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Associacionisme veïnal

Antoni Tahull

Perquè una ciutat sigui dinàmica, activa i amb una àmplia participació dels
veïns es necessiten diverses institucions
que uneixin forces, que aglutinin inquietuds i que coneguin bé la vida local. Entre
aquestes institucions hi ha les Associacions de Veïns, que durant molts anys a
Lleida han fet una tasca important.

Per això volem, a mode de recordatori, explicar alguns punts sobre aquestes
organitzacions, formades per homes i
dones d’un mateix barri i que tenen com
a objectiu principal el defensar els interessos comuns dels veïns, ajudant i participant en la gestió i fomentant solucions
a la problemàtica dels barris i respostes
satisfactòries a les demandes socials.
Pensem que la principal tasca que tenim
és la millora de les condicions de vida del
barri, fer propostes i reivindicacions de les
necessitats que s’observen o es detecten,
i traslladar totes aquestes preocupacions
de la comunitat als òrgans competents de
l’Ajuntament. Per això col·laborem amb la
regidoria pertinent, amb la Policia Local,
amb els Agents Cívics i amb diferents departaments del municipi, traslladant tota
la informació que ens arriba sobre la vida
del barri.
A més d’aquesta feina força seriosa,
organitzem activitats diverses amb la intenció de fer-hi participar els veïns, com
ara la Festa del Barri, competicions espor-

tives, xerrades, activitats per als més petits, joves o gent gran.
Tota aquesta feina la fem persones
amb inquietud col·lectiva i ciutadana,
veïns que volem participar plenament i
democràticament en tots els temes relacionats amb el benestar col·lectiu dels
nostres barris. Veïns que organitzem el
nostre temps lliure amb activitats de cara
a una participació més activa i àmplia.
Estem convençuts que per fomentar la
consciència col·lectiva que contribueix a
aconseguir una societat més participativa i igualitària és important participar de
l’associacionisme veïnal. Aquesta participació activa és necessària per aconseguir
un creixement més ampli i democràtic
de la societat. Tal com va dir un regidor
lleidatà a la presentació d’un estudi sobre la participació ciutadana, “no s’entén
el moviment associatiu ni la participació
ciutadana a Lleida sense les Associacions
de Veïns i les Cases Regionals, que representen la història recent del moviment
associatiu de la nostra ciutat”. •••

Evitar situacions injustes

Joan Vilella

Són nombroses les dificultats que pateixen moltes famílies lleidatanes immerses
en un procediment d’execució hipotecària
o en risc de perdre el seu habitatge per no
poder fer front a la seva hipoteca. Des de
l’inici de la crisi més de 4.400 famílies lleidatanes s’han quedat sense casa. Des del Govern del Partit Popular s’estan fent reformes
legislatives i mesures urgents per reforçar
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la protecció als deutors hipotecaris i que
comporten 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, com també
l’establiment d’un Fons social d’habitatges
destinat a oferir cobertura a aquelles persones que hagin estat desallotjades del
seu habitatge habitual per l’impagament
d’un préstec hipotecari. També es preveu
l’ampliació del Codi de Bones Pràctiques,
flexibilitzant els requisits per a la dació en
pagament, la reestructuració del deute hipotecari amb la reducció dels interessos i
l’establiment d’una carència de fins a quatre anys o la limitació legal dels interessos
de demora.

