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Projecte Gent gran i cooperació veïns del món-FAVLL
lupament. Això els ha permès conèixer
de primera mà la realitat del Senegal i
conviure amb la seva població, compartir els seus costums, conèixer els serveis
que hi ha a la regió, els projectes que s’hi
duen a terme… Al cap i a la fi, fer una
anàlisi acurada sobre el terreny a la població d’Oussouye.

Glòria Ferrer Pérez

El grup de gent gran voluntària de
la Federació d’Associacions de Veïns
de Lleida, implicada en els projectes
d’acció social, sensibilització i cooperació per al desenvolupament de l’entitat,
han pogut compartir una brigada de
cooperació al Senegal, dins el projecte
Gent gran i cooperació per al desenvo-

Viure aquesta experiència sobre el
terreny ha estat un aprenentatge molt
significatiu per a ells i elles. Des de la
perspectiva transformadora, després
de viure aquestes experiències s’han
convertit en veritables agents de conscienciació i sensibilització en el seu entorn proper, a la ciutat de Lleida.
Durant l’estada a Oussouye, s’han fet
visites i trobades d’intercanvi amb els diferents professionals de serveis educatius, socials, sanitaris com ara l’orfenat,
l’escola bressol, institut de formació
professional, ajuntament, associacions
esportives, hospital, etc. I, sobretot,
s’ha pogut col•laborar de manera es-

pecífica donant suport a les persones
pertanyents a l’associació de discapacitats físics d’Oussouye i s’han fet tasques
al centre de formació polivalent per a
grups vulnerables d’Oussouye, construït per l’entitat amb la col•laboració de
l’Ajuntament de Lleida.
En particular, s’han acabat d’agençar
i equipar els diferents espais del centre,
amb mobiliari, maquinària i utensilis
necessaris i adequats, per tal de dur-hi
a terme tallers diversos de costura i altres manualitats, la qual cosa augmentarà les possibilitats de generar ingressos propis, ser autosuficients i facilitar
la reinserció econòmica i socioprofessional. A més, també s’ha concretat la
construcció i l’arranjament de cadires
de rodes d’algunes de les persones
associades amb pocs recursos econòmics. Finalment, s’ha condicionat i gestionat la posada en marxa d’una botiga al mercat, per facilitar la mobilitat
de les dones i l’exposició de les seves
creacions. •••

Habitatges socials per als desnonats
la protecció als deutors hipotecaris que
preveu la suspensió immediata i per un
termini de dos anys dels desnonaments
de les famílies que es trobin en una situació d’especial risc d’exclusió. Aquest Reial
Decret també inclou un mandat al Govern
perquè impulsi la constitució d’un fons social d’habitatges.

Joan Vilella

Un dels efectes més greus de la crisi
econòmica ha estat la pèrdua o el risc de
pèrdua de l’habitatge habitual per part
de moltes famílies. La situació d’atur i la
pèrdua o el risc de pèrdua de l’habitatge
habitual posen en un greu risc d’exclusió
social milers de ciutadans. Per evitar-ho, el
Govern de l’Estat va aprovar un Reial Decret Llei de mesures urgents per reforçar
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És necessari flexibilitzar
les condicions d’accés als
habitatges socials en règim
de lloguer
Al marge d’aquestes mesures, esdevé
necessari abordar una reforma més en
profunditat del marc jurídic de tractament
a les persones físiques en situació de sobreendeutament, i, en particular, analitzar
millores sobre els mecanismes d’execució
hipotecària, i és en aquest moment quan es
requereix una intervenció pública imme-

