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FRANCESC RIPOLL

EL BAR DE LA
MITJANA, VÍCTIMA
D’ACTES VANDÀLICS
La FAVLL, conjuntament amb
l’Associació d’Alcohòlics Rehabilitats de Lleida (ARLLE) i l’Associació
Catalana de Jugadors d’Atzar en
Rehabilitació (ACJAR), configuren
el que coneixem com CETA (Coordinadora d’Entitats de Treball en
Addiccions). Des de l’estiu del 2006
ARLLE gestiona el bar de la Mitjana
després de signar un conveni amb
l’Ajuntament de Lleida amb l’única
condició de no estar obligats a vendre begudes alcohòliques. Des
d’aleshores han estat moltes les
vegades que el bar ha estat víctima
d’actes vandàlics que han donat lloc
a destrosses del local i robatoris
continuats, ja que només en l’última
setmana se n’han produït tres.

DEMANEM MÉS
VIGILÀNCIA A LA ZONA
I DISCULPES ALS
USUARIS
L’entitat veu amb resignació com
es desfà a poc a poc tot un any de
treballs i esforços econòmics per
tirar endavant aquest projecte. Des
de la FAVLL volem denunciar
públicament aquests fets perquè,
tot i haver-ho fet pel camí legal, els
robatoris s’han anat succeint i
l’associació no pot continuar sostenint les pèrdues que li generen
aquests actes de vandalisme, ja que
el bar depèn econòmicament dels
beneficis que se n’extreuen. Creiem
que seria una llàstima que el bar de
la Mitjana deixés d’oferir aquests
serveis perquè un grup de
delinqüents ens guanya la batalla.
Demanem més vigilància a la zona,
ja que tots tenim dret a gaudir
d’espais lúdics més segurs, i disculpes als usuaris per no obrir durant
uns dies.

MERCÈ RIVADULLA

AL SERVEI
DE LLEIDA, DES DE
L’OPOSICIÓ
Han estat moltes les persones que
ens han preguntat a ICV-EUiA per
què no hem acceptat continuar formant part del govern municipal, gestionant els temes de medi ambient
i sostenibilitat. A totes elles, i a les
que puguin llegir aquest article, els
volem dir que res no ens hauria
agradat més que continuar servint
Lleida des de les seves institucions
de govern com ho hem fet des de
fa onze anys.

VETLLAREM PERQUÈ EL
MUNICIPI PRIORITZI LES
POLÍTIQUES SOCIALS I
D’HABITATGE
Ens hauria agradat, certament, completar els projectes que, com el Camí Natural del Riu, l’Agència Local
d’Energia, la nova planta de triatge,
l’Aula del Centre d’Acollida
d’Animals de Companya i d’altres,
havíem treballat amb molta il·lusió.
Hauríem volgut assegurar també les
polítiques d’igualtat de gènere que
preveu el Primer Pla d’Igualtat aprovat a la nostra ciutat i garantir la
creació de les escoles bressol que
necessitem.
Tanmateix, vàrem valorar el fet que
no som necessaris per garantir el
govern, en tenir el PSC la majoria
absoluta, i que no havíem de ser
còmplices del desmantellament de
la Regidoria de Medi Ambient.
ICV-EUiA treballarem, doncs, des
de l’oposició, vetllant perquè el nostre municipi prioritzi les polítiques
que han d’atendre les necessitats
socials i d’habitatge, tan necessàries
per al benestar de les persones. I
perquè Lleida continuï esmerçant
esforços per ser més neta i respectuosa amb el medi ambient.

MONTSE BERGÉS

EL GERENT
EN
CAP
Vista l’arquitectura global de la nova
organització del govern municipal,
tenim la sensació que, més que un
paer en cap, la ciutat tindrà els
pròxims quatre anys un gerent en
cap, figura que no s’avé ni amb la
realitat de l’administració local ni
amb allò per al qual la ciutadania
va acudir a les urnes el passat 27
de maig. Ni es tracta de gestionar
la Paeria, SA ni es pot deixar el futur
desenvolupament de la ciutat a les
mans de quatre tècnics no votats.
Menys regidors al govern que al
període 2003-2007, un únic partit
polític al front i es dissenya un organigrama enrevessat, amb regidories duplicades, amb competències

AMB ESQUERRA AL
GOVERN I SENSE
GERENTS ES VA REDUIR
EL DÈFICIT DE L’ÈPOCA
DEL GERENT
fracturades entre dues comissions
i on l’únic element de coherència
és l’existència de quatre persones
de confiança de l’alcalde que seran
els únics amb tota la informació i
capacitat de decisió i de gestió. El
2003, Esquerra va forçar l’eliminació
de la figura del gerent, amb la qual
s’havia disparat el dèficit municipal
fins a quotes insostenibles. Quatre
anys de govern sense gerent i amb
Esquerra aplicant polítiques globals
van comportar la reducció dels
números vermells públics. És aquesta la gran raó que ens avala per
desconfiar d’un suposat model de
gestió d’empresa privada que, en
paral·lel, diposita sobre una única
persona tot el poder públic de la
ciutat. Fins i tot la Guàrdia Urbana
resta a les mans del gerent en cap.
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ISMAEL ZAPATER

