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Felicitats Balàfia, enhorabona Lleida
Nova empenta esportiva a
Balàfia amb els clubs de
volei i de bàsquet, gràcies al
treball conjunt de la societat
civil i les institucions
Francesc Caballero

El 27 de març es va efectuar la inauguració dels vestidors nous de la Unió
Esportiva Balàfia –club esportiu cabdal
del barri que li dóna el nom– per part
del paer en cap, del regidor d’Esports i
d’altres regidors de l’Ajuntament, com
també del president i d’altres membres
del club, de diferents personalitats, tant
de l’empresa realitzadora com dels tècnics que l’havien dut a terme i de diferents entitats del barri i de fora. Aquesta

tasca de conjunció i col·laboració entre
l’Ajuntament i les entitats esportives de
base de què disposem en el magnífic
teixit social dels nostres barris és el que
permet que la pràctica d’alguna mena
d’esport per part dels nostres joves sigui una mica més possible i assequible.
Avui dia gairebé en qualsevol dels barris de Lleida s’hi pot practicar un o un
altre tipus d’esport de base per part de
la nostra joventut gràcies a l’oferta que
donen les diferents entitats dels barris
d’arreu de la ciutat, que nombroses vegades reben el suport o l’aixopluc de
les Associacions de Veïns.
Gràcies, com deia abans, a la conjunció del suport sigui per mitjà d’ajuts

com de la construcció i el manteniment
d’infraestructures adients per part de la
Paeria, reivindicades moltes vegades al
llarg del temps per les diferents Associacions de Veïns i per la mateixa FAVL,
com també els clubs esportius, ha permès i ho continua fent que l’esport de
base, magnífica escola de ciutadania
i convivència tant del barri com de la
ciutat, sigui no tan sols practicat en el
seu benefici per la nostra joventut, sinó
que permet albirar un esdevenir ample i
fructífer de noves pràctiques esportives
com aquell al qual estem assistint en el
barri de Balàfia, que redundarà sense
cap mena de dubte en guany de salut i
civisme per a tota la ciutadania.
El moviment associatiu veïnal ha
d’estar content en veure com les causes
que es duen en benefici col·lectiu, amb
un treball continuat i un fort suport ciutadà, obtenen un resultat positiu davant
les institucions. Esperem que aquest
quefer conjunt no s’aturi i ens veiem
novament gratament sorpresos amb realitzacions de noves fites. •••

Gestionar els diners de tothom
neixement immediat perquè els proveïdors puguin cobrar les factures que se’ls
deu, però no s’entén com, any rere any,
aquest Ajuntament ensopega amb la mateixa pedra i és incapaç de preveure tot un
seguit de despeses per a les quals no es
disposa de diners per poder pagar-les.

Joan Vilella

Recentment s’ha aprovat la liquidació
dels comptes de l’Ajuntament de Lleida,
que desvelen un reconeixement de crèdit
per poder pagar factures imprevistes per
valor de 5,1 milions d’euros.
Podem entendre que hi hagi despeses
imprevistes, no pressupostades, i entenem com un fet inexcusable el seu reco-
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Volem que la Paeria doni
exemple i gestioni d’una
manera més diligent els
diners de tothom
El Govern Municipal tampoc no compleix amb les inversions, ja que de les
inversions previstes per valor de 15,3 milions d’euros, solament hi ha una despesa
reconeguda d´11 milions d’euros, amb la
qual cosa queden 4 milions d’euros que
no s’han invertit i d’aquesta manera és
molt fàcil presentar un superàvit si hi ha
quatre milions d’euros destinats a inversió
que s’han guardat al calaix.

