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El moviment veïnal, la participació i la regeneració ciutadana
Localment, la sort ha estat diversa,
però relativament sòlida . El panorama
de les associacions de veïns es avui tan
ric com divers. Son moltíssimes més les
que han nascut en el si de la democràcia que les que van arrancar de les lluites
contra la dictadura.

Marta Roigé

La història de les associacions de
veïns, constitueix una experiència realment densa de continguts al llarg dels
mes de trenta anys de tasca quotidiana.
Aquest fet permet d’entrada contextualitzar el caràcter de l’aportació veïnal
en l’acció pública.

El moviment veïnal ha
de revifar el seu esperit
inicial d’aportació a
l’acció pública
Al llarg de la seva història el moviment
veïnal s’ha manifestat , segons les seves
necessitats, sobre diferents problemes
que poden afectar als seus veïns: sobre
la problemàtica de la vivenda, la de les
antenes de telefonia mòbil, la delinqüència juvenil i la seguritat ciutadana,
urbanisme i espais públics, salut i drogodependència, participació en tots els
seus aspectes, i qualsevol tema que pugui ser d’interès per un barri determinat
o per tota la ciutat.

Des de el moviment veïnal s’han impulsat polítiques i actituds en favor de la
igualtat i la no discriminació per raó de
gènere. En aquests darrers anys afegim
una problemàtica nova que és el fenòmen de la immigració, un fenòmen que
ens ha arribat de sobte i el moviment
veïnal també l’aborda tan per ajudar als
nouvinguts a integrar-se, com als veïns
dels diferents barris a integrar-los.
Ara, la nostra societat es troba en un
moment molt delicat, potser el més
delicat des de la transició, ja que a una
crisi econòmica com mai havíem viscut,
s’afegeix la immoralitat i la corrupció
que afecta a membres de tots els partits
polítics. Per tot això el moviment veïnal
ha de revifar el seu esperit inicial, per
a través de la seva estructura i conjuntament amb les diferents associacions
que conformen l’entramat social de les
nostres ciutats i de les nostres comunitats autònomes, condueixin a través
de la participació a la regeneració de la
vida política i de la nostra societat. •••

Donar resposta a les necessitats dels lleidatans
més decidida l’atenció a les famílies i al
foment de l’ocupació com a motor de la
recuperació econòmica. I fruit d’aquestes
esmenes hem aconseguit que als comptes que regiran la gestió econòmica de la
Paeria hi hagi un increment en les partides
per als més necessitats, a les transferències a ens sense lucre i a la coordinadora
d’ONGD.

Joan Vilella

Des del Grup Municipal del Partit Popular creiem que una política continuista per
part del govern de la Paeria és insuficient
per donar resposta a les necessitats dels
ciutadans que ara, més que mai, requereixen l’ajut i el servei de la seva administració
més propera. Per aquests motius, les esmenes del PP als Pressupostos per al 2013
posen l’accent en prioritzar d’una manera
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Des del PP prioritzem
l’atenció a les famílies i el
foment de l’ocupació
Així mateix, s’incrementa la partida per
al manteniment de vies públiques i en
les partides d’inversió hem assolit el compromís del govern municipal de redactar
el projecte de la nova Escola Bressol de
Cappont, l’arranjament d’un nou carrer de
Vila Montcada i la urbanització d’una plaça
al carrer Escultor Gualter, al barri de Magraners. Però si important és l’atenció a les
famílies i la inversió en els nostres carrers i

places, no ho és menys atendre els nostres
emprenedors. En aquests moments en
què el crèdit escasseja i esdevé més necessari que mai impulsar les nostres petites
empreses com a motor de la recuperació
i de la creació de l’ocupació, el Grup Municipal del Partit Popular ha aconseguit que
s’aprovi una partida de microcrèdits, dotada amb 100.000 euros, per als emprenedors i que anirà destinada a qualsevol lleidatà que vulgui obrir una petita empresa o
comerç, o ampliar o millorar el que té, amb
independència de la seva edat o el seu gènere, un fet que abans no era possible.
Realment ens trobem en un marc difícil,
on totes les administracions retallen despesa davant de la reducció d’ingressos, i és
aquesta situació la que ens imposa adaptar aquests canvis a la realitat existent,
prioritzant les necessitats reals dels lleidatans i lleidatanes, a les quals, en l’exercici
de la nostra responsabilitat política i social,
hem de donar resposta. •••
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Més atenció a famílies amb problemes d’habitatge
L’Ajuntament de Lleida ha posat en
marxa una nova oficina municipal per
atendre persones que hagin d’afrontar
dificultats greus per fer front a problemes
de pagament de la hipoteca i del lloguer
del seu habitatge habitual. La nova oficina
municipal, ubicada a les dependències de
l’Oficina Local d’Habitatge, al carrer Cavallers, número 14, té personal especialitzat
que ofereix orientació, assessorament
legal i acompanyament personalitzat a
les famílies que no poden fer front al pagament del seu lloguer o de la seva hipoteca en el cas que es tracti del seu habitatge habitual i únic, sia en procés inicial,
sia quan ja s’ha fet efectiu el procés de
desnonament, amb l’objectiu de trobar
fórmules per evitar la pèrdua de la seva llar
o trobar-li una alternativa. Es tracta, doncs,
d’oferir un servei integral, que actuï com a
finestreta única.
En aquest sentit, se’ls ofereix diferents
vies d’ajut, com l’acompanyament a una
entrevista amb l’entitat bancària, el propietari o amb el servei d’Ofideute de la Ge-

