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Cal garantir el futur
de l’Horta

Apostem
pels emprenedors

La Comissió de l’Horta de la FAVLL ha fet lliurament a
les diferents administracions d’un document on es recullen
diverses propostes per adaptar la legislació vigent en
matèria d’urbanisme a la realitat actual de l’Horta de
Lleida. Aquest manifest ha estat elaborat per la gent
que viu a l’Horta, coneix la seva problemàtica i les dificultats
en aquesta matèria.

Les terres de Lleida han perdut 5.447 treballadors autònoms entre el maig del 2008 i el juny del 2011. Més
de 300 empreses han tancat durant l'any anterior i solament durant el primer semestre del 2011 unes 121
empreses s'han vist obligades a tancar les seves portes.

El fet que es treballés en l’elaboració del nou PGM dóna
més idoneïtat al manifest, ja que les propostes que s’hi
recullen disposaran d’un marc legal per poder dur-les
a terme. Propostes amb sentit comú i que cal tenirles en compte, ja que van dirigides al manteniment de
la població de l’Horta i a millorar les seves condicions
de vida. Som conscients que s’ha de tenir molta cura,
ja que cal trobar un equilibri entre l’habitabilitat de l’espai
i la seva preservació.

Amb el nou PGM arriba el moment
d'afrontar els problemes urbanístics
de l’Horta de Lleida
Són propostes molt concretes, com ara la rehabilitació
i la consolidació dels habitatges existents, la possibilitat
de segregació dels diferents habitatges d’una mateixa
finca, refer amb construcció moderna habitatges de
difícil rehabilitació i, fins i tot, si és necessari, l’edificació
d’un nou habitatge. Sempre donant prioritat als usos
i als costums agrícoles i ramaders sobre altres usos
que puguin ser concurrents en el mateix espai.
Mesures que, sense dubte, donaran més vitalitat a l’Horta,
garantiran la seva continuïtat i contribuiran de manera
directa en la conservació i el manteniment d’aquest
espai.
Demanem a les administracions a les quals va dirigit
aquest document, la Paeria i la Generalitat, ja que són
qui té les competències en aquestes matèries, que tinguin
a bé d’estudiar-lo, donar-hi suport i treballar per tirar
endavant les modificacions i les propostes que es plantegen,
que de ben segur comportaran un futur millor per a
l’Horta de Lleida i els seus habitants.

En aquest escenari amb 30.000 treballadors a l'atur
a la demarcació de Lleida i 9.000 famílies en les quals
tots els seus membres no troben feina, no hi ha lloc per
a la improvisació ni la falta d'estratègia. El nucli del teixit
productiu d'aquest país està representat per les petites
i mitjanes empreses i els autònoms, que donen ocupació
al 90% dels treballadors i representen el 87% del PIB
de l'Estat. Per aquest motiu, és necessari establir per
mitjà d'una política econòmica integral un marc institucional,
laboral i regulatori que promogui l'emprenedoria, la
creació, desenvolupament, creixement, renovació, innovació
i internacionalització dels projectes empresarials, que
són en definitiva els que generen ocupació, valor i benestar
per a la societat.

Creiem que les pimes i els emprenedors
han de liderar la recuperació econòmica
i la creació d'ocupació
Hem d'ajudar els emprenedors lleidatans, hem de promoure
la inversió i hem de facilitar des de l'Administració el
foment de l'esperit empresarial, eliminant l'excés de
llicències per crear una nova empresa a la ciutat, hem
de substituir les autoritzacions i llicències prèvies sobre
la base de la presumpció del compliment normatiu i
reforçar en paral·lel els mecanismes de control posterior.
Hem de donar suport fiscal a la contractació del primer
treballador, articular un mecanisme àgil i efectiu per
compensar els deutes tributaris, millorar el tractament
fiscal dels beneficis de l'activitat, adequar els mòduls
a la realitat econòmica i modificar el règim de l'IVA perquè
els autònoms i les pimes no hagin de pagar l'impost fins
que efectivament hagin cobrat les seves factures. Des
del Partit Popular de Lleida creiem que el progrés d'una
societat no el fa una Administració sinó que el fan els
seus ciutadans i les seves empreses, que amb el seu
mèrit, dedicació i treball ajudaran sens dubte a la recuperació
econòmica i amb ella a garantir l'educació, la sanitat
i les pensions del futur.