Amb un deute de 144 milions d’euros
no ens podem permetre gaires alegries.
Fa un any, concretament el mes d’abril
del 2012, l’Ajuntament de Lleida s’acollia a
un crèdit de l’Estat de 18 milions d’euros
amb el qual presumptament es faria net i
es pagaria tots els proveïdors. Malauradament, uns mesos més tard tornem a tenir
factures pendents per valor de cinc milions d’euros, un fet que posa en evidència
una pèssima administració que es fa dels
diners de tothom.
Des del Partit Popular creiem necessària
una altra orientació en la gestió econòmica de la Paeria. Els ciutadans de Lleida,
tant si treballen com si es troben a l’atur,
estan obligats a pagar els seus impostos
en el termini establert o, en cas contrari,
s’exposen al pagament d’interessos de demora o fins i tot a l’embargament dels seus
béns. Volem que la nostra administració
més propera, la Paeria, sigui la primera a
donar exemple i gestioni d’una manera
més diligent els diners de tothom. •••
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Més esforços per garantir l’accés a l’habitatge
Davant del greu problema que pateixen moltes famílies de Lleida per
assumir els costos de la hipoteca o del
lloguer del seu habitatge habitual, les
administracions i la societat civil hem
de redoblar esforços per intentar que
aquestes famílies es quedin al seu domicili habitual. És per això que des de
la Paeria hem constituït la Mesa Municipal per al Foment i la Garantia del
Dret a l’Habitatge, que integra, a més
del mateix Ajuntament, 26 institucions
i entitats més: Generalitat, col·legis professionals, sindicats, entitats socials i
benèfiques, representants judicials i entitats bancàries, per coordinar totes les
accions que es desenvolupen en l’àmbit
de l’habitatge per garantir un dret bàsic.
La finalitat és ajudar les famílies amb
greus problemes per poder pagar les
quotes de les hipoteques o del lloguer
del seu pis habitual i, paral·lelament,
mobilitzar tot el parc buit d’habitatge a
la ciutat, bàsicament propietat de particulars i bancs, per poder-los posar en
lloguer però a un preu “social”.

La Mesa Municipal se suma a la posada
en servei, des del final de gener, d’una oficina “finestreta única” municipal per atendre
persones amb problemes de pagament
de la hipoteca i de lloguer, que ha atès
prop de 220 famílies i ha tramitat i tancat
ja una seixantena de casos. Així, aquesta oficina municipal és un servei integral
d’assessorament i mediació amb propietaris particulars i bancs que pretén que no
s’executin processos de desnonaments de
l’habitatge habitual i, si s’acaben produint,
posar a disposició d’aquestes famílies una
alternativa viable i possible per a cada cas.

Oficina pròpia per fer de
mediadora amb bancs i
mesa municipal per fer
polítiques conjuntes que
ajudin les famílies
Per poder oferir alternatives d’accés a
l’habitatge, l’Ajuntament gestiona 232 pisos de propietat municipal, tots a lloguer

Marta Camps

social, i uns altres 250 pisos de particulars
i entitats bancàries que posa a disposició
de les famílies que ho requereixen a preus
assequibles per mitjà de la xarxa de mediació d’habitatges. I cal, així mateix, una acció
política decidida i proactiva per adaptar, en
l’àmbit estatal i autonòmic, les normatives
sobre l’habitatge per regular la dació en
pagament i mesures per mobilitzar el parc
d’habitatge buit i posar-lo a un preu de lloguer assolible per a aquestes famílies. •••

Cimera municipal contra l’atur a Lleida
Una dada dramàtica: 13.000 persones
estan aturades a la ciutat de Lleida, segons
registra el Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC). Davant d’aquesta realitat no ens podem instal·lar en la queixa i el lament constant i aprovar mocions criticant o instant
les altres administracions a fer coses que a
vegades ni nosaltres mateixos, els regidors
i regidores de l’Ajuntament de Lleida, estem afrontant amb suficient encert.
Aquesta situació d’emergència social
ens obliga a dialogar i prendre mesures.
Per aquest motiu, en el darrer Ple des del
Grup de CiU hem proposat una cimera
amb l’equip de govern municipal per buscar respostes concretes.
És moment de deixar de banda la queixa
i la recerca inútil de culpables i innocents
entre les administracions i asseure’s a una
taula. Dialoguem i cerquem solucions que
siguin assumibles des de l’àmbit competencial de la Paeria.

En aquest sentit, en el darrer Ple de
l’Estat de la Ciutat, al juliol passat, ja vam
apuntar per on podem començar a buscar
alternatives a l’atur. La primera d’elles amb
una aposta ferma de la ciutat per internacionalitzar-se i cercar aliances estratègiques per atreure empreses estrangeres,
inversors i turistes.

Joan Ramon Zaballos

Deixem la recerca de
culpables. Seiem a una
taula i cerquem solucions
assumibles des de l’àmbit
de la Paeria

les anàlisis que hem fet, pot crear 200 llocs
de treball entre directes i indirectes.

En segon lloc, l’acompanyament i el suport a l’emprenedoria i a la consolidació de
projectes empresarials a la ciutat. I també
donar l’empenta definitiva a la recuperació
del parc de les Basses. El Creaparc, el nostre
projecte, pretén ser un revulsiu econòmic
i turístic per dinamitzar la ciutat i, segons

En conclusió, tenim un full de ruta ja
aprovat pel mateix Ple. Els regidors del
govern i de l’oposició tenim –no en tinc
cap dubte– la ferma voluntat de treballar
per frenar la sagnia incessant de l’atur. No
podem prometre resultats espectaculars,
però sí tots els esforços per intentar-ho. •••
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