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Les Festes de la Tardor

Marta Roigé

Un any més, Lleida ha viscut la Fira de
Sant Miquel i les Festes de la Tardor els
últims dies de setembre. La Fira, com
cada any, ha registrat un nombre molt
important de visitants, i aquest any també de expositors. Després de la disminució que va patir com a conseqüència de
la crisi, ha recuperat els expositors i tota
l’esplendor i per uns dies Lleida ha estat
present en l’àmbit agrari espanyol i europeu. Pel que fa al programa de les festes,
del 26 al 29 de setembre, amplíssim, amb

moltes activitats i actuacions repartides
per la ciutat. Concerts i música al Centre
Històric: plaça del Dipòsit, plaça Sant
Llorenç, Pista de la Panera. Revetlles a la
plaça de la Sardana. Animació infantil a la
plaça del Dipòsit, plaça Cervantes, rambla Dra. Castells, carrer Jaume II i plaça
Sant Francesc.

que va des del pont Vell fins al pont de la
Universitat.

Ens agradaria que, en
planificar les festes el
pròxim any, es tingués
en compte la rambla de
Ferran de Lleida

Ara bé, voldria deixar constància que
observo, com altres persones que m’han
fet arribar les seves inquietuds, que des
de fa un temps, cada vegada a les festes
majors es fan menys actes a la rambla de
Ferran: la batalla de flors per les festes de
Sant Anastasi i Concurs Exposició de Canaris i Ocells Exòtics a l’avinguda de Francesc Macià, aquestes Festes de la Tardor.

Actuacions musicals i folklòriques a la
plaça Sant Joan i a la plaça Ricard Viñes.
Ballades de sardanes a la plaça Paeria.
Ball de Festa Major a la plaça Sant Joan.
Gran Nit del Foc amb bestiari de diferents llocs de Catalunya i correfoc infantil
a l’avinguda de Blondel. Espectacular piromusical des de la passarel·la del Liceu
Escolar, espectacle per ser vist en el tram

En tots el actes a què vaig assistir hi
havia una bona afluència de públic, la
qual cosa vol dir que aquestes Festes de
la Tardor han estat molt participatives. I
per això cal felicitar els responsables de
la programació.

Tenint en compte que la rambla de
Ferran havia acollit sempre trobades
de gegants, animacions infantils, revetlles populars, ballades de sardanes a la
plaça de la Pau, etc., ens agradaria que,
en planificar les festes el pròxim any es
tingués en compte aquesta via important de Lleida. •••

Lleida en penombra
Però aquesta mesura que, teòricament,
ha de significar avantatges econòmics,
sostenibles i ecològics està generant queixes generalitzades entres els veïns de Lleida que viuen a les zones on ja s’ha substituït l’antic sistema d’il·luminació pels nous
punts de llum amb tecnologia LED.

Joan Vilella

El proppassat mes de juny va començar
la renovació de més de 20.000 punts
de llum als carrers de la ciutat de Lleida.
Aquest nou enllumenat suposa la implantació d’un 40% de punts de llum LED i un
estalvi previst d’1,2 milions d’euros anuals,
així com una possible reducció del consum elèctric del 61,4%. De tota manera,
aquests suposats beneficis encara s’han
de veure.
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Les queixes són sistemàtiques entre els
veïns afectats atesa la dràstica reducció en
la intensitat llumínica, i aquest fet comporta una sensació d’inseguretat per als
ciutadans, que fins i tot tenen por de sortir
al carrer quan es fa fosc.

Per evitar que Lleida
continuï en penombra
és urgent i necessari
incrementar la intensitat
de la llum dels carrers
i les places

