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Centre Històric
de Lleida

La comunitat
de veïns

Com a membre de la FAVLL, i com a veí
del Centre Històric, vull donar la meva
opinió vers el nostre barri antic.
Primerament, s'ha de valorar la feina
feta amb el Pla de l'Àrea de Rehabilitació
Integral-ARI, que va permetre la
construcció de nous habitatges i un
gran nombre de rehabilitacions, i la
feina que actualment s'està executant
amb el Pla de Barris del Centre Històric
que, conjuntament amb el treball destacat
de l'EMU, han permès el resultat positiu
en algunes zones del cor de la ciutat
i, si mirem enrere, podem dir que la
salut ha millorat.

Tots els veïns de l'escala volen trobarla sempre neta. Si mai un fluorescent
de qualsevol replà pampallugueja aixequen la veu. I l'ascensor que no falli...
que si ho fa la culpa és sempre de la
presidenta.

Com a exemple del treball fet fins ara,
cal esmentar els habitatges nous a la
plaça Josep Solans, al carrer Alsamora,
al carrer Cavallers, l'equipament del
casal municipal a la plaça l'Ereta, els
habitatges nous entre els carrers la
Palma, de les Monges, Palau i plaça
l'Ereta...
El Centre Històric, de mica en mica, va
sortint de la degradació que tenia anys
enrere. També s'ha de destacar l'actitud
de resistència dels seus veïns, que han
demostrat valentia durant tots aquests
anys i no s'han cansat de reivindicar,
i s'ha de donar gràcies a les persones
que lluiten dia a dia, als comerciants
que amb el seu esforç obren portes
malgrat la crisi, a la gent que treballa
a les associacions de veïns i a altres
entitats i als qui s'han negat a marxar
d'un barri que consideren seu i pel qual
val la pena lluitar. Encara hi ha molta
feina per fer... Cal continuar, és clar que
sí. Ara amb el Pla de Barris tenen
l'oportunitat d'acabar de fer realitat
el somni de veïns i ciutadans de Lleida.

Cada cop que falla alguna cosa de
l'escala, tots els renecs són per a la
Virtudes. -Que si la presidenta no
avisa a temps els de l'ascensor, que
si no sap ni canviar una bombeta... I
mentrestant, ningú no recull mai un
simple paper de l'entrada si s'escau
de trobar-lo, i les criatures del tercer
segona fan peuades a les parets de
l'escala sense que ningú mai no els
digui res.
Quan, passat un any, es fa la reunió
de canvi de president, el veí del primer
segona, a qui toca, al·lega motius de
salut per tal de no assumir el càrrec.
El del segon primera diu que no li va
bé...

Els polítics són uns
inútils i uns aprofitats...
però ningú no vol fer
la seva feina
Això de la política és com una escala
de veïns. Tothom vol que les coses
funcionin però ningú no se'n fa càrrec.
Això sí, tots els polítics són uns inútils
i uns aprofitats... però ningú no es vol
posar a fer la seva feina, que és com
la de la presidenta de l'escala de veïns:
treballar perquè les coses que són
de tots vagin tan bé com es pugui.
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Nova etapa
El 10 de juny acabo oficialment el
mandat com a portaveu i regidora
d'ERC a la Paeria, tasca que he dut
a terme en els darrers quatre anys,
primer amb el malaurat company
Xavier Aluja i, posteriorment, amb el
company Francesc Mitjans. Ha estat
una època intensa en treball i
satisfactòria en resultats, malgrat
ser a l'oposició, un lloc igual de digne
que el del govern, però amb menys
ressò mediàtic.
Han estat quatre anys en els quals
hem volgut ser la veu dels lleidatans
i lleidatanes que ens han donat confiança, fent una oposició propositiva,
constructiva, dialogant, però igual
de crítica, exigent i controladora.
ERC també ha estat la veu de la catalanitat en el saló de plens i qui més
ha defensat la nostra llengua i la
identitat de la ciutat.
A més a més, també hem volgut posar el focus d'atenció en aquells problemes quotidians que la crisi ha
accentuat a qui més pateixen: joves,
dones, famílies i gent gran.
El passat 22 de maig els lleidatans
van parlar a les urnes i ERC ha quedat fora de la Paeria. Respectem els
resultats i fem autocrítica, ja que
alguna cosa no haurem sabut transmetre o fer bé atès el fruit que recollim en nombre de vots. Ara toca
començar de zero, reiniciar el projecte i treballar més que mai amb
idees noves, un full de ruta nou i
altres persones perquè, quan toqui,
ERC torni a erigir-se com l'altaveu
de l'Esquerra Republicana de Catalunya que una ciutat com Lleida ha
de tenir a les seves administracions.
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Moltes
gràcies

