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L'afany recaptador de les
zones blaves a Lleida
El Grup Municipal del Partit Popular vol una gestió més
eficient de les zones d'estacionament limitat a la ciutat
de Lleida. L'objectiu principal de les zones blaves o verdes
a Lleida no ha de ser l'afany recaptador de l'equip de
govern, sinó una regulació dels usos de les vies urbanes
que faci compatible l’equitativa distribució dels estacionaments entre tots els usuaris amb la necessària
fluïdesa del trànsit rodat amb la finalitat de garantir la
rotació dels aparcaments. En temps de recessió i greu
crisi econòmica la prestació d'un servei com aquest no
es pot limitar a la imposició de noves zones tarifàries
amb l'únic objectiu de recaptar més recursos a costa
del ciutadà.

No podem acceptar que l'establiment de
zones blaves es realitzi per lliure
disposició de l'alcalde
La diagnosi presentada l'any 2010 per al Pla de Mobilitat
de la Ciutat de Lleida detectava un dèficit d'aparcament
residencial en algunes zones i desajustaments provocats
pel sistema tarifari dirigit a la demanda forana
d'estacionament.
Atesa la necessitat de realitzar una regulació més acurada
de les vies amb estacionament limitat a la ciutat de Lleida,
des del Partit Popular hem presentat un conjunt d'esmenes
a l'ordenança municipal de circulació de vianants i de
vehicles, i hem instat l'Equip de Govern que inclogui un
annex on figurin la relació de carrers de la ciutat amb
regulació limitada d'estacionament, és a dir, les zones
blaves o les noves zones verdes, amb l'objectiu que aquestes
siguin aprovades en ple, fruit del consens del consistori
i no imposades per decret de l'alcalde. Tanmateix, amb
l'objectiu de millorar l'ordenació de l'espai públic i el servei
als ciutadans de Lleida, hem instat a establir diferents
tipus de regulació i limitació horària a les zones amb
estacionament limitat basant-nos sempre en criteris
de fluïdesa del trànsit i confortabilitat dels vianants. En
aquest sentit, sol·licitem l'ampliació de la durada permesa
de l'estacionament per als residents fins a un màxim de
set dies naturals, fet que suposaria no haver de col·locar
de forma diària com es fa actualment el corresponent
tiquet per als veïns que resideixen en aquestes zones
d'estacionament amb regulació horària.
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La immersió lingüística
garanteix el futur
del català
La sentència del TSJC sobre el català com a llengua
vehicular de l'ensenyament ha estat un pas més en el
llarg viacrucis que pateix constantment la nostra llengua.
El Tribunal Suprem, en la seva retallada sobre l'Estatut,
va obrir el camí per arribar a aquesta sentència que vol
dinamitar 30 anys del nostre lloat sistema d'immersió
lingüística.
Per desgràcia, la llengua catalana és, i ha estat, una font
constant de confrontació per aconseguir vots, dins i
fora de Catalunya. Fer jugar al mateix nivell la llengua
castellana i la catalana és on comencen molts malentesos.
És evident que no té la mateixa incidència social i econòmica
una llengua parlada per 400 milions de persones que
una altra de parlada amb prou feines per 7 milions. Les
diferències entre una i altra són absolutament abismals.
Per aquest motiu necessiten un tractament diferenciat,
i és més que evident que a Catalunya la llengua que cal
prioritzar ha de ser el català. En tots els àmbits, però
el més important de tots, sens dubte, és al sistema
educatiu, ja que és on té la capacitat de garantir el seu
futur.

Si deixem l'ús de la llengua sotmès a lleis
basades en la comoditat i sense estat
propi, el català té els dies comptats
L’argument defensat per aquells que parlen de la llibertat
per poder escollir en igualtat de condicions entre el
castellà i el català a l’escola és, ras i curt, una fal·làcia.
I encara ho és més quan a sobre hi afegeixen l’argument
d’aspirar no només a una societat bilingüe, sinó trilingüe,
per la importància de l’anglès.
Si deixem l'ús de la llengua només sotmès a les lleis
basades en la comoditat, el català té els dies comptats.
Aplicant aquesta llei, fins i tot el castellà acabaria
reemplaçat per l'anglès. En aquest cas, però, al disposar
d'un estat sobirà, això no passarà. Catalunya, malauradament,
no en té, d'Estat propi, però els catalans sí que tenim
el ferm compromís d'avançar en la defensa de la nostra
llengua fins on calgui. Així ho hem fet durant dècades
i així ho continuarem fent.
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Per a Lleida, educar és el
present i el futur
Estem vivint una realitat econòmica complicada amb
un futur incert. Davant aquesta situació, l'Ajuntament
fa una aposta decidida per l'educació de la ciutat. Invertir
en educació no és despesa, és una inversió de futur de
la societat. Els nostres infants i joves han de tenir les
millors oportunitats i les administracions públiques ho
hem de fer possible. Les polítiques educatives de la
Paeria així ho han fet en els darrers anys, i així ho continuarem fent.
Lleida ha vist néixer en els darrers anys 4 equipaments
educatius per a noves escoles, i aquest curs s'han posat
en funcionament dos magnífics edificis per a les escoles
de La Mitjana i El Vilot de Sucs, i això és un satisfacció
per a tothom, fruit d'una bona planificació educativa
de l'Ajuntament de Lleida amb coresponsabilitat amb
el Departament d'Ensenyament.

Fem de Lleida una veritable ciutat
educadora
Hem prioritzat l'educació dels petits i la conciliació de
la vida familiar i laboral i construït 6 noves escoles bressol,
i ja en són 18; i continuarem ampliant l'oferta de places
per a infants i construint nous centres perquè a tots
els barris de la nostra ciutat hi pugui haver una oferta
adequada.
Impulsem i prestigiem la formació professional amb la
Fira i el Consell de la FP; així com els ensenyaments
artístics, les arts plàstiques, la música i l'art dramàtic,
amb una àmplia oferta a la nova Escola d'Art Municipal
Leandre Cristòfol, l'Aula Municipal de Teatre i el Conservatori
i Escola Municipal de Música, que complementen la bona
oferta privada que té la ciutat en ensenyaments artístics,
música i dansa.
La Regidoria d'Educació i Infància i tota la Paeria són
al costat de tots els centres educatius i de les entitats
d'educació en el lleure i dóna suport a la comunitat
educativa amb diferents programes i accions perquè
entre totes i tots fem de Lleida una veritable ciutat
educadora.
Educar és el present i el futur de la societat.

