opinió
18

FAVLL

Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa

Marta Roigé

Esquerra Republicana de
Catalunya - Els Verds

Xavier Aluja

Mercè Rivadulla

Respectem els
nostres monuments

La fira de la
El dret a moure’ns
confortablement per la ciutat solidaritat

És un fet que ens hem acostumat a veure
els nostres carrers, edificis i monuments
en un estat lamentable i, per això mateix,
considerem que els grafitis, la porqueria
i l’abandonament en formen part. A Lleida
tenim edificis emblemàtics que alguns
ciutadans no respecten gaire, però com
que quasi tots pertanyen a alguna
institució, són elles mateixes les que es
preocupen de netejar-los i arranjar-los.
Però als nostres carrers i places hi ha
també monuments. Els uns dedicats a
lleidatans il·lustres i els altres cedits a la
ciutat per artistes lleidatans dels qui hem
de sentir-nos orgullosos. Alguns d’aquests
monuments, com per exemple les
escultures que Leandre Cristòfol va cedir
a la ciutat, van arribar a mostrar un
lamentable aspecte com a conseqüència
del comportament incívic d’alguns
ciutadans. Lleida, però, no es pot
permetre aquesta deixadesa i tots,
juntament amb l’Ajuntament, hem de
sensibilitzar la població a més a més de
fer-ne el manteniment adequat.

Les característiques de la nostra ciutat
afavoreixen que molts dels desplaçaments
es facin a peu, però això passa, entre
d’altres coses, per recuperar
progressivament més espai públic per a
les voreres en detriment de l’espai que
ocupen les calçades.

Comentari a part mereix el tractament
d’escultures, monuments dedicats a
personatges lleidatans com Ricard Viñes,
Lluís Roca, Enric Granados, etc. que són
maltractats de diferents maneres. El seu
entorn sembla de vegades un abocador
incontrolat, amb les estàtues brutes,
pintades a les peanyes…; sembla que el
que es pretén és degradar el personatge
en comptes de realçar-lo.
Per això cal que totes les entitats cíviques,
i principalment les associacions de veïns,
engeguem una campanya de
conscienciació, amb el suport de
l’Ajuntament i les altres institucions,
perquè aquests monuments siguin
arranjats i respectats.
LA PAERIA/desembre 2004

Recentment s’han convertit dos carrers
importants en vials per a vianants: el
carrer Alcalde Costa i el carrer Remolins.
Ha estat aquesta una actuació que s’ha
fet amb el vist i plau dels veïns i el de la
resta dels conciutadans, que hem
recuperat un ampli espai per passejar
amb tranquil·litat i gaudir de la ciutat.

Entrem en la consciència que
caminar, el transport públic i la
bicicleta són formes de trasllat més
segures, més sostenibles i més
respectuoses amb la ciutat

Que lluny que queden els dies en els
quals una simple ampliació de voreres
suscitava el disgust d’alguns sectors,
principalment de comerciants, temorosos
que la reducció del trànsit rodat pogués
tenir repercussions negatives per als seus
negocis!
Certament tots aprenem a treure’ns de
sobre un prejudici fins fa ben poc
inqüestionable, i és que el cotxe, el
transport privat, que és necessari, i fins
i tot de vegades insubstituïble, no pot
continuar apropiant-se de la quasi totalitat
de la ciutat. Per això, i en conseqüència,
cal per a la seva potenciació una voluntat
política decidida –com la que ara existeix
a donar-los l’espai que es mereixen.
L’espai, de fet, que tothom ens mereixem.

La primera fira d’entitats solidàries de
Lleida, Solidàrium 04, va omplir la plaça
de Sant Joan, durant tot un cap de
setmana, de projectes, d’esforços i
d’il·lusions dels lleidatans cap als pobles
empobrits.
Una cinquantena llarga d’entitats van
mostrar als ciutadanans allò en què
treballen, de tal manera que, per primera
vegada, la ciutat ha pogut copsar de
manera global tot el que Lleida fa en
matèria de solidaritat i sensibilització.
Però aquesta mostra ha servit per a alguna
cosa més, ha servit per tal que les
mateixies entitats creessin un punt de
trobada que va més enllà de la
coordinadora d’ONG. Durant Solidàrium
04, moltes organitzacions han pogut veure
també què fan els seus “companys” i
s’han iniciat contactes per tal de coordinar
esforços i evitar duplicitats d’actuacions.

Moltes ONG han aprofitat per
coordinar esforços i evitar duplicitat
d’actuacions

Des de la Regidoria de Drets Civils,
Cooperació i Immigració, no puc fer una
altra cosa que felicitar tots els participants,
inclòs el Centre de Cooperació
Internacional de la UdL, per l’alt nivell i
la sensibilitat de les seves propostes, al
mateix temps que agrair la seva paciència
i comprensió cap a qualsevol detall nostre
que no hagi estat del tot afinat. En tot
cas, saben que Solidàrium 05 servirà
també per polir tot allò que calgui.
Lleida ha demostrat que és una ciutat de
la qual val la pena sentir-se orgullós.
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El govern apuja
els impostos

Per unes ordenances fiscals
participatives i de compromís

El govern d’esquerres a la Paeria ha
aprovat l’increment dels impostos que
hem de pagar els ciutadans, amb el vot
en contra del grup municipal del Partit
Popular. Per què hi hem votat en contra?
En primer lloc, perquè Lleida és una ciutat
prou cara, amb aquest increment impositiu
encara haurem de pagar més i, per tant,
nosaltres hem d’evitar l’augment de la
inflació.