OPINIó

lapaeriadesembre2011

JOAN RAMON
ZABALLOS

25

MARTA
CAMPS

Mercats de Nadal: una
oportunitat turística

Nous i millors equipaments
al Centre Històric

Els mercats de Nadal són una de les tradicions més
arrelades a casa nostra. Però la tradició també necessita
renovar-se i reforçar-se. Hem d'aprofitar l'oportunitat
que ens ofereix aquesta època festiva de l'any per crear
sinergies entre els sectors de l'alimentació, l'artesania,
la cultura i altres activitats complementàries relacionades
amb les festivitats nadalenques. I no solament per
mantenir el vincle amb els veïns de la ciutat, sinó també
per atreure visitants d'arreu en un sector complementari
a l'oferta turística d'hivern.

Recentment, l'Ajuntament de Lleida ha posat en marxa
la nova seu dels Castellers de Lleida al costat de l'antic
convent de Santa Clara, on també s'han construït vuit
habitatges de lloguer social. Aquesta actuació, que s'ha
fet en el marc del Pla de Barris del Centre Històric, és
tot un símbol de l'aposta municipal per revitalitzar el
nostre casc antic, construint-hi equipaments que ajudin
a contribuir a donar-li vida amb la suma de tot el teixit
social, cultural i associatiu del barri i de la ciutat. La
restauració del convent de Santa Clara, del qual l'Ajuntament
està a punt d'iniciar la segona fase, on és previst ubicarhi un centre de dia per a la gent gran com també més
dependències per als Castellers i per a altres entitats
culturals de la ciutat, és, per tant, una de les peces
angulars per dinamitzar socialment i culturalment el
Centre Històric. Com també ho seran, des del vessant
més comercial i turístic, el Parador del Roser, on el Govern
de l'Estat està construint el Parador de Turisme, i el
Mercat del Pla, on estem a punt d'iniciar la segona fase
de restauració de l'històric edifici per obrir-hi un restaurant
i un mercat de proximitat de productes agroalimentaris
de la terra.

Hi ha força ciutats al centre d'Europa en les quals el
seu mercat de Nadal és una atracció turística de primer
ordre, que dinamitza tota la població durant dues setmanes.
Lleida té tots els requisits per poder-ho ser també en
el nostre territori.
Actualment, se celebren a Lleida tres petits mercats
de Nadal dispersos per la ciutat: el de roba i complements,
a l’avinguda Francesc Macià; el de Santa Llúcia i Arbres
de Nadal, a la plaça Cervantes, i el mercat d'artesans,
al voltant de la Catedral Nova. És evident el dinamisme
comercial que aporta un mercat de Nadal a cadascun
dels espais de la ciutat on se situen, però caldria apostarne per un i consolidar una zona de la ciutat com a centre
neuràlgic de les activitats comercials nadalenques perquè
esdevingui un revulsiu per al petit i el mitjà comerç de
proximitat.

Hem de crear sinergies entre els sectors
de l'alimentació, l'artesania, la cultura i
altres activitats nadalenques
Al mateix temps, un mercat de Nadal que vulgui ser un
punt de referència per a molta gent de dins i de fora
de la nostra ciutat necessita una imatge de marca única
que l'identifiqui més enllà de la ciutat i un nom adient
per diferenciar-se, a banda del segell de qualitat que
la marca Lleida té per si mateixa.
Finalment, aprofito aquesta columna per felicitar el
Nadal a tots els lleidatans i lleidatanes. Que els vostres
desitjos es facin realitat en companyia dels éssers
estimats en aquests dies especials de joia i pau.

El convent de Santa Clara, el Parador del
Roser i el Mercat del Pla, elements
dinamitzadors
Un altre projecte important que està duent a terme
l'Ajuntament al centre de la ciutat és la recuperació
dels porxos de la plaça Paeria (que daten entre els segles
XIII i XVII), emmarcada dins del Pla de Barris Portal de
la Magdalena-Noguerola, amb l'objectiu de sanejar aquest
espai tan característic, a la vegada que incorpora una
nova imatge artística al seu sostre. 16 alumnes de l'escola
d'art municipal Leandre Cristòfol han col·laborat en
aquesta intervenció plàstica i pictòrica, fent uns plafons
als cels rasos amb una mena de collage de representacions
gràfiques de colors vius que recorden els estendards
medievals i donen nova vida i lluminositat a l'espai dels
perxes, com s'anomenaven antigament. Finalment, estem
enllestint també la reforma integral de la Baixada de
la Trinitat, la qual cosa permetrà dignificar aquest espai
i obrir una nova via d'accés a la principal via comercial
de la nostra ciutat.

