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Un toc de modernitat
a Pardinyes

Fem-nos el favor
d’un “gest” per Lleida

Un lloguer
i un servei

Al voltant dels anys 70, l’avinguda de
Tortosa era una de les entrades al barri
de Pardinyes i es trobava en unes
condicions deplorables: un gran fangar
amb grans canyissos i cap tipus de vorera,
ni carrers ni res que se li assemblés, atès
que no hi havia res urbanitzat. L’accés al
barri per aquest indret quan plovia era
una veritable odissea i de vegades una
temeritat. Jo mateix, una vegada al
capvespre vaig quedar atrapat al fang
amb el risc de lliscar per un terraplè cap
a la part baixa del riu. Vaig tenir un bon
ensurt fins que no em van venir a auxiliar.

La regidora de Medi Ambient, Mercè
Rivadulla, i el Consistori en pes demanem
un “gest” per la ciutat. Ho fem per mitjà de
missatges publicitaris als busos de Lleida,
i per mitjà de butlletes impreses que arriben
a les cases. Es tracta d’un “gest” perquè,
plegats, fem de Lleida un espai net i pulcre:
dipositar el paper a la paperera o recollir els
excrements que el teu gos ha deixat als
espais públics. Hem començat a instal·lar
dipòsits especials a la via pública –donen
bossetes gratuïtes- per a la recollida de les
deposicions de les mascotes. Si no en tenim
cap a prop, sortim a passejar l’animal amb
una bossa a la butxaca.

Des de la Regidoria de Drets Civils,
Cooperació i Immigració hem posat en
marxa el projecte Habitatges per al
Voluntariat Universitari, una iniciativa
que compta amb la col·laboració activa
de la Universitat de Lleida i l’Empresa
Municipal d’Urbanisme. Amb aquesta
iniciativa, sis estudiants universitaris
seran becats amb el pagament del
lloguer al carrer Alsamora a canvi de
que facin tasques de voluntariat social
al Centre Històric.

Faig aquesta petita reflexió a la meva
memòria per poder comparar el que era
l’avinguda de Tortosa, el que és ara i el
que esdevindrà aviat. L’Ajuntament de
Lleida ja ha aprovat la construcció d’un
Palau de Congressos i tres edificis
d’habitatges al solar que abans ocupava
el mercat de Pardinyes. A més a més,
l’avinguda de Tortosa es transformarà en
una magnífica rambla i es resoldrà el
problema de trànsit a l’entrada del barri
pel pont de Pardinyes i amb una rotonda
que permeti fer els girs corresponents.
Així mateix, cap la possibilitat que el Palau
de Congressos pugui acollir el Gran Teatre
que la ciutat de Lleida demana des de fa
temps. És un gran projecte urbanístic en
què participaran cinc dels millors gabinets
d’arquitectes. L’Ajuntament n’escollirà el
més idoni per a la ciutat.
El veïns de Pardinyes estem molt contents
i donem les gràcies a tota la Corporació,
amb el seu alcalde al capdavant, per
donar aquest toc de modernitat a una
part de la nostra estimada ciutat de Lleida,
que és el barri de Pardinyes.
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Instal·lem dipòsits especials a la via
pública per a la recollida de les
deposicions de les mascotes
Es cert que la ciutat no és prou polida.
Nosaltres fem tant com podem per millorar
el servei públic de neteja (hem comprat
nova maquinària, hem redissenyat itineraris
de treball, inspeccionem la tasca de
SEINSA...). Però no tindrem èxit si no
posseïm la garantia del “gest” de cada
ciutadà i ciutadana. No és difícil guardar la
capsa buida de cigarretes o el paper que
embolica el gelat i dipositar-ho a la paperera.
Som 114.000 habitants. Si cadascú llença
un paper, una ampolla d’aigua buida, seran
114.000 objectes diaris a les voreres.
El meu grup municipal (ICV-EA) demanarà
en els pressupostos 2005 una partida per
instal·lar més papereres a la ciutat. Però tot
i això, sense el vostre “gest” i no podrem
tenir la ciutat neta. I la ciutat és la sala dels
qui hi vivim. Ens mereixem, plegats, la
solidaritat dels uns i els altres: la solidaritat
és un “gest” de bona educació.

El Centre Històric tindrà voluntaris que
s’implicaran en el seu
desenvolupament social
No solament es tracta d’ajudar a
dinamitzar el teixit social del barri sinó
que, d’entrada, parlem d’una proposta
profitosa per a tots els agents que hi
participen: A la regidoria ens permet
demostrar quines són les polítiques
actives de solidaritat que volem
promoure a la ciutat, els estudiants
podran gaudir d’un lloguer fora dels
elevats preus del mercat, les entitats del
Centre Històric disposaran de voluntaris
que els ajudin en la seva necessària
tasca social, i la UdL tindrà estudiants
directament implicats en el
desenvolupament d’una part de la ciutat
de Lleida.
Com podeu veure, no regalem res, fugim
de la cultura de la subvenció fàcil i
intentem instal·lar la joventut en
dinàmiques que facin entendre que una
prestació pública requereix un esforç
per part seva, al mateix temps que
rebem orgullosos les seves ganes per
d’implicar-se en el desenvolupament i
el benestar de la ciutat.
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EMSC, “Crónica de
una muerte anunciada”

