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Un any més, “festa major als barris”
Cadascuna de les Associacions de
Veïns la formen un equip de persones
que, sense cap afany de lucre, hi dediquen moltes hores. És gent voluntària
que paga, a més, les seves quotes de
socis perquè aquestes organitzacions
puguin subsistir juntament amb les
subvencions institucionals. Aquests són

Antoni Tahull

Entre eleccions europees i els debats
sobre l’ús de les xarxes socials, ja tenim
les primeres calors i per tant s’atansen
les esperades festes majors dels nostres
barris de Lleida.
Com cada any, també ens trobem
amb el repte de descobrir i de motivar
la gent que col·labora en l’organització
de les diferents activitats que es porten
a terme durant els dies de festa a cada
barri.

Cal gent amb idees noves,
amb il·lusió per fer del
moviment veïnal una eina
per al barri, que posi en
marxa projectes i millores

que tant el jovent com alguns veïns del
barri vulguin treballar a les juntes directives de les associacions veïnals. El
temps passa, la gent es cansa i creiem
que és positiu el relleu en els càrrecs populars. Cal gent amb idees noves, amb
il·lusió per fer del moviment veïnal una
eina per al barri, que sigui el tret de sortida de projectes, millores, col·laboració
i relacions entre persones que comparteixen l’interès comú de desenvolupar
el lloc on viuen.

dos dels problemes més grans a què ens
enfrontem les AV a l’hora d’organitzar la
festa major.

Esperem que aquest any les festes
majors dels nostres barris siguin positives en tots els sentits. Amb activitats
interessants per a tothom i una gran
quantitat de gent que gaudeix. Amb cares noves i de la vella guarda treballant
per organitzar el ball, el sopar, les activitats per a la gent gran, per als més petits
o les d’esports.

Des de les nostres associacions reconeixem que cada vegada és més difícil
tirar endavant aquest esdeveniment. La
gent que participa organitzant les activitats és sempre la mateixa i costa molt

Si ho fem entre tots i amb un esperit
col·laboratiu, segur que les Associacions
Veïnals no tindran el perill de desaparèixer o estancar-se per la falta de motivació o el cansament dels històrics. •••

Garantir una major seguretat als barris de Lleida
ternes de Proximitat (CEP). Les CEP han
de ser punts de referència on els veïns,
quan se’ls plantegi un problema o un
dubte, puguin recórrer a l’assessorament
d’un professional de la policia de manera
més accessible i ràpida que en una comissaria convencional.

Joan Vilella

El Grup Municipal del Partit Popular ha presentat una proposta perquè
l’Ajuntament creï Comissaries Externes
de Proximitat als barris de la ciutat amb
l’objectiu d’apropar la Guàrdia Urbana a
la ciutadania i facilitar als veïns que puguin canalitzar de manera més directa
les consultes, les peticions i les denúncies
que tinguin relacionades amb la seguretat. Amb aquesta intenció reclamem la
implantació d’aquestes Comissaries Ex-
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Les Comissaries Externes
de Proximitat serien
un mitjà per facilitar
l’acostament de la Guàrdia
Urbana a la ciutadania i al
sector comercial
Per aquests motius proposem establir
aquestes comissaries als diferents centres cívics que hi ha als barris de la ciutat,
establint punts de recollida de denúncies
i d’informació per facilitar el contacte de
les institucions policials amb la ciutadania i aproximar-se, alhora, als problemes
concrets de cada zona.

