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Obert Centre Històric

Marta Roigé

El passat mes de setembre va tenir
lloc la quarta edició de l’OBERT CENTRE
HISTÒRIC, amb una gran participació
d’entitats i de públic en general. Aquesta és una iniciativa promoguda per la
Paeria i l’Associació de veïns i comerciants del Centre Històric fa ja quatre
anys, i que cada edició ha anat a més;
aquest any han arribat a comptar amb
la participació de fins a seixanta-nou
entitats i comerços.

L’Obert Centre Històric es va iniciar
per la reivindicació d’un barri que en
uns anys determinats es va anar deteriorant perquè ningú no va fer res per
evitar-ho i així es va arribar a un punt
en què molts veïns van anar marxant,
els edificis es van anar deixant i ensorrant, desapareixia l’activitat comercial i
els carrers cada vegada estaven menys
transitats.

municipals per anar retornant la activitat al barri. Amb tot i això, els veïns i els
comerciants, juntament amb la Paeria,
veient que no s’acabava de recuperar,
van engegar un projecte per projectar
el barri i perquè durant tres dies el Barri antic torni a ser el centre de la ciutat,
amb diverses activitats que donen vida
a la zona en les quals hi participen moltes entitats de la ciutat.

Ja fa uns anys l’Ajuntament, conscient de la situació, va començar molt
lentament a recuperar el barri i a poc a
poc l’EMU ha anat rehabilitant edificis i
construint-ne uns altres. Així mateix es
van ubicar a la zona diferents serveis

És per això que cal felicitar els promotors (Ajuntament, veïns, comerciants) i
agrair la col·laboració de les diferents
entitats en solidaritat amb el Centre
Històric. Han aconseguit consolidar
l’activitat i al mateix temps convertir-la
en una veritable festa.

Si no s’hi posa remei, alguns
barris del centre de la ciutat
en no gaire temps poden
patir el mateix que està
vivint el Centre Històric

Ara bé, voldria demanar a la Paeria i a
les associacions de veïns i comerciants
d’alguns barris de la ciutat que, si no
s’hi posa remei, en no gaire temps poden patir el mateix que està vivint el
Centre Històric de Lleida. Per això, seria
bo pensar en un Obert per a d’altres barris del centre de la nostra ciutat. •••

des del grup municipal del PP vàrem
donar suport a aquesta iniciativa. No
obstant, també creiem que hi ha d’haver
unes prioritats i que en el cas de Lleida
porten el nom de Seu Vella. No podem
oblidar que tenim una candidatura pendent i que ha de ser preferent, i que és la
del Conjunt Monumental del Turó de la
Seu Vella com a Patrimoni Mundial.

espera i, avui per avui, la seva candidatura ni té calendari, ni sabem si s’està treballant de manera efectiva. Des del PP hem
presentat tres mocions al Ple de la Paeria
i una al Parlament de Catalunya per demanar que es treballi de manera decidida i ferma en la candidatura del Conjunt
Monumental del Turó de la Seu Vella
perquè sigui reconeguda per la UNESCO
com a Patrimoni Mundial, però, fins ara,
tan sols hem trobat bones paraules i
pocs fets. Em sap greu dir-ho, però la
candidatura de la Seu Vella, lamentablement, no ha trobat, almenys fins ara, ni
l’estimació ni l’entusiasme amb què el
Govern de la Generalitat està potenciant
i promocionant altres candidatures per
ser Patrimoni Mundial.

Primer, la Seu Vella

Joan Vilella

L’Ajuntament de Lleida ha aprovat
adherir-se a la campanya Cuina Catalana Patrimoni Cultural Immaterial de la
Humanitat. Sens dubte, és necessari reconèixer i garantir la continuïtat del prestigi de la cuina catalana, perquè aquesta
ressenya de qualitat potencia els nostres
productes i restaurants, el turisme i la
nostra economia, i per aquests motius
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Em sembla molt bé que la Generalitat
promocioni la cuina catalana perquè sigui Patrimoni de la Humanitat, però la
Seu Vella, que és, després de la Sagrada
Família, el segon monument més important de Catalunya, fa deu anys que

Tenim una candidatura
pendent: la del Conjunt
Monumental del Turó de la
Seu Vella com a Patrimoni
Mundial

