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COSME GARCIA

MERCÈ RIVADULLA

UN
PAS
ENDAVANT

GOVERNAR
LA CIUTAT,
AMB LA CIUTAT

Sense cap mena de dubte, l’aportació de les nostres Cases i Centres
Regionals de Lleida (Comunitats de
l’Exterior) en els darrers anys ha fet
un salt qualitatiu en tota la nostra
programació, que ja des de sempre
ha estat nombrosa i de gran qualitat.

La renúncia de l’actual govern municipal a definir el model de la Plaça
Ricard Viñes, deixant-ho tot
–l’ordenació del trànsit, l’abast de
l’ús per a vianants dels carrers i la
definició urbanística– a les mans de
les empreses adjudicatàries del projecte posa en entredit la seva voluntat d’actuar, no solament en pro de
la ciutat, sinó també amb la ciutat.

La raó de ser de les nostres entitats
és ben clara i coneguda, però amb
tota seguretat amb el temps hem
sabut ser uns bons transmissors del
que pares i avis ens van aportar
envers les comunitats que representem a la nostra ciutat. Però no cal
oblidar que a totes les nostres entitats els actes són sempre oberts i
a més es col·labora en moltes de
les activitats i dels actes ciutadans
que es desenvolupen durant l’any.
El mes de novembre és habitual que
vegin la llum les nostres ja clàssiques Jornades Culturals Intercentres, en les quals no hi manquen
els conferenciants de les diferents
Comunitats representades a la nostra Federació, el pregó, les actuacions teatrals, els musicals i diversos concursos.
La nostra Federació, que en l’actualitat té un bagatge de vint-i-sis anys,
continua avançant amb els temps i
portant a terme les nostres activitats
i actes adaptats a les necessitats
de socis i societat civil de Lleida en
general. Els joves que ja s’estan
integrant a les juntes directives són
el millor exponent que les nostres
entitats estan vives i amb visió i
d’objectius ben clars.
La societat evoluciona i les Cases
i Centres Regionals, per mitjà de la
nostra Federació, continuaran treballant per la cohesió i la bona convivència a la nostra benvolguda ciutat de Lleida.

NO VOLEN AVANÇAR
EN ELS PROCESSOS
D’URBANISME
PARTICIPATIU
Hem d’entendre que la majoria socialista abandona qualsevol propòsit
d’avançar en els processos d’urbanisme participatiu, com el que es va
fer a instàncies d’Iniciativa-VerdsEA en el projecte de rehabilitació
de les Basses d’Alpicat. Vull recordar que el taller de projectes que
va dirigir el Col·legi d’Arquitectes va
possibilitar la participació de moltes
persones i entitats que, perquè
s’estimen el parc, volien contribuir
a millorar-lo! No és una pena abandonar aquest camí?
Considero, d’altra banda, que
l’espectacle que ha hagut de viure
la ciutat entorn a la instal·lació de
la Conselleria d’Agricultura a Lleida
i la manca de transparència, i també
de fermesa, amb què l’equip municipal ha afrontat aquest tema, sobretot si tenim en compte que el
mateix alcalde ha manifestat reiteradament que la presència d’aquest
“vaixell almirall” demostrava de manera rotunda el reconeixement de
Lleida com la capital agroalimentària
de Catalunya, pertorba, sens dubte,
la necessària confiança de la ciutadania envers els seus governants.

MONTSE BERGÉS

RICARD VIÑES.
MILLORA O
PRIVATITZACIÓ?
La plaça Ricard Viñes és un emplaçament emblemàtic i únic que
tenim a la nostra ciutat. Fa molts
anys que s’està debatent sobre el
seu futur i, des d’Esquerra, trobem
necessària una reforma urbanística
d’aquest espai públic ancorat en el
segle passat, sobretot per dignificar
un dels pocs “cors urbans” dels
quals pot presumir Lleida. Millora
de l’espai sí, però no com ens ho
planteja l’equip de govern. Els projectes de ciutat han de partir d’una
major participació ciutadana. Comerciants i veïns de la Zona Alta,
com també la resta de membres
que formen part del consistori, podem aportar el nostre òbol per dibuixar aquest espai públic futur. Per
exemple, s’ha debatut respecte a
l’increment de trànsit que comportarà un pàrquing de 450 places? S’ha
estudiat si seria millor construir un
aparcament soterrat a l’entorn del
Camp d’Esports, on no hi ha tant
flux de vehicles com a Ricard Viñes?
Són qüestions que la ciutadania avui
es planteja.

PER A UNA OPOSICIÓ
CONSTRUCTIVA,
DEMANEM A L’ALCALDE
MÉS DIÀLEG
L’equip de govern no ho veu així i
ha decidit deixar a les mans
d’empreses privades com serà el
nou Ricard Viñes, fins i tot els atorga
la potestat de decidir els canvis viaris a la zona. No ens sorprèn aquest
nou tarannà que aplica el govern
del PSC, perquè ja el vam patir i
conèixer en anteriors mandats,
abans que Esquerra entrés al govern. A ERC volem practicar una
oposició constructiva i per això demanem a l’alcalde, Àngel Ros, més
diàleg amb la seva ciutat.
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QUEDEM
A
“RICARDO”

La promesa reforma de la plaça
Ricard Viñes sembla ser que començarà a ser una realitat.