Els centres cívics ajuden a donar un clima de normalitat a l’entrevista, restant-li
solemnitat i sobretot faciliten el seu accés als ciutadans i amb un cost zero per
a la Paeria.
Amb aquest servei es garantiria una
atenció més propera d’un agent de la
Guàrdia Urbana encarregat de recollir
denúncies penals, denúncies veïnals
sobre actituds que generin problemes
de convivència o que infringeixin les
ordenances municipals, servint, alhora, a la policia per obtenir informació
de fets que s’estiguin produint al barri,
com ara l’ocupació de pisos, infraccions
d’ordenances municipals o tràfic i consum de drogues.
Des del Partit Popular creiem necessari
establir mitjans nous per fer més efectiu
el contacte del ciutadà amb la Guàrdia
Urbana, i la creació d’aquestes Comissaries de Proximitat seria una bona acció
per facilitar l’acostament d’aquest cos a
la ciutadania i al sector comercial. •••
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L’Arc del Pont i la petjada de la història
L’Ajuntament ha conclòs la primera
fase de restauració de l’Arc del Pont, la
que fou durant molt de temps la principal i més noble entrada de la ciutat, tot
respectant la petjada i les “ferides” de la
Història.
M’explicaré. En la fase de restauració
de la façana neoclàssica de l’Arc del
Pont —tot just la que hem acabat ara
en espera d’abordar la segona fase, la
de l’interior, la part gòtica— els experts
i la cap d’Arqueologia municipal van
decidir deixar al descobert els impactes
dels trets que es van produir durant la
Guerra Civil i que van afectar la façana
del monument. Lleida, i en concret el riu
Segre, va ser front de guerra la primavera de l’any 1938 i la nostra ciutat va ser
testimoni d’un cruent enfrontament entre les tropes republicanes, que es van
replegar al marge esquerre del riu, i les
nacionals que ocupaven la ciutat.
Ara s’han posat al descobert les restes
de prop d’una cinquantena d’impactes
que havien estat amagats durant dèca-

La restauració de la façana
soluciona la degradació de
la pedra i deixa al descobert
trets de la Guerra Civil
des, ja que es creu que es van tapar amb
morter en una reforma de l’Arc del Pont
que es va fer al final dels anys 70.

Marta Camps

En aquesta restauració s’ha decidit
recuperar l’esplendor de la pedra original però mostrant al mateix temps els
estralls que un fet tan rellevant com la
Guerra Civil va deixar sobre el patrimoni
de la ciutat, com a testimoni d’aquells
fets.

den i a evitar que les filtracions i la pluja
afectin la pedra original.

Ara, un cop netejada i recuperada la
façana neoclàssica, la Paeria abordarà
en una segona fase la restauració de
l’interior de l’arc, el portal medieval, que
consistirà en la neteja i la consolidació
de la pedra i en la recuperació dels elements ornamentals que encara hi que-

En total, una inversió de més de
60.000 euros per posar en relleu un patrimoni històrico-artístic de Lleida que,
durant anys i més amb la incorporació a
partir del final dels anys 40 de l’escultura
d’Indíbil i Mandoni, ha estat una de les
principals postals de la ciutat. •••

Radars a traïció i afany recaptatori
La instal·lació de radars semafòrics i de
velocitat als carrers de la ciutat de Lleida
és una mesura que ha pres l’equip de
govern de la Paeria per, suposadament,
reduir la sinistralitat. Per això, sobta la ridícula senyalització dels radars.
I, a més a més, ha generat malestar entre la ciutadania. L’opinió majoritària és
que el govern municipal actua a traïció i
només busca afany recaptatori amb els 9
radars de semàfor vermell i 9 més de velocitat. La prova del nou és el mig milió
d’euros de recaptació en només 2 mesos:
50 conductors enxampats al dia per 200
euros de multa.
I és que és evident que els senyals que
ha posat el govern municipal no ajuden
precisament a dissuadir els conductors.
Són petits microsenyals d’un pam de
dimensions, que, en alguns casos, estan
amagats darrere d’arbres o d’altres senyals més grans o es troben al mateix
lloc del radar i el perill pel qual s’ha posat
continua sent el mateix.

El govern de la Paeria s’empara en el
buit legal, però això no és obstacle ni excusa per senyalitzar-los millor i, si cal, impulsarem una ordenança que ho fixi. És
veritat que el 2013 va ser un any tràgic en
víctimes, però, per desgràcia, no sabem si
els radars les haurien pogut evitar.

El govern municipal actua
des de la improvisació,
provoca desgavell i
després rectifica. Ho hem
vist amb els autobusos i
ara amb els radars
Podem estar d’acord a posar radars;
però així, no. Tal com estan ara és evident
l’afany recaptatori de l’equip de govern,
ja que impedeix l’efecte dissuasiu. Des
de CiU proposem una campanya de sensibilització que alerti sobre els riscos de
l’excés de velocitat i de saltar-se semàfors
vermells, però acompanyada d’una se-

Antoni Postius i Terrado

nyalització adequada i, també, que es dediqui la recaptació a la seguretat viària, a
millorar cruïlles, senyalització i altres.
En canvi, el govern de la Paeria demostra un cop més que actua des de la improvisació, provoca incertesa i desgavell
entre la ciutadania i després rectifica. Ho
hem vist amb la gestió dels autobusos i
ara amb la dels radars. •••
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