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Nou consistori,
nou cartipàs,
nova empenta
Com a conseqüència del resultat de les eleccions municipals
celebrades el passat 22 de maig ha estat constituït el
nou consistori, tant amb la presa de possessió del paer
en cap, Àngel Ros, com de la resta de regidors que ho
conformen, així com l'assignació del corresponent cartipàs
de competències del nou equip de govern.
Noves cares i no tan noves han assolit el nou organigrama
dels càrrecs corresponents de responsabilitats per
desenvolupar i fer front als nous reptes i les noves fites
per assolir per tal d'aconseguir amb una nova embranzida
i noves idees i oportunitats el desenvolupament harmoniós
i sostenible de la nostra aimada ciutat de Lleida.
Un nou organigrama que intentarà atendre, amb els
corresponents serveis, les demandes (i no són poques)
de la ciutadania, per donar resposta a temes com
l'ocupació, la cohesió social, el desenvolupament
socioeconòmic, les noves tecnologies, la immigració, la
cultura, l'esport, etc., així com potenciar els canals de
participació o obrir-ne de nous en uns temps marcats
per l'austeritat, fet que els obligarà a tenir una cura
més gran en tota la seva tasca.

Noves persones hauran de fer front als
nous temps, els nous reptes i les noves
fites per assolir
Per part de la Federació d’Associacions de Veïns de
Lleida, com sempre ha estat en el nostre esperit de
participació, restarem a la disposició d'aquest consistori
per tal de col·laborar en aquells temes que ens són
propis.
Farem arribar la veu dels veïns i les veïnes de la ciutat
en cada un dels temes a debat per tal de treballar en
pro del bé general de la ciutadania, tot aprofitant les
sinèrgies sorgides amb la finalitat de potenciar-ne la
positivització dels resultats que ens permetin poder
situar Lleida fins i tot més enllà del mapa local, i que
sigui punta de llança a escala nacional, estatal i/o europea
i internacional.

INMA
MANSO

Cal una actuació contundent
al Casc Antic
L’alarmant situació d'inseguretat que viu el Centre Històric,
amb immigració il·legal, prostitució, venda de droga i
sobreocupació en pisos pastera, va tenir el seu punt
d'inflexió el passat juliol, quan desenes de persones,
majoritàriament d'origen subsaharià, amb una total falta
de respecte a l’autoritat policial, van mirar d'evitar la
detenció d'una persona sospitosa d'un delicte contra
la salut pública, i van atemptar de forma reiterada contra
agents de la Guàrdia Urbana.
Els greus problemes de convivència minven la imatge d'un
barri oblidat i posen de manifest la necessitat d'una
resposta ràpida i coordinada de les nostres administracions.
Per aquests motius, el Grup Municipal del Partit Popular
va presentar un conjunt de propostes que van ser sotmeses
a la decisió del ple del passat mes de juliol. El primer pas
va ser al Parlament de Catalunya, on el passat 14 de juliol
es va aprovar una proposta del Partit Popular per incrementar
el nombre de Mossos a la ciutat de Lleida.

No permetrem que el Casc Antic continuï
sent una zona insegura on els lleidatans
no s'atreveixen a passar
Des del PP entenem que cal una actuació més ferma i
decidida al Casc Antic i en altres zones de la ciutat que
també pateixen actes d'incivisme, com són en aquests
moments el barri Universitat i la zona del cobriment de
les vies al carrer Sant Ruf. Per evitar-ho, cal fer efectiu
el compliment de les Ordenances de Civisme i Convivència,
i incrementar l'activitat pedagògica entre els immigrants
que viuen a la zona. Per evitar els pisos pastera, s'ha
de sol·licitar a totes les persones que es vulguin inscriure
al padró municipal la cèdula d'habitabilitat del domicili
habitual i incrementar les inspeccions sobre els possibles
casos de sobreocupació. Per evitar la degradació, mantenir
en bones condicions i evitar situacions de risc s'han de
portar a terme les inspeccions tècniques als edificis de
més de 45 anys. Amb l'objectiu d'evitar l'empadronament
fraudulent, s'ha de donar de baixa a les persones que
figurin empadronades i es determini de forma fefaent
que no hi viuen. I finalment, i no menys important, les
forces i els cossos de seguretat de l'Estat han de detectar
els immigrants en situació irregular, per procedir a la
seva expulsió al país d'origen.
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Els espais públics,
llocs de convivència
i respecte mutu
Els espais públics són els llocs de la ciutat on comença
el civisme i on s’ha de reforçar el respecte mutu i la
convivència entre tots els veïns. Els darrers episodis
de desconfiança, recel i brega viscuts en diferents zones
de la ciutat com el Centre Històric, el barri d’Universitat
i el parc del cobriment de les vies demostren que és
més important que mai el respecte dels uns amb els
altres i que, dins un espai que és el mateix per a tothom,
la gent ha de conviure en harmonia per treure’n el profit
i el gaudi.
És per això que el ple del passat 27 de juliol va aprovar
una moció, a iniciativa del Grup Municipal de Convergència
i Unió (CiU), que aposta per una feina transversal que
impliqui diverses regidories amb una aplicació estricta
de l’ordenança de convivència i civisme, a través de la
Guàrdia Urbana, i amb més pedagogia, mitjançant educadors
socials i monitors. També amb més visualització de les
normes d’ús i manteniment en tots els parcs infantils
i pistes esportives de la ciutat i, finalment, amb l’ampliació,
més enllà dels límits del barri antic, de la feina de l’equip
multidisciplinari creat per inspeccionar locals comercials
i d’oci.

