Escoles, centres de
secundària i universitats han multiplicat
arreu la seva presència i s’han obert a
totes les persones que hi vulguin assistir.
L’Ajuntament de Lleida fa temps que
col·labora en la tasca d’educar els
ciutadans; el programa Educació al llarg
de la vida, que s’adreça especialment a
persones adultes, té l’objectiu de
proporcionar-los aquells continguts
educatius i destreses que no han pogut
adquirir en el seu moment, bé perquè
no existien o bé perquè no hi tenien
fàcil accés. A hores d’ara, la creixent
demanda d’ofertes educatives d’aquesta
mena exigeix que fem un pas endavant,
fent que aquest programa creixi i
esdevingui el nucli d’una autèntica
universitat popular.

El PAM ha de servir per tal que la
ciutadania aporti propostes reals sobre
com voldrien que s’afrontin les qüestions
que considerem ara prioritàries i
necessàries per a la ciutat. En aquest
sentit, no és ni un document tancat ni un
brindis al sol. És una ambiciosa proposta
de col·laboració amb tots i cadascun dels
habitants de la nostra ciutat, per tal de
fer-la millor tots plegats.
El PAM és una ambiciosa proposta de
col·laboració amb tots i cadascun dels
habitants de Lleida
Bona prova de tot això són les línies
d’actuació proposades en l’apartat de
Cultura, que busquen ampliar el potencial
creador de tots els agents culturals, sense
cap mena d’encorsetament; facilitar a tota
la ciutadania gaudir de les produccions
culturals, independentment del barri on
visqui cadascú, i recuperar el patrimoni
cultural de la ciutat, elements que més
enllà de la seva vàlua històrica ajuden a
conformar la identitat pròpia d’un poble
que, ara més que mai, pot dir com vol que
sigui la seva ciutat.
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La implantació
del regidor de zona

PAM: pla d’ajornaments
municipals

La Paeria, un ajuntament
obert als ciutadans

El passat ple de l’Ajuntament de Lleida va
aprovar la creació del regidor de zona. El
grup municipal del Partit Popular, tot i
estar a favor d’aquesta figura, hi va votar
en contra per diversos motius.

A primer cop d’ull el Pla d’Acció Municipal,
PAM, fruit del govern tripartit a la Paeria,
sembla un conjunt de bones intencions,
un còctel de promeses electorals i algun
que altre compromís encara no assolit. El
PAM recull algunes de les assignatures
pendents d’anteriors governs municipals.
El PAM no és més que un recordatori de
les moltes mancances que pateix la nostra
ciutat, que tots coneixem, però, sense
concretar res.

Les possibilitats que ens donen avui les
noves tecnologies faciliten que les
administracions puguin estar molt més
properes als seus ciutadans, per facilitar
informacions permanentment
actualitzades i evitant aquelles llargues
cues que històricament calia fer per
qualsevol gestió. La Paeria, amb una clara
voluntat innovadora en aquest camp i
mitjançant la seva pàgina web paeria.es,
posa a disposició de tots els ciutadans i
ciutadanes la possibilitat d’efectuar
innombrables tràmits i gestions sense
moure’s de casa seva.

El grup municipal del Partit Popular no
comparteix el model de regidor de zona
que se’ns presenta. Si realment es vol
descentralitzar hi ha d’haver un òrgan de
participació i representació, com es fa en
altres ciutats, consells territorials o juntes
de districte. És necessari crear aquest
òrgan on estarien representades les
entitats, els veïns i els representants dels
grups municipals.
Si realment es vol descentralitzar hi ha
d’haver un òrgan de participació i
representació

Però a més a més, s’ha configurat un
model determinat de regidor de zona
sense la participació dels representants
dels barris, que són les associacions de
veïns, i sense la participació de l’oposició,
que som també els legítims representants
de la ciutadania.

El grup municipal de CiU troba a faltar les
dates d’inici d’execució dels projectes, la
forma de portar-los a terme i moltes altres
respostes com ara: On anirà la caserna
de la Guàrdia Urbana? On és el pla director
dels Camps Elisis? Quan arreglaran la
plaça Sant Francesc? Què faran amb les
piscines i el parc d’Alcalde Pons? Ja han
decidit que volen fer a Gardeny? I la Llar
dels Hospitals? Trigarem molt a tenir una
Lleida sostenible? Són massa interrogants
sense resposta que els ciutadans/es
estàvem esperant.
CiU opina que Lleida ha de transformarse encara més, perquè fins ara no s’han
gestionat amb eficàcia els importants
recursos dels quals disposa i cal donar
als lleidatans i lleidatanes el benestar que
es mereixen.

És cert que després de la seva aprovació
el regidor de participació es va reunir amb
les associacions veïnals per tal de
consensuar aquesta figura.

El PAM no és més que un recordatori
de les moltes mancances que pateix la
nostra ciutat

La reunió amb els representants dels veïns
és un pas endavant, i esperem que per
part de l’equip de govern es continuï en
aquest sentit, perquè des del grup
municipal del Partit Popular creiem que el
regidor de zona és una bona fórmula per
apropar l’ajuntament als ciutadans de
Lleida.

Estem cansats de tantes promeses
municipals malgrat semblar que podem
també estar esperançats perquè l’equip
de govern de la Paeria ha trobat la pedra
filosofal a les nostres ambicions ciutadanes
i als reptes de futur que se’ns plantegen
amb l’esbombat Pla d’Acció Municipal.

Paeria.es posa a disposició de tots els
ciutadans i ciutadanes la possibilitat
d’efectuar innombrables tràmits i
gestions sense moure’s de casa seva

Així mateix, tant paeria.es com el portal
lleida.org són una completa font
d’informació sobre l’actualitat municipal
i de la nostra ciutat i contenen, a més a
més, nombroses dades d’interès ciutadà.
Consultar el cens electoral, conèixer el
programa d’actuació municipal, presentar
qualsevol queixa o suggeriment, consultar
el plànol o el Pla General de Lleida, revisar
el Pla Especial de l’Estació, conèixer els
diferents programes de les festes de la
ciutat, etc. són algunes de les moltes
coses que podem fer si connectem amb
el web municipal. Però no és només a
través d’Internet que la Paeria s’apropa
als ciutadans, l’OMAC (Oficina Municipal
d’Atenció al Ciutadà), aquest mateix
butlletí municipal d’informaciò, i
especialment la recentment creada figura
del regidor de zona, són altres iniciatives
que persegueixen el mateix objectiu, fer
del nostre Ajuntament una administració
oberta i propera als nostres ciutadans.
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