JORDI BURÓN

UNA
NOVA
ETAPA

QUALITAT
DE VIDA
PER A SUCS

El passat 16 de juny es va constituir
el nou consistori que ha de regir la
Paeria en els pròxims quatre anys.
Aquest nou mandat es caracteritza
perquè l’alcalde Àngel Ros ha obtingut una majoria suficient que li
permetrà governar amb el suport
exclusiu del grup del PSC. Els lleidatans hem dit adéu al tripartit.
Aquesta majoria socialista a
l’Ajuntament de Lleida ens obliga
als membres del grup municipal del
Partit Popular a constituir-nos en
garants de tots aquells qui no comparteixen els ideals de l’esquerra
tradicional. Des del Partit Popular
treballarem, en primer lloc, per il·lusionar els lleidatans que no han
anat a votar en les eleccions, i en

Els vocals de la nova Entitat Municipal Descentralitzada de Sucs volem portar a terme una sèrie de
propostes per al nostre poble. Totes
són fruit d’un ampli diàleg amb tots
els veïns i les veïnes, reuneixen el
consens majoritari de tots els qui
hi vivim i es consideren prioritàries
i indispensables per poder afrontar
els reptes de futur del nostre poble,
Sucs.

UNA MAJORIA DE
‘CORRÓ’ COMPORTARIA
UN ALLUNYAMENT DE
LA REALITAT

Aquesta és la línia que defensa
Convergència i Unió arreu i que,
gràcies a l’oportunitat que ens han
donat els veïns i les veïnes de Sucs,
durem a terme, amb fermesa i coratge, al nostre poble.

segon lloc treballarem per poder
aportar a la societat lleidatana el
programa que vàrem oferir als lleidatans en aquesta darrera
convocatòria electoral. Ens postulem des d’un principi en contra
d’una potencial majoria de “corró”,
atèst que representaria un allunyament de la realitat, amb el perill que
comportaria per a la convivència a
la nostra ciutat.

A CiU VOLEM
MILLORAR L’ENTORN
EN QUÈ VIURAN ELS
NOSTRES FILLS

Aprofito aquestes primeres línies
com a regidor del Partit Popular per
agrair a tots els lleidatans la confiança dipositada en els qui ens
vàrem presentar sota la sigla del
PP, i oferir-los l’activitat del nostre
grup per tutelar les queixes, reinvidicacions i inquietuds que ens puguin aportar per tal de millorar la
nostra ciutat, la Lleida de tots.

Estem convençuts que l’Ajuntament
de Lleida tindrà a bé dur a terme
les peticions expressades pels homes i dones que, des de Sucs, volem millorar l’entorn i la realitat en
què vivim i en què viuran els nostres
fills el dia de demà.

MARTA CAMPS

NOVA ETAPA DE
MODERNITAT
A LA PAERIA
El nou Ajuntament, sorgit de les
urnes del 27 de maig, reflecteix una
nova composició i un nou govern,
integrat exclusivament pel PSC després que ERC i IC rebutgessin la
proposta de l’alcalde per mantenir
un govern plural. Així doncs, el dia
16 de juny es va escollir l’alcalde i
el 29 del mateix mes s’aprovava el
nou cartipàs, que defineix la composició de les comissions informatives
(que passen de 6 a 4), el reglament
de funcionament del ple, les retribucions dels càrrecs electes i del personal directiu i les línies bàsiques
de l’organització del govern municipal.

DESTAQUEN EL
NOMENAMENT DE
QUATRE GERENTS I LA
CREACIÓ DE VINT
REGIDORIES

Amb la complicitat i la col·laboració
de tots, estem convençuts que assolirem els objectius fixats pels ciutadans, que necessiten i han de
poder gaudir-ne, per viure dignament i amb la major qualitat de vida
que es pugui.

En aquest sentit, destaquen el nomenament de quatre gerents per tal
de gestionar el dia a dia de
l’Ajuntament i la creació de 20 regidories, que funcionaran de manera
transversal i coordinada, per tal de
respondre als reptes de la ciutadania
amb major eficàcia. En definitiva,
els socialistes apostem per la implantació d’una nova organització
més moderna destinada a millorar
la prestació de serveis que ofereix
l’Ajuntament, que cada cop en són
més i més complexos.

Només amb la participació de tots
els qui tenim alguna responsabilitat,
la ciutadania i la societat civil, podrem dotar els homes i les dones
de Sucs de les solucions i del tracte
que es mereixen per part de les
institucions que els representen.

Un model com el que fa anys estan
aplicant els principals ajuntaments
catalans i també la Generalitat, diferenciant el nivell polític, que és el
que marca prioritats, i el nivell directiu o gerencial, que és el que aplica
aquelles polítiques.
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