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Cal donar un impuls
a les associacions
de veïns
A les associacions de veïns, no podem
estar pendents, per a la nostra
supervivència, de les subvencions que
ens puguin arribar. Les persones que
són al capdavant, hauran de ser prou
hàbils i imaginatives per generar recursos
que permetin portar a terme les
activitats i garantir el dia a dia de
cada associació. La implicació dels
associats cada cop serà més important,
tant pel que fa a l'economia com per
aconseguir dur a terme els seus
objectius. És per això que ara més
que mai a les nostres associacions,
cal fer treballar la imaginació. Hem
de ser capaços de generar activitats
que enganxin la gent, que generin
mitjans per garantir, no només el
manteniment, sinó el creixement de
cada entitat.

Hem de ser capaços de
generar recursos per a
l’autosuficiència de les
associacions
Hem de tenir clar que les entitats
veïnals són l'eina per garantir que els
ciutadans de cada barri o partida
rebin els serveis que els pertoca. No
ens podem permetre la desaparició
ni la seva feblesa. El nostre Ajuntament
no està a la disposició de garantir
serveis que excedeixin dels mínims.
Som nosaltres qui des de les nostres
associacions hem que cobrir aquest
espai, en molts àmbits. Ara, al moviment
veïnal tenim una oportunitat per fer
un pas endavant, pel que fa a la implicació
dels veïns i la gent jove dels nostres
barris, i no la podem deixar passar.

RAMON
CAMATS

MONTSE
BERGÉS

Misèria
i companyia

Suspesos en
participació

La crisi té nom de desocupació. Tots
els membres adults de moltes famílies lleidatanes es troben sense
feina remunerada i sovint ja no reben
les prestacions de la SS. En aquestes
condicions no poden assumir els
crèdits hipotecaris –contrets de bona fe– i les entitats bancàries els
amenacen amb el desnonament. Les
dades del Consell General del Poder
Judicial permeten preveure que entre enguany i el 2012 s'executaran
uns 500.000 desnonaments judicials.
Només a Lleida ja són més de 3.000
les persones embargades per molts
anys, tot i perdre el pis. L'actual llei
hipotecària condemna les famílies
en situació d'insolvència a una doble
penalització: perdre el seu habitatge
i alhora continuar pagant la hipoteca
d'aquest mateix habitatge.

Si haguéssim de posar nota, ara que
s'acaba el mandat, a cadascuna de
les àrees de la Paeria, n'hi ha especialment una que no arriba ni de bon
tros a l'aprovat: la participació ciutadana. I no només ho diem des
d'Esquerra, sinó que també hi coincideixen la resta de grups de
l'oposició, així com ciutadans i ciutadanes de Lleida que ja s'han manifestat a través de cartes a la premsa o a entitats i plataformes que
han sorgit durant aquests anys.

L’actual llei hipotecària
condemna les famílies en
situació d’insolvència a
una doble penalització
Aquesta llei, que no permet que el
retorn de l’habitatge acabi amb el
deute hipotecari, és clarament injusta: molts països del nostre entorn
disposen d'una fórmula que s'anomena “dació en pagament”, que no
és cap altra cosa que determinar
que, un cop el banc es quedi amb
l'habitatge hipotecat, el crèdit quedi
liquidat. A ICV pensem que cal modificar la llei hipotecària per tal de
protegir les famílies de la insolvència
a causa de la crisi, i per això vam presentar durant el darrer ple municipal
de gener una moció en aquest sentit.

En els darrers anys la
Paeria s’ha “bunqueritzat”
i no existeix tant diàleg
com abans
La participació que practica l’equip
de govern es limita a una fotografia
que l'alcalde es fa quan s'atansen
les eleccions, però en qualitat de
candidat del PSC. En canvi, no s'ha
tingut en compte l'opinió dels ciutadans per decidir com es reparteixen
els 400 milions d'euros que
l'Ajuntament s'ha gastat en obra
pública, ni tampoc per decidir el projecte final de les Basses. I, ni molt
menys, ha demanat les opinions amb
motiu dels pressupostos... A més a
més, mai no s'havien decidit tantes
obres públiques en l'àmbit de la junta
de govern local sense comentar-les
ni tan sols amb l'oposició. Aquest és
el cas de la reforma del gran passeig
de Ronda. Des d'Esquerra creiem
que la no-participació s'ha enquistat
a la Paeria, de manera que ja forma
part de l'estil de la majoria absoluta.
Per a nosaltres, la participació és i
serà un dels eixos fonamentals.
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La mort de la
piscina dels
Camps Elisis