Des del PP proposem
paralitzar el pagament
de la plusvàlua als
desnonats

Malgrat les reformes previstes hi ha
actualment situacions injustes que hem
d’afrontar de manera immediata, i és el cas
de les persones que es veuen immerses
en un procediment d’execució hipotecària,
que han perdut el seu habitatge habitual
i que tenen l’obligació legal de satisfer
l’impost sobre l’increment del valor dels
terrenys urbans, és a dir, la plusvàlua.
Des del Grup Municipal del PP hem proposat a l’Ajuntament de Lleida que es procedeixi a ajornar el pagament de l’impost
de la plusvàlua als titulars que hagin perdut
el seu habitatge habitual per execució hipotecària i no tinguin altres béns per fer front
a aquest impost, i que es procedeixi, posteriorment, a la cancel·lació del deute per la
via de la compensació. Creiem que aquesta
és una demanda de justícia social a la qual
hem de donar resposta de manera urgent i
sense oblidar, això sí, la necessària reforma
de la Llei d’Hisendes Locals per evitar tributacions injustes. •••
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La nova Rambla Ferran comença a caminar
La recuperació de la rambla de Ferran
i de l’avinguda Francesc Macià, un dels
projectes clau que impulsa l’Ajuntament
de Lleida, en el marc del Pla de Barris de
Portal de la Magdalena-Noguerola, ha
començat a fer els primers passos perquè aquesta actuació sigui una realitat en
els pròxims anys convocant un concurs
d’idees per a la dinamització socioeconòmica d’aquestes dues avingudes urbanes
de la ciutat al qual s’han presentat sis propostes, totes amb un gran nivell tècnic
atesa l’envergadura d’aquesta actuació i,
sobretot, la seva rellevància.
La seva situació estratègica i el fet que
estigui fortament vinculada a un dels eixos
comercials de Lleida fan pensar en la possibilitat i la conveniència de desenvolupar
un nou disseny urbanístic més amable i
integrat en el model de ciutat i adequat a
l’activitat socioeconòmica del barri, recuperant especialment la dimensió humana
de Passeig i de Rambla. El concurs d’idees
pretén seleccionar propostes prèvies per a
la dinamització socioeconòmica d’aquest

eix principal de la ciutat amb un ús potencial mixt, de comerç, de restauració, serveis
de tot tipus i residencial.
El pressupost total que es preveu en
aquest concurs és de dos milions d’euros,
en el qual s’inclou la reforma urbanística
de la zona, però sobretot un pla de dinamització que revitalitzi la Rambla, que, si
bé té vida als matins amb un caire professional i de negocis, cal donar-li especialment també vida a les tardes amb oci,
restauració, esdeveniments culturals, mercats, entre altres.

El concurs d’idees pretén
seleccionar propostes
per a la dinamització
socioeconòmica d’aquest
eix principal de la ciutat

Marta Camps

Per a aquest concurs es nomenarà una
comissió de valoració formada per representants i tècnics municipals, com també
per membres d’entitats veïnals i comerciants, per tal d’analitzar les ofertes presentades i elevar una proposta per a la seva
aprovació. El jurat podrà concedir fins a 3
premis i les idees contingudes en els premis
es podran recollir en el projecte definitiu. •••

A Lleida, som majoria pel Dret a Decidir
L’Ajuntament de Lleida ha ratificat per
majoria absoluta la Declaració de Sobirania i el Dret a Decidir del poble de Catalunya. Disset dels 25 regidors de la Paeria
hem votat a favor de la resolució aprovada
al Parlament de Catalunya.
Hem d’agrair-ho especialment als 11 regidors socialistes que, en un acte que els
honora i malgrat el desgast que els pot
provocar dins el seu partit, es van sumar
als regidors de CiU per fer realitat al Ple
municipal allò que ja és una realitat als
carrers de la ciutat: les lleidatanes i els lleidatans, tant o més que la resta de catalans,
volen ser consultats i poder decidir lliurement el seu futur com a país.
Vull fer constar un cop més que no és
una declaració a favor de la independència, ni a favor de l’Estat propi, ni a favor
del federalisme ni de cap ideologia en
concret, ja que el que va aprovar el Parlament, i l’Ajuntament hi ha donat suport

institucional, és una declaració a favor de
la democràcia.
I no hem de tenir por de la democràcia.
Hem superat, com a nació i col•lectivament,
guerres i dictadures i ara ens toca enfrontar-nos amb una crisi econòmica que posa
en risc fins i tot l’estat del benestar que
entre tots hem bastit. Per tant, la voluntat
del poble, la plena expressió democràtica
del referèndum i el dret a decidir han de
ser una oportunitat per redreçar el nostre
camí i no pas un obstacle paralitzant en
l’assoliment dels nostres anhels nacionals.

S’ha d’agrair el gest dels
11 regidors socialistes que
es van sumar a la moció de
CiU pel Dret a Decidir
Crec que hem respost a la nostra responsabilitat com a Paers d’aquesta ciu-

Joan Ramon Zaballos

tat. Som ‘homes i dones de pau’, segons
el significat de l’arrel llatina de la paraula,
i ens devem als nostres ciutadans. A les
eleccions del novembre les lleidatanes i els
lleidatans van manifestar de manera molt
clara la seva voluntat de ser consultats i de
poder decidir lliurement el seu futur com
a país. El Parlament li ha donat resposta i
Lleida s’ha posat al seu costat. •••

Ajuntament de Lleida • La Paeria

27