El ple ha aprovat una moció de CiU que
aposta per una aplicació transversal de
l’ordenança de civisme i més pedagogia
Hem de ser especialment sensibles amb el treball per
la convivència als espais públics amb l’objectiu de generar
espais compartits, on tothom ha de tenir presents que
gaudeixen dels mateixos drets i deures, i no indrets on
es planten les llavors del recel, on uns quants es fan
seu l’espai, excloent-ne els altres ciutadans. Si aconseguim
que carrers i places siguin uns llocs de convivència i
respecte mutu, estem contribuint a evitar problemes
d’inseguretat ciutadana en el futur i a preservar la
cohesió social entre tots els veïns.
En aquesta línia s’emmarca la nostra proposta per
millorar el civisme, assumida també per l’equip de govern
i pel compliment de la qual vetllarem els regidors de
CiU.
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Lleida “llueix” un nou passeig
de Ronda
Lleida estrena el nou passeig de Ronda després de la
reforma integral que ha fet la Paeria, finançada amb
diners del Ministeri de Foment que corresponen al traspàs
de carreteres estatals a l’Ajuntament. L'actuació ha
permès convertir el que era un dels principals vials de
trànsit de la ciutat en una via més urbana, amb 4 noves
cruïlles semafòriques i una nova mitjana, amb un singular
disseny, per fer molt més segur el passeig de Ronda, on
encara hi circulen milers de vehicles al dia. També s'han
ampliat voreres en alguns trams i s'han fet noves la resta,
s'ha renovat tot l'aglomerat de la calçada, s'ha instal·lat
nou enllumenat al llarg de l'avinguda i s'ha disposat un
nou enjardinament, principalment a les cruïlles, molt més
vistós i amable. Alhora, s'ha creat una nova plaça a la
cruïlla de Ronda amb Enric Granados i Rovira Roure de
600 m2 i s'han fet canvis a les cruïlles semafòriques per
millorar la fluïdesa de transit i la seguretat dels vianants.

La Paeria inicia el vial que connecta el
centre amb la Bordeta i els Magraners
Així mateix, l'ajuntament ha iniciat una obra importantíssima
per millorar les connexions dels barris de la Bordeta i
els Magraners amb el centre de la ciutat i per disposar
d'un nou accés a la ciutat des de la Variant Sud. Es tracta
de la construcció del nou vial del camí de Picos, que també
són unes obres finançades per l’Estat, en virtut del mateix
conveni de traspàs de carreteres. Cal destacar que es
construiran dos nous trams d'aquest eix viari, que enllacen
el vial de Victoriano Muñoz Oms des de la rotonda de la
LL-11 fins al carrer Palauet, a la Bordeta, i des del final
de la nova urbanització de Torre Salses fins al barri dels
Magraners. En aquest punt, també es podrà enllaçar amb
la Variant Sud, de manera que s'obre una nova via de
connexió entre la plaça Europa i els vials de circumval·lació
de la ciutat. Així, la urbanització del camí de Picos permetrà
a la vegada la posada en funcionament del nou pont sobre
les vies del tren entre la Bordeta i els Magraners, per
facilitar la connexió des de la Bordeta i fins als Magraners,
passant per la zona d'expansió de Torres Salses.
En total, un nou eix viari de 3,7 quilòmetres que s’inicia amb
trams ja executats, com la prolongació del carrer Príncep
de Viana, amb el nou pont sobre el riu Segre, passant per
l’avinguda de Victoriano Muñoz Oms, fins a arribar a la
LL-11, i als quals se sumarà ara l’execució dels trams nous.