Actes públics al
vespre i polítiques
d’igualtat

Amb la proposta de deixar sense efecte
el conveni amb el Club Natació Lleida
es tanca definitivament qualsevol
esperança per rehabilitar un
equipament tan important com havia
estat la piscina coberta dels Camps
Elisis. El 2007 es va tancar per obres
i no es va obrir més; des de llavors el
Partit Popular ha reclamat la
rehabilitació d'aquest equipament que
donava servei a un gran nombre de
ciutadans de Lleida, especialment de
Cappont, del Centre Històric i de la
Bordeta. Les intervencions que cal
realitzar a l'equipament esportiu per
a la seva reobertura són d'un cost
econòmic considerable, però mai se
n'ha concretat una xifra exacta, i el
que és pitjor, mai s'ha ofert una
alternativa als veïns afectats.

Tant de bo d'aquí a uns anys aquest
article sigui un anacronisme i ja no es
parli de polítiques d'igualtat. Voldrà dir
que com a societat hem estat capaços
d'assumir una normalitat que encara
no és present en molts àmbits de la
nostra vida. Al febrer, amb un ampli
suport ciutadà, hem aprovat el II Pla
Municipal d'Igualtat (2011-2014), amb
l'objectiu que el principi d'igualtat de
gènere i d'oportunitats entre dones i
homes siguin una realitat més present
en la societat lleidatana.

Des del PP lamentem la
manca de manteniment
dels equipaments
municipals
Des del PP lamentem la manca de
manteniment d´alguns equipaments
municipals, tot i que hem demanat en
les esmenes als pressupostos partides
per a la rehabilitació d'equipaments
com aquest, però mai se’ns ha escoltat.
Hem sol·licitat un estudi de viabilitat
i ens ha estat denegat, i ara es tanca
el debat sobre la piscina amb la decisió
de descartar la seva rehabilitació
perquè no és una prioritat per a l’Ajuntament, el mateix consistori que en
els darrers anys ha disposat de 400
milions d'euros per a inversions.

.

Des de les institucions
hauríem de ser els primers
a no organitzar actes que
entorpissin la conciliació de
la vida familiar i laboral
De les moltes estratègies i actuacions
que es recullen, en voldria destacar
una: adaptar els horaris de convocatòria de reunions i actes públics de
l'Ajuntament de Lleida al vespre per
poder establir la millor franja horària
que faciliti la presència de persones
amb responsabilitat. De ben segur que
no és la més important ni transcendent;
fins i tot algú pot pensar que és una
“nimietat”. Al meu modest entendre,
però, és molt important, atès que des
de les institucions hauríem de ser els
primers a no organitzar actes, esdeveniments i celebracions que fossin un
escull a la conciliació de la vida familiar
i laboral. No cal fer la una de la matinada
per commemorar res. Tant de bo que
en els anys que han de venir hi posem
sentit comú, en aquest tema.
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Agents cívics a les
nostres places
L'Ajuntament de Lleida reforça els
serveis per garantir el compliment
de l'ordenança de civisme i
convivència amb la incorporació de
sis agents cíviques que, vestides amb
una armilla blanca i identificativa,
recorreran les places i els parcs
públics de la ciutat. L'objectiu
d'aquests auxiliars del policia de
barri, que patrullaran per parelles i
no tindran capacitat sancionadora,
és conscienciar la ciutadania que
determinades accions no s'han de
permetre a la nostra via pública, com
no recollir els excrements dels
gossos, tirar burilles a terra o no
portar els animals lligats. Aquestes
agents cíviques, que provenen de
l'atur, estaran connectades amb la
Guàrdia Urbana en tot moment per
si sorgeix algun problema o conflicte.
La voluntat de la Paeria és estendre
aquest servei fins a arribar a 20
persones, bé a través de nous plans
d'ocupació bé mitjançant voluntaris.

El nou quarter de la
Guàrdia Urbana, a punt
Voldria remarcar, a més, que aquest
mes de març posarem en funcionament el nou quarter de la Guàrdia
Urbana, unes instal·lacions que
també ajudaran a millorar la vostra
seguretat i permetran la posada en
marxa de nous serveis i una nova
organització interna, que ajudaran
en la modernització del cos, ja que
és una infraestructura de més de
5.500 m2 construïda i dissenyada per
a la Guàrdia Urbana i per dotar d'un
major servei els lleidatans i les
lleidatanes.

