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Comiat
Benvolgudes lleidatanes i benvolguts
lleidatans: En aquests moments en què
l’emoció m’embarga, vull dir-vos que
durant aquests 4 anys en què he estat
regidor he fet tot el que he pogut i ha
estat al meu abast. He presentat mocions,
propostes, suggeriments i he fet crítiques
constructives a l’Equip de Govern, a les
comissions corresponents i als plens
municipals, i he representat l’Ajuntament
en els actes institucionals que s’han
celebrat a la ciutat. Ara, en el final
d’aquesta legislatura, deixo la política
activa de primera línia –cosa dífícil quan
un l’estima–, encara que, com que tanmateix
m’estimo Lleida, seguiré col·laborant
amb el meu gra de sorra perquè el futur
d’aquesta ciutat sigui el millor. Amb els
sentiments del comiat, puc dir que he
tingut el gran honor de formar part del
Consistori municipal i de treballar en
el Saló de Plens del Palau de la Paeria,
davant la carta de població de Lleida
i sota la protecció de la Verge dels Paers
del retaule de la Paeria.
En aquestes línies vull manifestar els
meus agraïments a totes les persones
amb les quals el respecte i l’amistat
han estat la norma. El primer és per al
nostre alcalde i per als companys regidores
i regidors. En la mateixa línia, per a tot
el personal tècnic i administratiu de la
Paeria, autoritats de la ciutat, Guàrdia
Urbana i forçes i cossos de seguretat.
Igualment per a altres persones que
he conegut, de gran vàlua professional
i política, institucions, associacions, cases
regionals i entitats diverses. Finalment,
gràcies a totes les lleidatanes i lleidatans
amb els quals hem parlat de les seves
inquietuds, problemes i suggeriments.
I a totes les persones que m’han animat
i donat suport. Lleida i els lleidatans
sempre podran comptar amb mi.

Els drets
electorals
dels invidents
Diem que les persones que tenen algun tipus de discapacitat física o
intel·lectual tenen els mateixos drets
que les altres i que hom ha de proporcionar-los la manera que els puguin exercir. La teoria és molt clara i
és fàcil assumir-la fins que arriba
l’hora d’implementar-la. Afirmem convençuts que tothom ha de poder
moure’s per tota la ciutat, però ens
dol gastar diners fent rebaixos a les
voreres perquè les persones amb
mobilitat reduïda es puguin desplaçar.
El mateix raonament es fan moltes
comunitats de veïns quan han de fer
adaptacions a les entrades dels seus
edificis. I, tanmateix, els drets han de
ser iguals per a tots, i l’obligació de
la societat és facilitar que aquests
puguin exercir-se amb normalitat.

Els discapacitats tenen els
mateixos drets que tothom
La Constitució diu que tots els ciutadans tenen els mateixos drets, i la Llei
orgànica de règim electoral general
estableix que hom ha de disposar d’un
procediment que garanteixi el secret
del vot a les persones amb discapacitat visual (paperetes en Braille). El
reial decret que estableix aquest procediment de vot accessible exclou
expressament de la seva regulació
les eleccions municipals per motius
econòmics. Amb l’ànim de corregir
aquesta irregularitat, el grup d’ICVEUiA va presentar fa dos mesos una
moció per demanar l’esmena del decret. Va ser aprovada per unanimitat.

Molt bona Festa
Major i bon Aplec!
Amb aquest missatge arribem al final
d’un mandat. Durant aquests quatre
anys he aprofitat aquesta finestra
de comunicació per explicar-vos allò
que fem a la Paeria des de l’oposició
o, en definitiva, donar-vos la meva
opinió sobre aspectes quotidians i
de la ciutat. Espero que us hagi interessat.
Tanmateix, vull aprofitar aquest darrer article (esperem que ens tornem a trobar ben aviat) per limitarme a desitjar-vos a tots un molt bon
mes de maig. Sabeu que és el mes
festiu amb majúscules per a tots els
lleidatans i les lleidatanes: la Festa
Major, la desfilada de Moros i Cristians i l’Aplec. Sortiu al carrer, gaudiu
de l’ambient festiu, ompliu les places,
la canalització, els Camps Elisis i els
barris...

