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Telefonia mòbil
a la ciutat

Nou setembre,
vida nova

La festa
nacional

Les diferents operadores de telefonia
mòbil amb la seva ànsia de donar el màxim
de cobertura als usuaris intenten instal·lar
les antenes als punts més adients per a
les seves necessitats i interessos.

Normalment això es diu de l’any nou,
però em permetran que em valgui de la
frase per referir-me al fet que al
setembre, més que no pas al tombar de
l’any, comença el curs. No em refereixo
només a l’acadèmic sinó també al polític
i laboral. En efecte, ara que ja hi tornem
a ser, és el moment de retornar amb
nova empenta a allò que deixàrem en
començar les vacances.

La ciutat de Lleida celebrarà enguany
un Onze de Setembre radicalment
ampliat respecte al programa que havia
estat habitual els últims anys. Amb la
consideració que ha de tenir de Festa
Nacional de Catalunya, els lleidatans
podran gaudir de tres dies de reflexió,
festa i proclamació, amb el desig de
mantenir viva la flama de la reivindicació
de la identitat del poble català a través
de la promoció i el gaudiment dels
nostres trets culturals populars propis.

Hi ha antenes que només pel fet de la
seva antiguitat ja constitueixen una
molèstia per als veïns, a més d’incomplir
les normes urbanístiques de l’Ajuntament
de Lleida.
És precisament la Paeria qui ha de regular
els llocs on s’han de col·locar les antenes
considerant que, a més de complir les
normes urbanístiques, hi ha una necessitat
de cobertura. Per aquest motiu, la Paeria
ha organitzat unes jornades sobre
telefonia mòbil, a les quals la FAVLL ha
estat convidada i de les quals n’ha de
sortir una reforma de les ordenances
municipals per atorgar els permisos a les
empreses de telefonia mòbil.
La FAVLL ha presentat, entre altres, les
següents propostes:
– Demanar que s’informi els veïns abans
d’autoritzar la instal·lació de noves
antenes.
– Retirar o adequar les que no compleixen
les normes que surten a la nova
ordenança.
– Afavorir la participació de la FAVLL en
la confecció d’un mapa amb les
necessitats reals de cobertura a la nostra
ciutat.
Considerem de màxima importància la
participació dels veïns en l’elaboració de
les noves ordenances, perquè serà el
primer pas per aconseguir que l’interès
de les persones estigui per damunt de
l’interès del capital.
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Els joves tornen a les aules a adquirir
aquells coneixements, destreses i valors
que els han de servir tant per poder,
més endavant, integrar-se al món laboral
com a treballadors, com per a fer-ho,
en qualitat de ciutadans participatius i
crítics –però amb criteri–, a la vida social
i política de la seva comunitat.

Podreu aprendre de tot. Recordeu que
hi ha temps per a tot i que si voleu,
en trobareu per a cada cosa

Però, a aprendre coses no hi tenen dret
només els més joves. La Carta Municipal
per a l’Educació, aprovada l’any 1998,
a banda de reconèixer aquest dret a
tothom, recomana a les administracions
que preservin i potenciïn l’educació
permanent de tots els ciutadans. És per
això que us convido, a tots i a totes, a
prendre part en el programa «Educació
al llarg de la vida» que, des de fa anys
ofereix l’Ajuntament de Lleida. Podreu
aprendre de tot, informàtica, noves
tecnologies de la informació, català,
anglès, etc. Recordeu que hi ha temps
per a tot i que si voleu, en trobareu per
a cada cosa.

Lleida celebra l’Onze de Setembre
amb la transcendència i la dignitat que
es mereix
Al debat general sobre Política
Municipal, que vam celebrar a finals de
juny, es va aprovar una proposta de
resolució d’ERC-EV instant l’Ajuntament
a promoure la celebració de l’Onze de
Setembre “amb la dignitat i
transcendència que es mereix”. No hi
ha dubte que la principal institució de
referència per als lleidatans, la Paeria,
ha de ser capdavantera i impulsora de
tots aquells elements necessaris per a
aprofundir en l’autoestima, la identitat i
el sentiment que una Catalunya forta
com a nació requereix d’una Lleida
reforçada com a capital de la Terra Ferma.
Amb aquest ànim, ens hem posat mans
a l’obra per fer realitat aquest desig
compartit per la immensa majoria dels
lleidatans. A més a més, la Paeria tornarà
a repartir senyeres entre tots aquells
conciutadans que vulguin contribuir, des
dels seus balcons, a engalanar la ciutat
i proclamar la nostra voluntat de ser un
poble.
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Lleida
a debat

Ha passat
un any

El voluntariat,
un valor en alça

En aquest primer debat sobre l’estat de
la ciutat, impulsat pel grup municipal del
Partit Popular a la Paeria, hem pogut
constatar autocomplaença per part del
govern d’esquerres de l’Ajuntament,
ignorant quins són els problemes i les
preocupacions dels ciutadans i ciutadanes.
L’actitud del govern tripartit a la Paeria
durant aquest primer any ha estat el de
limitar-se al repartiment de càrrecs per
satisfer els seus socis. També s’ha
caracteritzat, per haver obert diferents
fronts innecessaris, que han provocat el
malestar dels veïns. Només cal recordar
assumptes tan importants com el de la
Ciutat Esportiva de la Fundació Lleida
Bàsquet al barri de Balàfia, el tema del
carril bus, el de les antenes de telefonia,
entre altres.

