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M. JOSÉ
HORCAJADA

Moltes
gràcies
Moltes gràcies!! Amb aquestes senzilles
paraules vull agrair sincerament el suport
rebut a les urnes de totes les persones
que han confiat en mi perquè els
representi a l'Ajuntament de Lleida. Ha
estat un honor per a mi.
Com tots sabeu, he centrat la meva
campanya a anar personalment a tots
els barris per saber de primera mà què
és el que preocupa els ciutadans de
Lleida. He parlat amb molts de vosaltres
personalment i amb uns altres no m'ha
donat temps, però ara disposo de quatre
anys en els quals seré a l'Ajuntament
disposada a continuar escoltant els
vostres problemes per intentar
solucionar-los. Tingueu esperança!, el
canvi ja ha començat, les prioritats del
Partit Popular són les vostres.
La creació d'ocupació, la seguretat i la
convivència en els carrers, com també
assolir una immigració legal i cívica són
els meus principals objectius i lluitaré
durant aquests pròxims anys per fer
que en el vostre dia a dia la qualitat de
vida millori.

Tingueu esperança!, el
canvi ja ha començat, les
prioritats del PP són les
vostres
Finalment, vull recordar-vos que estic
a la vostra disposició a l'Ajuntament de
Lleida, tant als qui m'heu votat com als
qui no, perquè entre tots aconseguim
el futur que us mereixeu tant vosaltres
com els vostres éssers estimats. Moltes
gràcies!!

JOAN RAMON
ZABALLOS

Per una Paeria
plural, participativa
i transversal
S'obre un nou mandat a la Paeria amb
il·lusió i esperança renovades. Des del
Grup Municipal de CiU treballarem
perquè els pròxims anys siguin els de
la recuperació de la confiança entre
els lleidatans i els seus representants
polítics municipals. No ens podem
permetre fer política d'esquena a la
gent i aplicar reiteradament la matemàtica electoral. Hem de deixar enrere
les polítiques del segle passat i posar
la democràcia a l'altura dels reptes de
la societat actual: més oberta, plural,
participativa i transversal.

Hem d'intentar aconseguir
l'impossible per assolir el
possible: construir una
Lleida millor
Les nostres prioritats són fer front a
l'atur, a la crisi econòmica, al perill de
fractura social i a les dificultats de
promoció d'una ciutat i els seus actius
en un món de competència global. Amb
el diàleg i el consens com a eines bàsiques
d'actuació, tant amb els ciutadans com
entre els diferents grups polítics. El
contacte diari amb els ciutadans de ben
segur que ens portarà a una relació
fructífera de diàleg i propostes
compartides pel bé de la ciutat. Com deia
el meu admirat Hermann Hesse, “hem
d'intentar aconseguir l'impossible per
assolir el possible”, i construir junts una
Lleida millor. La força de la gent de la
nostra ciutat ens garanteix un gran
avenir. Tan sols hem de creure fermament
en les nostres possibilitats i posar-nos
a treballar.
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MARTA
CAMPS

El nou Ajuntament
comença a caminar
Fa uns dies va començar a caminar el
nou Ajuntament que va ser elegit
democràticament en les eleccions
municipals del passat 22 de maig, i en
les quals el grup socialista va renovar
la confiança de la ciutadania. Ens
prenem aquests resultats com un nou
repte i una nova responsabilitat per
treballar per a tots els lleidatans i
lleidatanes els pròxims 4 anys. El 2007
ens vam comprometre a governar amb
4 grans objectius: treballar per la
ciutat de les persones, créixer en
igualtat d'oportunitats, cooperar amb
el territori i fer Catalunya des de Lleida.
Ara, aquest compromís es referma
amb la finalitat principal de lluitar
contra la crisi i continuar transformant la ciutat per ajudar al creixement
econòmic, intentant mantenir el nivell
de cohesió social.

La prohibició del burka als
espais municipals, avalada
pel TSJC
Cal actuar, doncs, amb equitat i
justícia, prioritzant sempre uns
valors bàsics i uns deures col·lectius
per damunt dels deures individuals,
per tal d'assegurar una convivència
pacífica, com així hem demostrat,
per exemple, amb la modificació de
l'Ordenança de Civisme i Convivència
de Lleida, per prohibir l'ús del burka
als edificis i espais municipals i que
ha estat avalada recentment pel
Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya. Un fet que referma la
nostra política d'integració de
tothom, amb un discurs de valors i
que transcendeix les cultures.

