opinió
18

FAVLL

Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa

Joaquim Mateo

Esquerra Republicana de
Catalunya - Els Verds

Xavier Sàez

Mercè Rivadulla

Convivència entre
immigrants i autòctons

Serra Llarga

Un projecte
col·lectiu

La immigració a Europa i aquí a casa
nostra desperta en algunes persones
velles idees i sentiments xenòfobs; en
altres revitalitza la seva solidaritat; per a
la gran majoria esdevé un anar i venir
entre l’una i l’altra. Cada dia a la nostra
ciutat es produeixen milers de contactes
humans entre persones de diferents
orígens i aquesta xarxa de relacions
sembla ser el prou forta i regulada perquè
puguem viure d’acord amb les normes
dels respecte mutu.

A la tardor finalitzaran les obres de
segellat de l’antic abocador de Serra
Llarga. El projecte –realitzat en un 80%
amb fons europeus i el 20% restant de
l’ACR– preveu la conversió d’aquesta
zona en un immens espai verd: 9.000
arbres i 3.000 arbusts. Hi haurà també
una aula ambiental on es podrà fer el
seguiment de l’aprofitament del gas i es
podrà estudiar el procés de segellat
impermeabilització i tractament de
lixiviats.

Entenem la ciutat de Lleida com un
projecte col·lectiu que ha de saber
aixoplugar les diferents perspectives des
de les quals cadascú se la mira. La nostra
visió és la d’una ciutat republicana, a la
qual es potenciïn polítiques que, a partir
d'una concepció igualitària de les
llibertats dels ciutadans, prioritzin el bé
comú i la participació de la gent en els
afers públics. Treballem per tal que
l’actuació de la Paeria estengui els valors
cívics del compromís, l'honestedat, la
convivència i el respecte a les persones.

Des del teixit veïnal creiem que és aquesta
xarxa de convivència la que s’ha de cuidar.
Cal, doncs, en primer lloc donar les
gràcies a tots aquells ciutadans, d’ací i
d’allà, que fan l’esforç de mirar-se als ulls,
reconèixer-se i col·laborar.

S’hi ha previst també una àmplia zona
arbrada d’esbarjo situada al davant de
l’aula ambiental per tal que els mesos
de primavera i tardor s’hi puguin fer part
de les activitat a l’aire lliure.

Cal donar les gràcies a tots aquells
ciutadans, d’ací i d’allà, que fan l’esforç
de mirar-se als ulls

En segon lloc, com a president de la
Federació d’Associacions de Veïns de
Lleida em comprometo a oferir espais
d’encontre i diàleg per resoldre les
dificultats de convivència que afectin els
diferents barris.
En tercer lloc, desitjo invitar tots els
representants de les associacions
d’immigrants que participin al màxim en
la vida pública de la ciutat.
En quart i últim lloc, també voldria
sol·licitar a les diferents administracions
una actitud compromesa amb la
democràcia, els drets humans i la llibertat
individual i col·lectiva.
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Malgrat tot, la idea amb què cal quedarse és que Serra Llarga contindrà a les
seves entranyes i durant molts anys un
abocador. És important recordar-ho
perquè la reconversió ha comportat una
gran despesa sufragada amb fons
públics i moltes molèsties per al veïnat.
Una autèntica pedagogia del tema rau
en la necessitat d’estalviar al màxim la
generació de residus i de posar-los de
manera separada als contenidors
destinats a la seva recuperació o
reutilització. Tot allò que destriem no va
a parar a l’actual abocador de Montoliu.
Així podem garantir-ne la perllongació
de la vida útil. Gaudirem, doncs, d’aquest
nou equipament, i de les seves
instal·lacions ambientals. Haurem de ser
conscients, però, que la nostra actitud
i la de les empreses (la llei hauria de
comprometre-les amb més rigor) són
elements crucials per a la preservació
del medi ambient.

El diàleg és l’únic ciment perdurable
que cohesiona els blocs amb els quals
construïm la ciutat
Però assumim que, per sobre de tot, la
ciutat és un projecte i que és col·lectiu.
Mai ningú no trobarà, de manera global,
la ciutat ideal que somia i per la qual
treballa. Com a projecte, sempre estarà
inacabada, i qualsevol problema que
resolem provocarà l’obertura de nous
reptes, que d’altres veuran com a
problemes. I és que hem d’entendre que
sempre n’hi haurà d’altres.
D’altres que veuen la ciutat des d’una
perspectiva pessimista, posant l’accent
només en allò que consideren inacabat
i negatiu. D’altres que la miren amb ulls
d’excessiva complaença, sense veure
que al llarg del camí trobarem més d’un
roc dur de rossegar. Amb tots hem de
dialogar en condicions de reciprocitat,
responsabilitat, acceptació, tolerància,
igualtat i respecte. El diàleg és l’únic
ciment perdurable que cohesiona dia a
dia cadascun dels blocs amb els quals
construïm aquest projecte col·lectiu.
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Regidors de barri,
per què?