neralitat; ajudar-les a buscar alternatives a
la situació actual; opcions per obtenir ajuts
d’urgència social o especial per al pagament del lloguer o de quotes hipotecàries;
assessorar les famílies, en cas que el desnonament sigui efectiu.

Nova oficina municipal que
actua com a “finestreta
única” per a desnonaments
o impagaments de lloguer
La Paeria ha demanat la col·laboració de
les entitats financeres perquè posin a disposició dels serveis municipals els seus pisos buits per posar-los al mercat de lloguer
social per mitjà de la xarxa de mediació,
que gestiona l’Ajuntament de Lleida, per
mitjà de l’Empresa Municipal d’Urbanisme,
que ara ja disposa de més de 500 pisos entre els de propietat municipal i els privats
que posa a lloguer per mitjà de la xarxa de
mediació.

Marta Camps

A més, l’Ajuntament de Lleida s’ha
compromès, per acord de ple, a no liquidar l’impost de la plusvàlua a les famílies
que pateixin un desnonament en casos
d’habitatge habitual i únic i ha demanat al
Govern de l’Estat que modifiqui la Llei Reguladora d’Hisendes Locals referents a la
plusvàlua per tal que sigui el banc que es
faci càrrec d’aquest impost, un cop s’hagi
produït el desnonament de les famílies. •••

Tenim La Llotja: fem-la funcionar millor
La Llotja compleix tres anys amb un balanç desigual i amb clarobscurs en la seva
gestió. És un equipament amb un potencial enorme i un patrimoni de la ciutat que
pot impulsar l’activitat econòmica. Ja és
hora de fer-la funcionar millor al servei de
la ciutat.
Fins ara, les dades d’usuaris de La Llotja presentades per l’equip de govern i les
estadístiques, més desapassionades, de
l’INE i l’Idescat sobre els visitants que rep la
ciutat de Lleida contrasten sospitosament.
Segons assegura el govern, s’han superat
les 210.000 persones que han passat per
La Llotja, però és una xifra que mai no es
desglossa en detall per poder-la analitzar
i valorar amb cura. Unes 90.000 serien “activitat congressual i empresarial”, i 120.000,
d’“activitat cultural”. Però, si mirem les dades de pernoctacions a Lleida del 2009
–abans que obrís l’equipament– són ben
bé les mateixes que les del 2012 –amb La
Llotja a ple rendiment, segons el govern–:

al voltant de les 150.000 pernoctacions
anuals a la ciutat. Per tant, es desprèn que
La Llotja no ha fet augmentar el turisme
de congressos, almenys dels congressistes
que passen la nit a la ciutat.

Fins ara, La Llotja no
ha fet augmentar les
pernoctacions a la ciutat,
tot i el seu potencial
congressual i cultural
Pel que fa a l’activitat cultural, només
hem de veure la dràstica reducció dels
pressupostos dels altres equipaments
municipals per comprovar que amb prou
feines mantenen una programació digna,
gràcies a l’esforç i la professionalitat de les
persones que hi ha al capdavant. Això sí, a
La Llotja la programació cultural ens costarà a tots 300.000 euros anuals adjudicats

Joan Ramon Zaballos

a una empresa privada. I continuarem
transferint 800.000 euros el 2013 per pagar el deute de la seva construcció. Sumat:
1,1 milions d’euros. En resum, ens queda
molta feina per fer i cal que tots ens hi posem, sense menysprear l’oposició. Des de
CiU hem demostrat que volem construir
consensos perquè funcioni millor la ciutat,
en general, i La Llotja, en particular. •••
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