Són temps difícils, però
hem de ser positius, tirar
endavant i lluitar
Ja sé que són temps difícils, la crisi
provoca situacions tràgiques: empreses que ja no hi són, famílies que
no se’n surten, joves aturats, etc.
Però hem de sortir-nos-en i, sobretot, hem de passar-nos-ho bé, ser
positius i pensar en un demà millor.
Nosaltres, amb humilitat, honestedat
i esforç, i dins les nostres possibilitats, ens esforçarem perquè la política i els polítics contribuïm a millorar
la vida de les persones.
Gràcies.
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L’Ajuntament deu
a proveïdors dos
milions d’euros
L’Ajuntament de Lleida ha presentat
la liquidació dels pressupostos 2010.
En ella observem que tornem a la
senda del reconeixement milionari de
crèdit i el que això significa. Si l’any
passat l’Ajuntament reconeixia crèdits
per 726.000 euros, ara tenim factures
impagades per més de 2 milions
d’euros. Factures que l’Ajuntament
lleidatà deu en la seva major part a
petites i mitjanes empreses, incomplint
la Llei de contractes del sector públic,
que estableix l’obligació de pagar les
factures en 55 dies. La falta de rigor
en el pagament d’aquestes factures,
algunes de les quals superen l’any de
retard, no fa més que agreujar la ja
difícil situació en la qual es troba
actualment la majoria de les empreses.

Des del Partit Popular
exigim un major esforç
de contenció
Mentrestant, el Govern municipal
anuncia una reducció de l’endeutament en 1 milió d’euros, malgrat
que aquesta prové de la reducció de
sous als empleats públics. Des del
Partit Popular exigim un major esforç
de contenció i el pagament de les
factures als proveïdors en el termini
de temps més curt possible per no
perjudicar les empreses de la ciutat,
per no perjudicar les petites i mitjanes
empreses de Lleida, que són, en
definitiva, les que creen llocs de treball.
I a Lleida ja hem arribat als 30.000
aturats.
Poca broma.
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Cap de setmana
a Lleida
Cal treballar més en polítiques
turístiques a la nostra ciutat. Tenim
grans petits indrets que, immòbils en
l’espai, donen dinamisme i fan del seu
entorn un pol d’atracció. El Museu de
l’Aigua, les adoberies, el castell dels
Templers, els fantàstics pous de gel i
tants indrets i racons de la ciutat que
no tothom coneix i que cal explorar... i
espero, en breu, dir el mateix del Mercat
del Pla.

Cal mostrar als lleidatans
tots aquells indrets que fan
de Lleida una ciutat
Des de l’Ajuntament de Lleida cal fer
encara un esforç. Els lleidatans i les
lleidatanes necessitem un bon “catàleg”
de tot el potencial turístic que la ciutat
està oferint. No cal tenir grans edificis
per ser identificats com a ciutat
turística. Cal incidir en tot allò que ens
fa sentir lleidatans i lleidatanes. Per
què no dedicar-hi un número d’aquesta
revista?
Tothom coneix la Llotja, la Mitjana, la
Seu Vella i molta gent ja coneix el castell
dels Templers (les jornades d’interpretació com “Sang de templers” i
“Templers per un dia” han ajudat i molt),
però aquest procés hem de poder
repetir-lo en tots aquells espais de la
ciutat que tenen singularitat, que hi
són. I si cal, anualment, fer el recordatori
afegint noves incorporacions de nous
espais, no només els més grans, sinó
tots aquells que també fan de la nostra
ciutat un lloc irrepetible de gran
atractiu turístic.
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Lleida
redescobreix
la Seu Vella
Les jornades de portes obertes que
s’han celebrat a la Suda-Castell del
Rei aquest mes d’abril han servit
perquè la ciutadania hagi conegut de
primera mà aquest element
patrimonial del conjunt del turó de la
Seu Vella, que va ser testimoni de
celebracions molt importants de la
nostra història, com la firma dels
pariatges aranesos, el casament de
Ramon Berenguer IV i Peronella
d’Aragó, les primeres corts de Lleida
o el jurament de fidelitat al rei Jaume I. A més, l’edifici té una magnífica
terrassa habilitada com a mirador
per gaudir d’unes vistes immillorables
de Lleida. El nou Parc de Santa Cecília,
de 30.000 m2 i l’ascensor complementen aquesta nova perspectiva
des de la vessant nord del conjunt
monumental més important de la
nostra ciutat.

La Paeria aposta pel
patrimoni històric
i cultural de la ciutat
La Paeria ha apostat pel patrimoni
històric i cultural de la ciutat
recuperant la Lleida Secreta, un
recorregut en què es poden visitar
les restes de l’Auditori Municipal Enric
Granados, les d’Anselm Clavé, 47 i la
recuperació de les adoberies,
situades a la Rambla de Ferran, 9 i
que daten del segle XIII. Es poden
visitar dos obradors d’un conjunt que
ocupava tota l’illa entre les actuals
baixades de la Trinitat i de l’Audiència,
que han permès saber com es
treballava la pell antigament.