La inaccessibilitat

La Guàrdia Urbana, un cos
en permanent modernització

El Grup Municipal del Partit Popular es va
oposar a la creació de l’Empresa Municipal
de Serveis Comunitaris (EMSC), ja que
la consideràvem innecessària per a la vida
municipal i perquè responia a uns
interessos merament partidistes del llavors
govern socialista. Malauradament, el pas
del temps ens ha donat la raó, ja que
aquests dies estem assistint a “la crónica
de una muerte anunciada”, el tancament
de l’empresa.

Aquest octubre té lloc la Fira Minusval,
esdeveniment que serveix per reflexionar
sobre un fet real que succeeix al nostre
costat i que passa moltes vegades
desapercebut, que és la manca
d’accessibilitat a espais públics de
persones amb mobilitat reduïda. Els
mateixos afectats han denunciat el retard
de les institucions i dels comerços de la
ciutat en la supressió de la multitud de
barreres arquitectòniques existents, com
també que el Pla d’Accessibilitat de Lleida
es troba paralitzat.

Aquest any celebrem Santa Cecília amb
una nova promoció d’agents recentment
incorporada i amb una altra que ara
desenvolupa el curs bàsic d’accés a
l'Acadèmia de Policia de Catalunya i que
d’aquí a uns mesos s’incorporarà també
a la Guàrdia Urbana de Lleida.

Per a CiU també és un fet que ens
preocupa i que hem denunciat
reiteradament. Les principals places
públiques de l’Eix comercial, Sant Joan i
Sant Francesc, són totalment inaccessibles
per a aquelles persones amb un cert grau
de dificultat en la mobilitat. L’Ajuntament
ha de vetllar pel compliment de la llei, com
també ha de donar exemple en les seves
pròpies infraestructures municipals. Però
la realitat és una altra, això no passa.

Però si en un servei d’aquestes
característiques és important el factor
humà, també ho són els mitjans tècnics.
Per això, el govern de la Paeria fa un
esforç important cada any per millorar els
recursos de la nostra policia local. Nous
sistemes informàtics amb connexió als
bancs de dades policials de major interès
o la renovació total del parc de motos i
automòbils amb la incorporació de les
últimes tecnologies com el sistema de
gestió de flotes per satèl·lit (GPS), o els
ordinadors a cada vehicle per facilitar la
transmissió telemàtica de dades, són
algunes de les darreres novetats
incorporades.

L’esforç que hem fet els lleidatans durant
aquests anys ha estat sagnant; entre els
anys 1999-2004 la Paeria ha subvencionat
l’empresa amb més de 10 milions d’euros,
més de 1.700 milions de les antigues
pessetes, o el que és el mateix, cada dia
l’Ajuntament aportava a l’empresa 800.000
pessetes, i tot i això amb unes pèrdues
de més d’1,2 milions d’euros.
Per això podem dir que l’EMSC ha estat
un desgavell, una nefasta gestió i un
descontrol absolut en canvi de ser una
agencia de col·locació exclusivament
partidista.
L’EMSC ha estat un desgavell, una
nefasta gestió i un descontrol absolut
en canvi de ser una agència de
col·locació exclusivament partidista

Des del grup municipal del Partit Popular,
i vetllant pels principis de transparència
i control, hem sol·licitat la intervenció de
la Sindicatura de Comptes de Catalunya
perquè determini les possibles
irregularitats i responsabilitats en la gestió
socialista de l’empresa en els darrers anys,
perquè considerem que la ciutat ens ho
demana i ho exigeix.

El Grup Municipal CiU no vol una fira
Minusval que tan sols serveixi d’aparador
La mateixa Llei de promoció de
l’accessibilitat i supressió de barreres
arquitectòniques del 1991 estableix com
a termini màxim d’adaptació de les
instal·lacions el 31 de desembre del 2005.
Fent un tomb per les entitats públiques
de la ciutat ens adonem que estem molt
allunyats d’aconseguir aquesta fita. No
volem un saló Minusval que tan sols
serveixi d’aparador, sinó que traslladi a
l’equip de govern el requeriment del
compliment de les millores del Pla
d’Accessibilitat per tal que Lleida no es
quedi endarrere en aquestes qüestions.

El govern de la Paeria fa un esforç
important cada any per millorar els
recursos de la policia local

Noves promocions de personal, millora
dels sistemes de comunicacions,
incorporació de nous equipaments
portàtils informàtics i la resolució de
l'emplaçament de les noves dependències
de la Guàrdia Urbana són alguns dels
objectius de l’equip de govern de la Paeria
per a aquest nou període. Perquè des de
l’Ajuntament tenim la clara voluntat que
la Guàrdia Urbana continuï prestant el
seu servei a tots els ciutadans amb la
professionalitat, experiència i eficàcia que
ho fa des de fa més de 150 anys.
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