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Solidaritat

Lleida: casa nostra,
cosa nostra

L’autobús
a la Universitat

Reprenent el fil de l’últim article on parlava
de le entitats que tenen aixopluc a la
FAVLL: l’Associació Catalana de Jugadors
d’Atzar en Rehabilitació (ACJAR) i
l’Associació d’Alcohòlics Rehabilitats de
Lleida (ARLLE), hem de dir que els seus
responsables, tant tècnics com voluntaris,
continuen amb la seva tasca terapèutica
d’informació i prevenció; però també –i
molt important–, cercant ajudes per assolir
els seus objectius. Tots aquests ajuts els
permeten dur a terme els seus programes,
renovar el seu material divulgatiu i fer
actes per donar-se a conèixer.

La Paeria, a través de la Regidoria que em
correspon, ja ha distribuït entre les Entitats
ciutadanes rellevants la proposta del nou
Reglament de Participació Ciutadana. El
document proposa avançar en la
democratització de la vida municipal. Parteix
dels principis aprovats a la “Carta Municipal
per a la participació i l’aprofundiment
democràtic” i dota la vida ciutadana
d’instruments nous per a la corresponsabilitat
en els afers de la comunitat: els “consells”
i altres òrgans de participació. La proposta
de nou Reglament també consagra el que
la democràcia ha determinat com a drets
de les persones davant l’administració: el
de la informació i d’obtenció de resposta, el
dret de petició, el d’audiència i el
d’intervenció. El nou projecte inicia el camí
dels drets de proposta popular i de consulta
en referèndum dels grans temes de ciutat.

Una de les moltes novetats que ens ha
aportat a la ciutadania la represa del
curs polític, el passat mes de setembre,
és la posada en marxa de la línia
d’autobús L12. Es tracta d’un intent de
fusionar vells recorreguts poc utilitzats
amb altres parades noves, com especialment són les del campus universitari
de Cappont. Es tracta de donar
compliment a un dels objectius prioritaris
que ens vam marcar quan, des de l’equip
de govern, vam emprendre la
remodelació de les línies del bus.

Demanem el suport popular als actes
que es duran a terme els dies 29
d’octubre: “Dia sense Joc” i el 15 de
novembre: “Dia sense Alcohol”
Així doncs, ARLLE ha continuat les seves
exitoses barres saludables (sense
begudes alcohòliques) en diferents barris
de Lleida ciutat i pobles del Segrià, fet
que cada vegada és més ben acollit. Totes
dues entitats preparen les seves
respectives diades: el 29 d’octubre, el
“Dia sense Joc” per als de l’ACJAR i el
15 de novembre, el “Dia sense alcochol”,
per als de l’ARLLE.
Potser la pregunta és: per què des de la
FAVLL? La resposta és simple. La FAV
està al servei dels ciutadans de Lleida i
creiem molt fermament en la necessitat
de conscienciar la població de dues
malalties molt arrelades i que es coneixen
falsament com a vicis. La FAV no pot
quedar-se al marge i considera d’allò més
necessari el suport a la lluita per apaivagar
els efectes causats pel joc i per l’alcohol
dins dels entorns socials, laborals i
familiars.
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El criteri que orienta el projecte de Reglament
de Participació és el del “dret a la ciutat”. Sigui quina sigui la nostra condició, tenim el
dret de sentir i saber la ciutat com a nostra:
el seu espai, les seves condicions, la seva
educació i cultura, la seva administració i
l’ordenament convivencial. Cada ciutadà i
ciutadana ha de ser –si ho vol- protagonista
de la construcció cívica de Lleida.
El consens entre les idees i les
voluntats diverses serà l’arquitectura
que haurem decidit per fer real el
nostre “dret a la ciutat”
Comptem amb la brillant tradició de les
associacions de veïns, de les ONGs, de
les cases regionals, dels col·legis
professionals, de les organitzacions
educatives, socials, culturals... Però igualment
amb la voluntat que expressi cada ciutadà
i cada ciutadana.

L’habitual afluència d’estudiants
requeria una acció sostenible al
campus de Cappont
El campus universitari de Cappont s’està
convertint en un espai més que
consolidat d’afluència habitual de
ciutadans, que requeria una actuació
sostenible des del punt de vista de la
mobilitat. El pas habitual de l’autobús
per aquesta zona, encara no urbanitzada
del tot, ha de servir perquè els joves
s’acostumin a l’ús habitual del transport
públic.
A més a més, aquesta nova línia, fruit
del consens amb els veïns del Casc
Antic, manté la funció de cohesió social
que té el transport públic a una ciutat
mitjana com la nostra. S’ha tractat, sense
cap mena de dubte, d’una solució
imaginativa i valenta per afrontar la
realitat: autobusos que pujaven buits
cap a la Seu Vella i zones de la ciutat
buits del pas d’un autobús. Volem que
l’aportació del nostre grup al govern
municipal sigui aquesta, la imaginació i
l’aposta per fer front els reptes de la
ciutat de forma seriosa i raonable.
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Civisme
per damunt de tot

La manca d’ambició
del govern

Un any de pacte
de govern de la Paeria

El civisme és un dels principals valors que
han de liderar les societats modernes. El
respecte a les persones i als béns aliens
és una condició bàsica perquè la nostra
comunitat progressi d’una manera més
justa i solidària.