Ricard Viñes és un dels indrets més
estimats de la nostra ciutat. Hi hem
jugat de petits tot prenent-nos un
gelat o un Cacaolat. Hi hem quedat
d’adolescents, tot cercant el que
cercàvem. Molts hi hem ballat sardanes. La majoria de nosaltres hi
anem a passar la tarda o el vespre
els caps de setmana atesa la condició d’àgora de la ciutat que té de
facto.

EL PLEC DE
CONDICIONS NO
APLEGA EL CONSENS
DELS DIFERENTS
GRUPS POLÍTICS
El passat 5 d’octubre es va aprovar
al Ple de l’Ajuntament de Lleida el
plec de condicions jurídiques,
econòmiques i tècniques que han
de regir el projecte de remodelació
de la plaça Ricard Viñes. Aquesta
obra ha estat una demanda llargament plantejada des de diferents
entitats veïnals, comercials i socials. El plec de condicions que
darrerament s’ha aprovat recull un
seguit d´aquestes demandes, però
no aplega el consens dels diferents
grups polítics ni el de la societat en
general en deixar molt obertes les
condicions tècniques del projecte.
Únicament sabem que s’haurà de
millorar l’espai urbà, que s’incrementarà la zona de vianants, que
es regularà el trànsit de vehicles
minimitzant l’impacte i que es millorarà la mobilitat i s’urbanitzarà
amb qualitat i disseny. L’aparcament planejat serà mitjançant la
construcció de tres plantes soterrades amb un nombre de 450 places
aproximadament.
Aquestes condicions tan obertes
deixen massa llibertat als licitadors
de l’obra, trobant a faltar que
l’Ajuntament no hagi impulsat un
procés participatiu més concret, en
què les condicions tècniques determinin què és el que vol la societat
i què és el que necessita la ciutat.

L’equip de govern, per fi, ha decidit
arranjar la plaça, després de molts
anys de nul·la inversió i manteniment (la plaça actualment, només
cal fer una ullada per adonar-nosen, està feta un nyap). Ara bé,
aquesta decisió, tot i arribar tard,
a més s’ha fet malament.
M’explico: no s’ha fet cercant el
consens dels grups polítics de la
Paeria ni dels veïns i comerciants
de l’àmbit. Tampoc no s’ha fet amb
les idees clares, atès que es deixa
a les mans d’una empresa privada
el disseny de la plaça, la vialitat i
l’ús per a vianants dels carrers, si
tindrem o no una rotonda...

EL SENYOR ROS
FUIG D’ESTUDI.
NO FA NI VOL FER
POLÍTICA
El senyor Ros fuig d’estudi. No fa
ni vol fer política. No escolta ni dóna
la veu als ciutadans. Sembla com
si no li provés la majoria absoluta
i s’hagi oblidat de les promeses de
diàleg i consens del seu discurs
d’investidura.
Des de l’alternança li demanem
més diàleg, senyor Ros.

SARA MESTRES

LA GUÀRDIA
URBANA
DEL SEGLE XXI
Més enllà del canvi de persones al
cap de la guàrdia urbana, a causa
de les noves realitats a les quals
s’ha de fer front en la nostra canviant societat, la guàrdia urbana
està portant a terme una planificació que l’ha de dur a noves fites,
que són: vetllar per la seguretat
ciutadana, una renovació de la seva
caserna, una proximitat més gran
als ciutadans als barris, un zel especial en fer respectar les normes
de civisme i convivència, i una collaboració en aconseguir una millor
mobilitat a Lleida.
La nova caserna és una veritable
necessitat i ha d’incorporar tota la
infraestructura que necessita una
policia moderna per dur a terme
amb eficàcia la seva tasca. La major proximitat al ciutadà s’aconseguirà amb la brigada de quaranta
policies locals, que es mouran amb
scooter i que tindran la missió de
ser pròxims als veïns dels diferents
barris de Lleida. A més, tindrà la
missió de fer respectar les normes
de civisme que l’Ajuntament va
aprovar al seu dia. També haurà
de col·laborar des del respecte a
l’estat de dret a ensenyar i fer entendre als diferents col·lectius de
persones que acollim cada dia a
Lleida els nostres costums i pautes
de conducta, per tal que les facin
seves. A més, participarà en tasques de regulació del trànsit a les
zones més conflictives, amb la finalitat de millorar la mobilitat a la
nostra ciutat.
Convidem tothom a valorar i respectar la nostra policia local, la de
casa nostra. I a la guàrdia urbana,
felicitar-la amb motiu de la festa de
la seva patrona, Santa Cecília, el
pròxim 22 de novembre.
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