El procés és llarg i difícil, però si una
candidatura ha de tenir un caràcter prioritari per a Lleida, aquesta ha de ser la de
la Seu Vella, i espero que si a la Paeria, algun dia, li demanen que es decanti per
alguna, ho tingui clar i no s’equivoqui. •••
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Teleassistència al servei de la ciutadania
El Servei de Teleassistència de
l’Ajuntament de Lleida és una part important en el gruix de Serveis d’Atenció
Domiciliària que, amb una dotació pressupostària de 2 milions d’euros, es dirigeixen a fer costat a les persones i/o les
famílies que per motius d’edat, malaltia,
discapacitat o dificultats socials, no disposen de l’autonomia personal suficient
per desenvolupar les activitats més bàsiques de la vida diària.
Així les coses, l’objectiu és una suma
que promou una millor qualitat de vida
al mateix temps que potencia la dignitat
i l’autonomia personal en el propi entorn
familiar i sociocomunitari.
El Servei de Teleassistència de
l’Ajuntament de Lleida arriba, actualment, a 1.889 famílies de la nostra ciutat,
la qual cosa representa 2.631 ciutadans i
ciutadanes de Lleida. Aquestes famílies
gaudeixen d’un servei integral que vetlla
pel seu benestar i saben que tenen garantida l’atenció immediata davant qualsevol eventualitat.

Els usuaris disposen d’un senzill penjoll
que porta un botonet de trucada i que els
permet comunicar-se amb una central
d’atenció les 24 hores del dia, tots els dies
de l’any. El servei inclou també trucades i
visites de seguiment i fins i tot ofereix la
possibilitat de fer ús d’un servei d’agenda
per a recordatoris de visites mèdiques,
control de medicació o dates assenyalades.

Josep Presseguer

Enguany, hem sumat a totes aquestes
prestacions un seguit de dispositius de
seguretat com ara detectors de gas, de
fum, de mobilitat o control d’inactivitat,
i per reblar el clau, es disposa també del
servei de teleassistència mòbil per a si-

Tenim molt clar que el
Servei Municipal de
Teleassistència és un servei
irrenunciable en una ciutat
solidària i justa

tuacions específiques i innovadors sistemes de servei adaptats a persones amb
dificultat en la comunicació verbal.
L’equip de govern de la Paeria tenim
molt clar que el Servei Municipal de Teleassistència és un servei irrenunciable
per a la ciutadania, en una ciutat que sabem solidària i justa. •••

La Seu Vella necessita més ‘vida’ a l’estiu
El conjunt monumental del Turó de la
Seu Vella aspira a ser patrimoni universal de la UNESCO i confiem que abans
d’acabar l’any es facin passos decisius en
la futura candidatura amb la presentació
del dossier científic i social que ha d’avalar
la proposta que les lleidatanes i els lleidatans reivindiquem des de fa molts anys.
Obtindre aquest reconeixement serà
una tasca molt difícil, amb nombrosos
obstacles exteriors, i per això és més important que mai la unitat de les administracions i comptar amb la complicitat
activa de la societat civil, sense fissures
i durant tot l’any. Segons va dir a Lleida
l’abril passat el professor de l’art i expert
en patrimoni mundial de la UNESCO Ángel Morillas, conservació, estima i coneixement formen el triangle imprescindible
per assolir el nostre objectiu.
És per això que sobta que durant l’estiu,
l’època en què hauríem d’arrossegar més
visitants per difondre la importància de la

Seu Vella a la ciutat, el Consorci del Turó,
i en particular l’Ajuntament, no programi
algun acte singular per exercir aquest

La davallada de visitants del
30% al Turó a l’estiu ens ha
de fer reaccionar amb algun
acte singular que atregui
turistes
efecte entre els visitants que passen per
la ciutat i la seva àrea d’influència. Sí que
és veritat que al juliol i l’agost es fa algun
acte menor i restringit a públics determinats, però que l’Ajuntament ni tan sols els
publicita al programa de les Nits d’Estiu.
Des de CiU ja hem detectat aquest buit
i estem preparant una proposta atractiva
per omplir-lo.
La caiguda dels visitants en un 30% als
mesos de juliol i agost d’enguany respec-

Joan Ramon Zaballos

te al 2012 ens ha de fer reaccionar, perquè
no es pot atribuir únicament al comodí
de la crisi aquesta reducció. En aquesta
tasca de buscar un esdeveniment potent
hem d’implicar el sector privat, ja que
serà tota la ciutat la que se’n beneficiarà
en repercutir especialment en més consum a l’hostaleria i el comerç de la ciutat
i en més pernoctacions als establiments
hotelers. •••
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