Una vegada més, els impostos que vol
aplicar el govern municipal de Lleida
afecten negativament la butxaca de tots
els ciutadans. En aquest sentit, cal
constatar que, a diferència de l’any passat,
l’anunciat augment del 2,9% de mitjana
sembla més contingut que altres anys,
però quan repasses els números a fons
t’adones que la mitjana d’augment és
clarament superior. No pot ser que, com
passa cada any, s’intenti confondre els
ciutadans amb afirmacions que són mitges
veritats. Agafem, per exemple, l’IBI: el
que no és cert és que els ciutadans
paguin un 2,9% més per la propietat d’un
habitatge, sinó que exactament en
pagaran un 4,96% més. Aquest increment,
sumat al de l’any passat, fa que en només
dos anys s’hagi apujat a Lleida un 11,6%!,
molt per sobre de l’IPC. El poder adquisitiu
de la mitjana de la població no ha pujat,
ni de bon tros, al mateix nivell que el que
imposa la pressió fiscal del nostre govern
municipal format pel PSC, ERC i ICV.

Per finançar un pressupost de despesa i
inversió és necessari un pressupost
d’ingressos municipals, que té dues grans
fonts de finançament: les transferències
d’altres administracions (representen un
35% del total dels ingressos) i les taxes
i els impostos propis de l’Administració
(representen un 65% dels ingressos de
la Paeria). D’altra banda, del total
d’impostos que tots els ciutadans paguem
al cap de l’any, aproximadament un 7%
correspon a taxes i impostos municipals
(IBI, circulació i escombraries) i el 93%,
a altres administracions (IRPF, IVA, etc.).
L’equip de govern, en actualitzar els
impostos municipals, hem seguit el
compromís que vam assumir l’any passat
amb tots els ciutadans: en no existir una
mesura estadística de l’evolució de l’IPC
de la ciutat, hem considerat com a
magnitud la mitjana entre l’IPC de la Lleida
i el de Catalunya, és a dir, el 2,90%.

L’esquerra pot dir el que vulgui, però
els fets ens diuen que paguem impostos
de primera i rebem serveis de tercera

D’altra banda, Lleida ja és la segona
capital de província de tot Espanya on
paguem més en concepte d’IBI, la
cinquena on paguem més impost de
circulació, i l’onzena on paguem més IAE.
També hi vam votar en contra perquè els
lleidatans patim un triple esforç fiscal:
com podeu comprovar és on paguem
més impostos, on paguem més interessos
pel deute del nostre ajuntament (168
euros l’any, una família de quatre
membres), i en canvi rebem aquest any
un 5,6% menys d’inversió.
El grup municipal del Partit Popular va
presentar una sèrie d’esmenes
encaminades a crear nous llocs de treball,
fomentar la construcció d’habitatges sota
condicions mediambientals de
sostenibilitat, totes rebutjades pels
“progressistes de saló”.
Hem de dir prou a la política econòmica
d’esquerres pensada no en les persones,
sinó en la butxaca de les persones.

No pot ser que, com passa cada any,
s’intenti confondre els ciutadans amb
afirmacions que són mitges veritats

Tampoc no és del tot cert que l’impost de
circulació quedi congelat sinó que la llei
ja no permet apujar-lo més i, per tant, el
govern municipal es veu obligat a
contracor a congelar-lo. Recordem que
Lleida ha encapçalat el rànquing de ciutats
on aquest impost era més car. Cal
demanar a l’equip de govern que siguin
transparents i sincers amb els ciutadans,
que deixin d’aplicar polítiques antisocials
i inflacionistes, i els instem des del Grup
de CiU que no amaguin el que
veritablement haurem de pagar de més,
que és molt!

La política municipal per a les ordenances
fiscals de 2005 té com a eixos bàsics
l’impuls de la participació ciutadana (la
modificació d’algunes ordenances ha estat
fruit de les converses mantingudes amb
diferents col·lectius de la ciutat), l’equitat
(tractament més favorable als usuaris
habituals dels serveis públics) i el
compromís amb la ciutat (un punt de
l’actualització del rebut de la contribució
es destinarà a augmentar la partida de
manteniment de la ciutat).
Les ordenances fiscals municipals
generen uns ingressos que permeten fer
més obres i augmentar els serveis.
L’eficàcia s’ha d’avaluar en base als serveis
i les infraestructures que la mateixa ciutat
genera i que com a administració més
propera del ciutadà hem de cobrir,
assumint de vegades mancances d’altres.
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