De fet, han passat catorze mesos des de
les darreres eleccions municipals i,
d’aleshores ençà, s’ha passat per múltiples
avatars amb canvis variats i substancials
que han afectat, fins i tot, la figura del Paer
en Cap. Això ha suposat un alentiment
evident de la feina municipal que ha
perjudicat molts sectors i la pèrdua d’un
temps molt important per preparar Lleida
per als reptes del futur.

Les tecnologies de la comunicació ens
permeten viure, quasi en directe des de
casa nostra, les guerres i les misèries
múltiples en què, lamentablement, estan
immersos molts països del món. Les
dramàtiques conseqüències d’aquests
conflictes provoquen reaccions de rebuig
i, alhora, de solidaritat en moltes persones
i, especialment, en nombrosos joves del
nostre país que donen suport a diverses
ONG.

L’actitud del govern tripartit a la Paeria
durant aquest primer any ha estat el de
limitar-se al repartiment de càrrecs per
satisfer els seus socis

Aquests problemes es deriven de la manca
de diàleg entre el govern municipal i els
veïns afectats. Precisament amb el diàleg,
el grup municipal del Partit Popular hem
aconseguit la creació del Fòrum de
Gardeny que ha de determinar l’ús i destí
d’aquest espai; també hem aconseguit
mantenir la línia d’autobusos que permet
l’accés als Jutjats i al Centre Històric i
–amb diàleg i consens– també vam
aconseguir que se celebrés aquest debat
sobre l’estat de la ciutat.
Des del grup municipal del Partit Popular,
continuarem fent del diàleg la nostra eina
per obtenir el consens de la ciutat en els
grans temes que ens afecten a tots.

Aquesta inacció en fets, l’ha substituïda
el govern amb l’anunci de propostes i
projectes múltiples i variats, sense cap
concreció precisa, però amb el mèrit de
ser presentats amb bombo i platerets, la
qual cosa permet afirmar que aquest equip
de govern ha guanyat moltíssim en
màrqueting polític. La concreció
d’aquestes propostes en fets reals ja és
una altra cosa. Probablement, moltes
d’aquestes promeses aniran a engrossir
el llistat llarguíssim d’incompliments que
arrossega el govern municipal.

Les persones que ens visiten suspenen
la mala circulació, la dificultat per
aparcar, la poca neteja dels carrers i la
precarietat dels accessos a la Seu Vella.

Mentrestant, les persones que ens visiten,
segons acredita un informe de la UdL,
suspenen la mala circulació que hi ha a
la ciutat, la dificultat per aparcar, la poca
neteja dels carrers, l’estat deficient del
mobiliari urbà i la precarietat dels accessos
a la Seu Vella i el seu entorn degradat. En
definitiva, aquells que s’ho miren amb ulls
desapassionats i, per tant, no partidistes,
suspenen la ciutat en aquells temes de
política diària que més afecten els
lleidatans.

Però no és només als països per
desenvolupar on és necessari el
voluntariat, també al nostre país ens cal
sovint la col·laboració desinteressada de
ciutadans i ciutadanes.
Bona mostra d’això a la nostra ciutat, ho
representen els homes i les dones que
integren l’Associació de Voluntaris de
Protecció Civil. En estreta coordinació
amb els professionals dels diferents
cossos de seguretat, els voluntaris de
Protecció Civil, vetllen permanentment
perquè tots els actes massius que es
desenvolupen a la nostra ciutat ,
transcorren amb normalitat, sense ensurts
i mitigant, tant com sigui possible, el risc
que tota organització d’un acte públic
comporta.
En una societat on cada vegada es valora
més la seguretat, és molt important la
implicació de la ciutadania en aquestes
tasques preventives de forma voluntària,
tot arribant allí on l’administració
difícilment podria arribar. L’exemple dels
voluntaris de Protecció Civil, els quals
vetllen per la nostra tranquil·litat mentre
gaudim d’activitats i espectacles és la
millor mostra que encara hi ha persones
disposades a treballar en base als valors
de la solidaritat i de l’ajut als altres.
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