diata que pal·lii les circumstàncies de major
gravetat social que s’estan produint. Dintre d’aquestes mesures, resulta necessària
la flexibilització de les condicions d’accés
als habitatges socials en règim de lloguer
per a aquelles persones que han perdut la
seva llar. Per aquests motius hem presentat
una proposta demanant d’una banda al
Govern de l’Estat que adopti les mesures
necessàries per modificar els mecanismes
d’execució hipotecària, i de l’altra es demana, tant al Govern de la Generalitat com
a l’Ajuntament de Lleida, que flexibilitzin
els requisits actualment existents d’accés
a habitatges socials de caràcter públic en
règim de lloguer, revisant els requisits de
caràcter econòmic perquè qualsevol persona o família en risc d’exclusió social pugui accedir a un habitatge social, adaptant
els contractes d’arrendaments a rendes
assumibles d’acord amb els ingressos que
percebin perquè cap família no s’hagi de
quedar sense un habitatge per no disposar
d’ingressos suficients. •••
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Més control sobre locals per evitar molèsties als veïns
El ple de l’Ajuntament de Lleida
d’aquest darrer mes ha aprovat la modificació de l’Ordenança reguladora dels
establiments de pública concurrència,
amb la qual es pretén ser més estrictes
amb tots aquells establiments oberts al
públic, especialment en tot allò que fa
referència a sorolls, fum, olors o molèsties al veïnat, com també en la regulació dels horaris de funcionament de les
terrasses per tal de garantir el desenvolupament d’aquestes activitats però tot
preservant el descans dels veïns.
Amb aquesta nova ordenança, a més
d’endurir totes les qüestions relacionades amb la insonorització dels locals i
l’extracció de fum, també es prohibeix
expressament el funcionament de bars,
pubs i prostíbuls en habitatges de tota la
ciutat, de tal manera que s’introdueixen
més garanties jurídiques per poder actuar contra el funcionament irregular
d’aquestes activitats en pisos. Així mateix, s’incorporen condicions més estrictes per a l’obertura de centres de culte,

amb la qual cosa es limita la seva ubicació en edificis aïllats i en carrers amples,
sempre que tinguin un aforament de
més de 100 persones.
La nova normativa entra a regular, per
primera vegada, els horaris de les terrasses de bars i restaurants, de tal manera
que a partir d’ara de dilluns a dijous han
de tancar abans de les 00.00 h, i els divendres, dissabtes i vigílies poden obrir
fins a les 1.30 h, a excepció d’aquelles
que siguin en places i zones per a vianants, que podran tancar quan ho faci
l’establiment.

Per primera vegada es fixa
un horari de tancament de
les terrasses
La regulació de les distàncies i les
condicions d’ubicació dels establiments
respecte d’altres establiments de públi-

Marta Camps

ca concurrència, les característiques i les
mesures tècniques de les quals han de
disposar els locals, com també, la resta d’aspectes que s’hi regulen han de
permetre evitar riscos d’inseguretat per
aglomeracions de persones en determinats espais i alhora evitar molèsties als
veïns, garantint el dret a la tranquil·litat,
el descans i la protecció acústica i d’altres molèsties a tercers. Són drets de
tots els ciutadans i les ciutadanes. •••

El pressupost del 2013 i la voluntat de pacte
No hi ha res més difícil que pactar amb
aquell qui no posa voluntat a fer-ho. I per
això el nostre vot contrari al pressupost
del 2013, al qual ens ha obligat l’equip
de govern per la seva falta de voluntat i
uns comptes poc reals, amb informació
parcial i encotillats per l’endeutament.
El nostre grup municipal ha demostrat
a bastament la seva voluntat pactista i
d’assumir el desgast i les dificultats, internes i externes, que això suposa en un
consistori amb majoria absoluta. Vam dir
que actuaríem així durant la constitució
d’aquest mandat i ho hem demostrat
amb fets aquest any i mig.
Però no ens podem estar d’advertir
que els prop de 300 milions d’euros
d’endeutament que directament, o indirectament per mitjà de les empreses
públiques i els organismes dependents,
arrossega la Paeria ens lliguen de mans i
peus a l’hora d’albirar un pressupost alternatiu.

Les nostres modestes esmenes, conscients de la greu situació pressupostària
que pateix la Paeria, anaven encaminades
a millorar la cohesió social, i en l’àmbit de
la cultura, perquè les entitats de la ciutat
no patissin les retallades lineals del 21%
de la Paeria afegides a la que ja han patit
amb l’augment de l’IVA per part del PP.

CiU ha demostrat voluntat
pactista, però no ens
estarem de criticar quan
toca, encara que rebutgin
les nostres propostes
Crec que les esmenes que es fan des de
l’oposició s’haurien d’aprovar o rebutjar
pensant en si són en benefici de la ciutadania o no, i no prenent la decisió com a
càstig a un grup polític per no opinar al
cent per cent com l’equip de govern. Això
no obstant, com que tenim molt clar des

Joan Ramon Zaballos

de CiU que l’única cosa important aquí
són els ciutadans de Lleida i no les picabaralles entre partits, la nostra voluntat
de treballar per aquesta ciutat i els seus
veïns continuarà intacta i amb ganes de
col·laborar amb l’equip de govern, quan i
com faci falta, davant el complicat 2013,
en el qual hem d’evitar entre tots la fractura social pels efectes de la crisi. •••
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