Malgrat que les vacances d’estiu ja formen
part del record, segur que encara teniu
present el país que vau visitar i les ciutats
i els racons que vau descobrir. El fet de
viatjar permet comparar la teva ciutat amb
altres i veure in situ com, per exemple,
han resolt la rehabilitació del centre
històric, quantes zones verdes hi ha per
nombre d’habitants o de quina manera
han prestigiat els seus eixos comercials.

El passat mes de setembre va fer un any
de la signatura del pacte de govern entre
el PSC, ERC i ICV, que va possibilitar la
constitució de l’actual govern municipal
de Lleida. L’acord va facilitar la creació
d’un govern sòlid i estable, amb una
organització política de la Paeria en sis
grans àmbits. Durant aquest període,
s’han portat a terme projectes tan
importants com la nova escola bressol de
Balàfia, la portada d’aigua potable de
l’Horta de Lleida, les obres de l’Eix
Comercial, la creació de l’oficina de
promoció de l’habitatge, les piscines del
Secà i de Cappont, la millora del transport
públic, la brigada d’acció immediata per
millorar el manteniment de la ciutat, etc.

És un deure dels ciutadans –començant
per mi mateixa– contribuir a fomentar el
civisme i ser intolerants amb aquells que
el menyspreen.
Aquest estiu, la ciutat de Lleida ha patit
en les seves instal·lacions immobiliàries,
una sèrie d’actes vandàlics per part d’uns
malvats. Aquests individus només volen
divertir-se a costa d’ocasionar perjudicis
al patrimoni municipal. Aquestes
conductes tan deplorables ens afecten a
tots plegats.

Heu vist un eix comercial tan
pèssimament remodelat com el de
Lleida? El grup de CiU a la Paeria va
presentar tot un seguit d’iniciatives

La ciutat és de tots i contribuirem a
millorar-la. Diem tots: sí al civisme, no
als vàndals

I ara una pregunta: Heu vist un eix
comercial tan pèssimament remodelat com
el de Lleida? El grup de CiU a la Paeria va
presentar tot un seguit d’iniciatives per
donar més prestigi a un dels eixos
comercials i de vianants més llargs
d’Europa, però l’ambició del govern
municipal és de vol gallinaci.

Des d’aquestes línies vull denunciar
aquests fets i, al mateix temps, demanar
la col·laboració ciutadana per eradicar
qualsevol acte de vandalisme. Hem de ser
conscients que la nostra ciutat és una
prolongació de la nostra casa i, per tant,
l’hem de preservar com a tal. La ciutat és
de tots i contribuirem a millorar-la. Diem
tots: sí al civisme, no als vàndals.

De fet, el paviment triat per a l‘Eix és
pobre, sense escuts de les comarques
que pertanyen a Lleida i, ni tan sols, l’escut
de la ciutat figurarà davant de la Paeria.
La realitat és que tenim un govern
municipal només preocupat per augmentar
les contribucions especials, escanyant així
els comerciants i veïns de la zona. Un
govern municipal on encara és vigent la
màxima del “per a Lleida ja està bé”.

Des del Grup Municipal del Partit Popular
hem treballat i treballarem per aconseguir
un millor benestar per a tots els lleidatans
i això passa per aconseguir que, d’una
vegada per totes, posem fi a aquelles
actuacions que vagin en contra de l’interès
comú, per deixar una ciutat més acollidora
per a les futures generacions.

CiU desitja que una obra tan important i
destacada per la ciutat, com és l’Eix
Comercial, sigui finalment realitzada amb
el rigor i l’eficàcia que es mereix ja que al
cap i a la fi tots els lleidatans/es n’hem de
poder gaudir i, a més a més, recordem
que és una de les principals finestres
turístiques de Lleida.

L’acord entre els tres partits va facilitar
la creació d’un govern sòlid i estable a
l’Ajuntament de Lleida
Hi ha però, molts més projectes dins del
Programa d’Acció Municipal: la
construcció d’un centre de convencions
i congressos a Pardinyes, el parc científic
i tecnològic a Gardeny, impulsar una
política de promoció de la vivenda de
protecció oficial, millores en el transport
públic urbà i interurbà, desenvolupament
de sòl industrial per continuar facilitant
el creixement de la nostra ciutat, etc.
I tot això, per millorar l’atenció a les
persones, amb polítiques de suport a la
gent gran, a les persones amb
discapacitat; a la infància i l’adolescència;
polítiques de promoció de la dona; lluita
contra la probresa; promoció econòmica
i inserció laboral; millorar la neteja de la
ciutat i garantir la seguretat i la
convivència. Tot plegat, perquè continuem
tenint l’orgull de dir que vivim a Lleida.
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