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MIQUEL COSTA

FRANCESC PANÉ

SEGURETAT
CIUTADANA
I VIA PÚBLICA

PER UNA MOBILITAT
INTEL·LIGENT
I SOSTENIBLE

Encara que s’han aconseguit grans
assoliments en temes relacionats
amb la seguretat ciutadana i la via
pública, en les associacions de
veïns de la nostra ciutat hi ha una
gran preocupació per trobar una
solució a problemes actuals dels
nostres barris relacionats amb
aquests àmbits.

Uns pocs anys més sense operar
favorablement en matèria de mobilitat, i quedarem absolutament col·lapsats. És necessari actuar amb
celeritat, amb prudència i visió de
futur. El cor de la ciutat ja no pot
veure’s envaït per més cotxes. Ni
els carrers són prou amples, ni l’aire
en tolera la massa diària. Hem de
persuadir els usuaris que, si no és
estrictament necessari, no usin
l’automòbil. Però també calen mesures proactives: vianalitzar espais
estrets i comercials del Centre
Històric i establir zones de velocitat
reduïda en carrers bàsicament residencials. Les limitacions físiques a
la velocitat han de continuar creixent
a les avingudes, sobretot en indrets
on hi ha presència de criatures, o
de persones grans.

Sabem que s’ha efectuat una important implantació de guàrdies de barri, però encara continuem reivindicant la necessitat d’una major coordinació entre ells i les associacions
de veïns amb la finalitat de poder
solucionar amb més eficàcia les
anomalies que vagin sorgint. Considerem que s’ha de prestar especial

REIVINDIQUEM
MAJOR COORDINACIÓ
ENTRE ELS GUÀRDIES
DE BARRI I LES AV
atenció a qüestions importants com
ara controlar l’excés de velocitat de
vehicles que circulen per zones a
les quals hi ha centres escolars que
necessàriament han d’estar ben
senyalitzats, tant verticalment com
horitzontalment. Tampoc no pot faltar la vigilància de la Guàrdia Urbana a l’horari d’entrada i sortida dels
alumnes i s’haurien d’instal·lar els
passos elevats que facin falta. També s’hauria de controlar l’excés de
soroll d’algunes motocicletes i evitar
els actes vandàlics, sobretot aquells
que causen desperfectes al mobiliari
urbà, i s’hauria d’evitar els grafits
que embruten els nostres edificis i
comerços. Som conscients que és
molt difícil suprimir aquests problemes, però cal afrontar-los amb els
mitjans legals que tinguem al nostre
abast.

XAVIER SÀEZ

UNA
NOVA
ETAPA
Una vegada la ciutadania ha dictat
sentència amb els seus vots,
l’Ajuntament de Lleida inicia una
nova etapa en la governació de les
polítiques públiques de la ciutat.
Amb els resultats de la gran festa
de la democràcia, les noves i els
nous paers tenim al davant un altre
període de quatre anys al servei
integral de la ciutadania.
Als regidors i regidores que no continuen formant part del Saló de
Plens, només vull dir-los que han
gaudit del plaer i la responsabilitat
de representar la nostra ciutat. Als
nous i noves representants de la
voluntat popular, vull saludar-los i
desitjar que ben aviat es trobin

RESTEN QUATRE ANYS
MÉS PER AJUDAR A
CRÉIXER LLEIDA I LES
SEVES GENTS DES
DE LA NOVA PAERIA

L’afluència de cotxes, procedents
de l’àrea metropolitana, ha de limitar-se tot establint zones perifèriques
d’aparcament, connectades amb el
bus urbà i amb freqüències sovintejades. L’impuls al transport públic
ja no pot limitar-se a la modernització (acabada, quasi) de la flota: convé ara que urgentment la Paeria
decreti la unitat de bitllet per a un
trajecte, encara que necessiti transbordament: la “tarifa integrada”, que
s’ha anomenat. És així com es pot
afavorir l’ús massiu del bus. La utilització de les motocicletes, amb un
trànsit pacificat, és una part de la
solució a la congestió del trànsit.

còmodes amb les responsabilitats
que la ciutadania els ha atorgat, als
uns a l’oposició i als altres al govern,
però tots al servei de les persones,
que són els autèntics propietaris de
la ciutat. Afortunadament, els nous
edils trobaran l’ajut inestimable del
cos de funcionaris de la Paeria, un
nombrós grup de tècnics que són
els que millor coneixen el dia a dia
de la tasca municipal.

Una altra part important és la utilització de la bicicleta. En aquest sentit, l’alcalde ha de liderar-ne l’impuls,
tot traçant els carrils bici previstos
en el Pla Director i fent-los segregats
i segurs. Moure’s per la ciutat és un
dret de tothom. La democratització
de l’espai públic obliga l’administració a fer-lo possible per a tothom.