Un govern
municipal sord

A l’estiu,
Esportmania

El regidor de barri té com a objectiu
prioritari apropar l’Administració Local als
ciutadans, és a dir, que els ciutadans
puguin plantejar les seves queixes i
reivindicacions a l’Ajuntament, com també
reclamar el seu assessorament i ajut quan
siguin necessaris. Aquesta és la teoria;
però, de moment, aquesta nova institució
no està complint amb les expectatives
creades.

Pot aprovar el govern municipal de Lleida
(PSC/ERC/IC-V) un nou sistema de gestió
directa de l’Institut Municipal d’Educació
amb l’oposició del 96,94% dels treballadors
i treballadores de l’Ajuntament? Crec que
la resposta és no, rotundament no.
El nou govern de la Paeria s’ha caracteritzat
per la seva voluntat de dividir com un
pastís els diferents departaments de
l’Ajuntament, creant instituts municipals a
la manera de regnes de taifes al servei del
tripartit. Tants caps tants barrets! I qui
paga finalment aquest repartiment de
poders? Doncs el personal de
l’Ajuntament, que, malgrat les
mobilitzacions i el suport de tots els
sindicats –CCOO, CSI-CSIF, UGT, USTECSTEs–, haurà de resignar-se a comprovar
com, a poc a poc, es van desmembrant
els diferents departaments municipals on
fins ara treballaven. Una llarga corrua
d’instituts han anat colonitzant la Paeria a
la vegada que, paral·lelament, s’anaven
engreixant els càrrecs de confiança.

Aquest 2004 és l’any internacional de
l’educació a través de l’esport,
esdeveniment al qual ens hem adherit
des de la Paeria, ja que estem plenament
convençuts de la importància que té
l’activitat esportiva en el desenvolupament
dels infants i dels adolescents. Des de la
Regidoria d’Esports volem incidir durant
aquesta legislatura en l’aspecte educatiu
i d’integració social que té l’esport.

Temes tan importants sorgits els darrers
dies, i que afecten directament la vida de
la nostra ciutat, com ara el de la ciutat
esportiva de la Fundació Lleida Bàsquet,
com també el tema de la canera municipal,
o el del carril-bus, són situacions que han
sobrepassat malauradament els respectius
regidors de barri.
La raó és que aquesta institució està
obeint més a una qüestió de simple
imatge, com ho demostra el fet que el que
fan és solament donar a conèixer als
ciutadans el que es fa des de la Paeria,
quan la seva veritable funció hauria de
ser la de fer arribar al consistori les
reclamacions veïnals.
Apostem decididament pels regidors de
barri, que siguin ponts de diàleg entre
el govern municipal i els veïns

Nosaltres apostem decididament pels
regidors de barri, que siguin ponts de
diàleg entre el govern municipal i els veïns.
Si el modus operandi del regidor de barri
no canvia assistirem a més mobilitzacions
ciutadanes, a propòsit, modèliques fins
ara. I no hem d’oblidar mai que el regidor
de barri està al servei de la participació
ciutadana.

Darrerament l’equip de govern ha afegit
al seu llistat de despropòsits l’Institut
Municipal d’Acció Cultural (controlat per
ERC), l’Institut Municipal d’Acció Esportiva
(controlat per ERC), l’Institut Municipal
de Sostenibilitat (controlat per IC-V) i,
finalment, la conversió de l’Institut
Municipal d’Educació en un Organisme
Autònom Local (controlat per IC-V).
Tanmateix encara quedaria per enumerar
la resta del pastís, com ara: Institut
Municipal de Mercats o l’Institut Municipal
d’Informàtica, sense que, fins avui,
sapiguem quants instituts més
s’inauguraran en un futur. I tot això sense
el consentiment de gairebé el 97% dels
treballadors! Tot un rècord de diàleg i
bona predisposició!

La pràctica d’un esport aporta a
l’educació dels nostres nens avantatges
que van més enllà dels beneficis físics
Estem convençuts que la pràctica d’un
esport aporta a l’educació dels nostres
nens avantatges que van més enllà dels
beneficis físics: els ensenya a compartir,
a formar part d’un grup, a conèixer i
respectar l’altre. Els fa més responsables,
més solidaris, i els ensenya a guanyar i a
perdre; contribueix, sens dubte, a fer que
la seva vida sigui millor.
La millora de la qualitat de vida està
directament vinculada a un bon accés a
l’educació, a la cultura i a l’esport, és a
dir, a tot allò que ens permet gaudir amb
qualitat del nostre temps lliure i ens fa
millors i més complets.
La nostra tasca serà apropar més (si és
possible) la pràctica de l’esport a tots els
ciutadans no solament a nivell competitiu
sinó també des de la perspectiva de
l’esport com a espai d’oci i formació,
aprofitar al màxim les diferents
instal·lacions esportives municipals, vetllar
perquè aquestes instal·lacions estiguin
en bones condicions i lluitar perquè l’alt
nivell assolit per l’esport lleidatà no minvi,
ans al contrari, millori.
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