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Stop a l’ocupació il·legal de pisos
i el Secà Sant Pere on l’increment il·legal
d’habitatges és intens.

L’ocupació il·legal de
pisos perjudica els veïns i
degrada la convivència als
barris de Lleida
Joan Vilella

L’increment de l’ocupació il·legal de pisos a la ciutat de Lleida s’ha convertit en
un fenomen molt preocupant, especialment a les zones on l’ocupació massiva
de cases està provocant una evident degradació de la convivència als barris que
la pateixen.
Actualment, a la ciutat de Lleida hi ha
barris com la Mariola, els Magraners, Centre Històric, la Bordeta, Balàfia, Pardinyes
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Aquesta ocupació massiva ha donat
lloc a un augment del vandalisme, la venda i el tràfic de substàncies estupefaents
i altres actituds incíviques que posen en
perill la convivència pacífica de la ciutat
i suposen, alhora, un greu problema de
seguretat tenint en compte que aquests
habitatges, en molts casos, no compleixen les condicions mínimes de salubritat
ni d’habitabilitat.
A aquestes conductes s’han de sumar
els nombrosos perjudicis ocasionats als
veïns, principalment del barri de la Mariola, que s’han vist afectats per talls de

subministrament d’electricitat i d’aigua,
com a conseqüència de l’ús fraudulent
d’aquests serveis per les persones que
ocupen il·legalment els habitatges.
Davant d’aquest fet, el Govern de la Paeria fa un control insuficient d’aquestes activitats, i aquesta permissivitat ha facilitat
la proliferació d’ocupacions i l’increment
de la inseguretat a molts barris de Lleida.
Per aquests motius, el Partit Popular ha
instat l’Ajuntament de Lleida que agilitzi
les inspeccions dels edificis o els locals
de la ciutat on es tingui constància d’una
ocupació il·legal i procedeixi a ordenar la
clausura d’aquells immobles si se’n deriva la manca de seguretat o la sobreocupació. Així mateix, reclamem intensificar
les accions necessàries amb la concessionària d’Aigües de Lleida i les empreses
d’electricitat, amb l’objectiu de retornar
el subministrament d’aigua i de llum als
veïns afectats per ocupacions il·legals en
els seus edificis en el període de temps
més breu que es pugui. •••
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La Paeria prioritza la seguretat a l’entorn de les escoles
A fi de millorar la seguretat i reduir
el nombre d’accidents de circulacio,
l’Ajuntament va posar en marxa un paquet de mesures, en el marc del Pla de Mobilitat Urbana, dins del qual es preveien
138 actuacions a la via pública, entre les
quals hi ha la instal·lació de semàfors en
noves rotondes i cruïlles i de més passos
elevats i bandes rugoses, l’habilitació de
passos de vianants protegits amb pilones,
l’ampliació de les “zones 30”, els carrers per
a vianants en entorns escolars, etc.
Precisament, la Paeria du a terme el Projecte d’Entorns Escolars Segurs que arribarà a 37 centres de la ciutat. L’objectiu és
incrementar la seguretat i l’accessibilitat
als carrers propers als col·legis amb mesures que prioritzin la mobilitat a peu, amb
bicicleta i amb transport públic.
El projecte inclou la millora de l’entorn
dels col·legis Episcopal i Joan XXIII, que
s’ha treballat conjuntament amb els centres escolars, amb diverses actuacions
com l’habilitació d’una rotonda a la cruïlla
dels carrers Pius XII amb Roca Llaurador

Episcopal, Joan XXIII,
Dominiques, Gargot o Riu
Segre són alguns dels
centres on s’hi ha actuat
i Joan Miró; l’eliminació de l’espai per als
vehicles estacionats en aquesta cruïlla; la
creació de 2 passos de vianants; la inversió
del sentit del carrer Joan Miró, que evita
que els vehicles que vulguin accedir als
carrers Maragall i Canonge Brugulat hagin
de circular per davant del Col·legi Episcopal, i l’habilitació d’estacionament de
rotació, que evita aparcaments indeguts i
facilita l’encotxament. Al setembre es fan
més actuacions de pacificació al carrer
Doctor Combelles, just davant del col·legi
Episcopal, per donar prioritat a la comunitat educativa enfront dels vehicles.

sol El Gargot, a Bisbe Irurita, el col·legi
Sagrada Família, amb la millora del carrer
Comtes d’Urgell, o el col·legi Dominiques,
on la Paeria ha construït un pas elevat a la
cruïlla de Vallcalent i Pica d’Estats.

Altres actuacions que s’han fet són la
millora a l’entorn del col·legi Riu Segre a
Pardinyes, per millorar l’accés dels infants
i pares o mares; l’ampliació dels patis i la
millora de l’accés exterior de l’escola bres-

És essencial per a l’Ajuntament de Lleida, per mitjà del Pla de Mobilitat Urbana i
en el marc del Projecte d’Entorns Escolars
Segurs, protegir especialment les àrees
escolars de la nostra ciutat. •••
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Proximitat i transparència a Lleida
Comença un nou ‘curs’ polític, després
del descans estival. Estar al costat de la
gent, escoltar les veïnes i els veïns de
Lleida i tractar d’ajudar-los continuarà
sent el nostre dia a dia. Sempre sense fer
soroll i intentant formar part de la solució, no del problema.
L’acció social, la transparència i una fiscalitat justa són els tres eixos en què basem la nostra acció política al servei de la
ciutadania. Ho hem traduït en propostes
concretes com el pacte municipal contra
l’atur, que ja dóna els seus primers fruits;
la taxa als grans propietaris de pisos buits
sense justificació, encara no aplicada pel
govern municipal, o el servei d’alerta a la
gent gran, que esperem que aviat es posi
en marxa.
No podem dormir tranquils mentre hi
hagi més d’onze mil aturats a la ciutat i
2.000 famílies demandants d’habitatges
socials o famílies de la ciutat de Lleida
afectades per una fiscalitat molt elevada,
injusta i insensible que fa que, per exem-

ple, l’equip de govern dupliqui el rebut
de l’IBI, en un any i sense avís, a desenes
de propietaris de pisos socials.
Volem també fomentar la participació de la ciutadania en la gestió de
l’Ajuntament. Proposarem que es facin
públiques totes i cadascuna de les factures de l’Ajuntament de Lleida. No es pot
negar aquest dret bàsic de transparència.
Si no hi ha res a amagar, avui dia hi ha canals senzills per poder-ho fer, només falta
la voluntat política de l’equip de govern
socialista.

Estem al costat de la gent
per garantir el benestar
i volem transparència
i control ciutadà de les
factures de l’Ajuntament
En definitiva, estem entrant en uns
mesos intensos, en els quals el país i la

Antoni Postius i Terrado

ciutat es juguen el seu futur. Nosaltres
tenim clar el rumb per bastir aquesta alternativa real i factible al projecte
esgotat del govern socialista, després
de trenta-cinc anys del mateix estil. El
nostre objectiu és, d’una banda, dins
l’àmbit nacional, portar el país cap a la
plena sobirania; de l’altra, dins l’àmbit
local, volem garantir el benestar de la
gent i el progrés social. •••
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