I a partir d’ara ens resten quatre
anys més per ajudar a fer créixer
Lleida i les seves gents, continuar
tots aquells projectes iniciats al mandat municipal anterior que segueixen
executant-se i iniciar el camí dels
nous reptes de futur amb els quals
vam concórrer a les eleccions del
passat 27 de maig.
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PILAR ARNALOT

ISIDRE GAVÍN

MONTSE PARRA

EL CARRER,
ESPAI DE
CONVIVÈNCIA

GRÀCIES,
LLEIDA

Arriba l’estiu, és l’època d’esbarjo,
és l’època en què la gent passa
més temps al carrer i quan podem
gaudir més de la nostra ciutat i dels
seus espais.

Aquest 27 de maig, els ciutadans i
les ciutadanes de Lleida vàrem poder exercir un dels drets més essencials de la nostra societat, que
és l’elecció dels nostres representants a l’Ajuntament de Lleida. Des
d’aquí volem adreçar, amb tota cordialitat, un fort gràcies! a tots els
lleidatans i lleidatanes, tant als que
ens han votat com als que no ho
han fet.

El mes de maig a la ciutat de Lleida
està marcat per la festa amb la Festa
Major i l’Aplec del Caragol. Dies
festius per a tots els ciutadans de
Lleida i per a aquells qui ens volen
acompanyar i gaudir amb nosaltres
d’aquests dies de convivència lúdica.
L’oferta que des de la Comissió de
Festes i des de l’IMAC brindem als
ciutadans és cada cop més diversa
i de més qualitat.

Hem pogut participar en un moment
clau del funcionament de la nostra
jove democràcia, i ho hem fet amb
l’alegria que significa rebre el suport
de moltes persones. També hem
hagut d’afrontar lamentables incidents, com les diferents accions
vandàliques contra els punts
d’informació de la nostra i d’altres
formacions polítiques.

Però a la nostra Festa Major ocupa
un lloc important l’esport, en els seus
múltiples vessants. En el marc de
les Festes de Maig tenen lloc les 24
hores de futbol sala, les 12 hores
d’handbol, l’open Ciutat de Lleida
d’escacs, la diada de judo, la milla
urbana, però cada vegada hi ha una
sèrie de proves que es van fent un
lloc al programa de la Festa Major,
com el concurs de pesca infantil, el
trofeu Ciutat de Lleida de golf, el
Ciutat de Lleida de motocròs o el
Campionat d’Espanya d’autocròs.
Aquest any hem recuperat les XII
hores de petanca Ciutat de Lleida i,
per tal d’inaugurar el nou circuit de
BTT (Bike Parc) que hem fet a Gardeny, s’ha organitzat una Kids Cup
i una prova de la Copa Catalana.

Des d’aquestes línies us convido a
participar en les festes dels barris
que cada any organitzen les respectives associacions de veïns, i
que vull aprofitar per felicitar-les
per la seva bona tasca; és temps
per aprofitar les activitats que
s’organitzen a la Paeria, com també
els equipaments que tenim a la ciutat.
Però també vull fer un prec a tots
els ciutadans: que respecteu les

RESPECTEU LES
NORMES DE
CONVIVÈNCIA PER TAL
DE GAUDIR MOLT MÉS
DE LA CIUTAT
normes de convivència per tal de
gaudir d’una manera millor de la
nostra ciutat. Hem de recordar que
el carrer és un espai comú per als
lleidatans, però també és una prolongació de casa nostra, i per tant
ens hem de comportar al carrer
com si fos casa nostra.
Nosaltres ens respectem si som
respectuosos amb els altres. Si ho
aconseguim serem uns ciutadans
més lliures, i aconseguirem una
societat més enfortida.
Tenim la responsabilitat d’exercir
correctament la nostra llibertat, i
d’aquesta manera servir d’exemple
a les generacions futures, que podran gaudir d’una Lleida millor.

Més enllà d’aquests episodis, compartir estones amb molts de vosaltres ha estat una experiència fantàstica que compensa, sens dubte,
altres moments difícils i més ingrats
de la política. Us agraïm l’atenció
amb què heu escoltat les nostres
propostes durant aquest període
electoral i l’estimació amb què ens
heu acollit sia als carrers, en les
festes al barri o en algunes de les
nombroses trobades amb col·lectius
que hem organitzat durant una campanya a la qual hem abocat tots els
nostres esforços. Ens sentim orgullosos d’haver participat en aquesta
contesa i d’haver tingut l’immens
plaer de departir i d’inter-canviar
opinions amb tants i tants ciutadans
i ciutadanes de bé, que ens han
transmès, certament, les seves inquietuds, però també el seu afecte
i la seva comprensió. Tots ells donen sentit a la nostra tasca i justifiquen el nostre compromís per la
gent de Lleida.

ESPORT
I
FESTA MAJOR

La ciutat de Lleida posa de manifest
també durant la Festa Major el dinamisme del món de l’esport i la seva
gran capacitat a l’hora d’organitzar
esdeveniments festius i competitius.
Per això, l’esport ocupa cada any
un lloc destacat en el programa de
festes i que diu molt de la nostra
ciutat, ja que som capaços de viure
amb la festa, sortir al carrer, compartir els espais, compartir la diversió
i compartir el lleure. I enmig de tot
això, l’esport com a complement
indispensable de les nostres vides,
aportant tots els valors que li són
inherents.
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