El defensor de les
persones grans

Benvolguts lleidatans,

Ja tenim Defensor de les persones
grans. Des de CiU sempre havíem
apostat per aquesta figura. El Pacte
Social per la Ciutadania, signat al 2007,
especificava que durant el quart
trimestre del 2008 es crearia aquesta
figura per reforçar l'actual Síndic de
Greuges. Ha estat una reivindicació
finalment aconseguida. Les persones
grans tenen molt a dir a la nostra
ciutat. No ara, sempre. I per això
entenem que és i serà una peça clau
per treballar també amb la visió d'una
generació que té experiència, saviesa
i voluntat.

Durant la darrera legislatura he estat
la portaveu del Grup Municipal del
Partit Popular a l'Ajuntament de Lleida,
i vull dir-vos que ha estat per a mi
un gran honor formar part de
l’Ajuntament, representar-vos i
contribuir des de l’oposició a una
ciutat millor , criticant l’acció de l’equip
de Govern quan entenia que no estava
encertat en les seves decisions o
presentant alternatives per millorar
aquelles polítiques que han de dur
un major progrés per a la nostra
ciutat.
Vull donar-vos les gràcies pel tracte
rebut durant aquesta etapa, de tots
vosaltres els lleidatans i lleidatanes
que m'heu fet arribar les vostres
peticions i el vostre afecte i de les
moltes entitats i associacions de
Lleida, que són moltes i fan una gran
tasca.

Gràcies per la vostra
confiança
A partir del 22 de maig comença una
nova etapa a la Paeria, després d'unes
eleccions on el Partit Popular ha
obtingut el millor resultat de la seva
història, i des d’on hi continuaré
treballant com a regidora amb les
responsabilitats que em pertoquin
des del Grup Municipal del PP sempre
al servei de tots els ciutadans de
Lleida. Us vull agrair la vostra confiança
i em poso a la vostra disposició per
continuar treballant plegats per
construir la Lleida del futur. Gràcies
per la vostra confiança.

Les persones grans tenen
molt a dir a la nostra ciutat
La nostra gent gran és participativa,
mira cap al futur amb perspectiva i
l'experiència de vida és un dels seus
millors actius. Des de CiU desitgem que
aquest paper de reforç al Síndic
serveixi també per donar més
protagonisme i més participació al
Consell de la Gent Gran.
Des de CiU no volem consells
informatius, volem un Consell de la Gent
Gran proactiu, engrescador, que sigui
escoltat i amb aquest nou impuls al
Defensor de les persones grans hem
fet un bon pas endavant.
Ara ens toca als polítics assumir el
compromís de treballar colze a colze
per una millor qualitat de vida de la
nostra gent gran, per millorar el
benestar de tothom i per treballar de
la mà de tothom per a tothom.
Felicitats!
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Garantir
la mobilitat
de la gent gran
L'Ajuntament de Lleida, per mitjà de
l'Empresa Municipal d'Urbanisme, ha
començat el programa per instal·lar
ascensors als edificis al barri de
Noguerola, que s'inclou al Pla de Barris
del Portal de la Magdalena-Noguerola.
Aquest programa, del qual es pot
demanar informació a l'oficina de
Rambla Ferran número 9, permet
sol·licitar ajuts per millorar l'accessibilitat dels immobles, com ja s'ha
fet en 23 ascensors a diferents barris
de la ciutat, especialment a la Mariola,
Centre Històric i Pardinyes.
A més, actualment hi ha en tràmit 9
més per un import de 162.000 euros.
Tot plegat per millorar l'accessibilitat
i suprimir les barreres arquitectòniques en els diferents edificis que
a hores d'ara tinguin aquestes
mancances.

La instal·lació d'ascensors
facilita que la gent gran no
hagi de marxar de casa
I és que des de la Paeria hem de seguir
la política d'instal·lar ascensors en
els habitatges antics que no en tenen
amb l'objectiu de garantir que la gent
gran que viu en un pis sense ascensor
no hagi de marxar del barri i pugui
sortir de casa seva.
Creiem que tan important és garantir
la mobilitat de les persones de la
tercera edat com la construcció de
centres de dia i de residències a la
nostra ciutat.