Des del Grup Municipal del Partit Popular hem reclamat que es procedeixi
a realitzar una medició fotomètrica per
mesurar la diferència d’intensitat llumínica existent entre l’antic i el nou sistema
d’enllumenat públic, ja que si es manté
l’actual intensitat dels nous punts de llum,
a l’hivern o amb condicions meteorològiques adverses, hi haurà serioses dificultats
no tan sols per passejar, sinó també per
circular amb el cotxe.
No podem admetre que després de
privatitzar la gestió de l’enllumenat públic, amb un cost de 14,8 milions d’euros,
l’estalvi en el consum vingui per la reducció indiscriminada de la intensitat de la
il·luminació als carrers i a les places de la
nostra ciutat, un fet que suposarà un lucre per a l’empresa adjudicatària en detriment de la qualitat de vida dels ciutadans
i ciutadanes de Lleida. Per aquests motius,
demanem a la Paeria incrementar urgentment la intensitat llumínica dels nous
punts de llum LED a tota la ciutat. •••
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Una ciutat més verda i amb qualitat urbana
L’Ajuntament de Lleida ha aprovat
l’avanç del nou Pla d’Ordenació Urbanística, el document de planejament que
marca les grans línies de creixement de la
ciutat per als propers 15 anys.
La proposta d’ordenament planteja un
creixement de la ciutat molt més sostenible i amb un caràcter més revisionista
que no pas expansionista, com el que ha
caracteritzat el desenvolupament de les
nostres ciutats en els darrers 50 anys.
Ara no toca créixer més, sinó créixer millor, d’una forma més integrada, intentant
que tots els barris avancin a la mateixa
velocitat, amb habitatges dignes i amb
equipaments, places i espais públics de
qualitat.
Per això, el nou POUM aposta d’una
manera decidida pel Centre Històric, per
actuacions integrals de rehabilitació,
d’obertura de nous espais públics i de
construcció de nous vials que garanteixin l’accessibilitat en vehicle i a peu. I per
una anella verda de 16-18 quilòmetres

Ampliem la xarxa
de carril bici i millorem
la seguretat als centres
escolars
Marta Camps
que recorri la ciutat i els barris, amb el riu
Segre com a eix vertebrador. També vol
aprofundir en una millor integració de tot
l’entorn no urbanitzable de la nostra ciutat, l’Horta, amb una qualificació especial
per al sol d’especial protecció agrícola.
I si aquesta és la filosofia que ha de
presidir l’urbanisme del futur, les accions
del dia a dia n’han de respondre. Per això
estem avançant totes les actuacions vinculades als “entorns escolars segurs”, de
manera que els escolars puguin accedir
d’una forma més segura i sostenible,
com la millora que hem fet al voltant de
l’Episcopal, la de les Dominiques, la del
col·legi Sagrada Família, la de les escoles

Alba, la del col·legi Riu Segre i la de l’escola
bressol El Gargot.
Paral·lelament, hem posat en servei un
nou tram de carril bici, llargament demanat pels usuaris de la bicicleta, a la rambla
d’Aragó, que se suma als 35,2 quilòmetres que ja té la xarxa de carril bici, i que
es completarà properament amb el de la
plaça Pau Casals, el de Torre Vicens i el de
l’avinguda València. •••

Tu ens mous, #Lleidaensmou
Els millors “constructors” de la ciutat
de Lleida són els mateixos ciutadans. No
ho és un alcalde o un altre. Tampoc no
ho som els regidors. La ciutadania pren
a les seves mans construir el present i el
futur necessaris. Els homes i les dones de
Lleida han de ser els creadors de la ciutat
que volen i somien, que volem i somiem,
tocant de peus a terra. I nosaltres hem
d’anar de la seva mà, construint una obra
col·lectiva que respongui a necessitats
comunes. Des que fa 6 mesos vaig ser escollit per encapçalar un projecte de renovació, la meva obsessió ha estat escoltar,
contrastar, pensar i actuar.
Molts cops em pregunto: “Quin
lloc ocupem en l’acció de govern de
l’Ajuntament?” Desgraciadament, sembla que ens volen mers espectadors,
sovint de l’afebliment de la qualitat de
vida de la ciutat i dels que hi vivim i treballem. Ara és l’hora dels ciutadans, tant
en la construcció nacional com en la de
l’entorn més proper.

Des del primer dia he dedicat el meu
temps a fer propostes per a la millora de
la ciutat. No ens quedem instal·lats ni en
la denúncia ni en la queixa. Som proactius i sortim a buscar solucions.
Anem a veure els conciutadans on
viuen, per parlar de la vida al seu barri,
de les seves necessitats. Per dialogar, per
escoltar-los, per trobar-nos i conèixer millor, a fons, les persones que mouen, que
movem, Lleida cada dia. Què troben a faltar en el seu entorn més immediat i que
els convé més per millorar la seva qualitat de vida. Què pot fer la casa de tots, la
Paeria, per tots, no pels de sempre.

Proximitat, escolta activa
i acció decidida per
canviar la ciutat en
positiu. És la ciutadania
qui mou Lleida

Antoni Postius i Terrado

En definitiva, som un equip de persones compromeses amb Lleida que inicia
aquesta etapa de regeneració política
de la ciutat des de la convicció que el
millor per a Lleida encara ha d’arribar i
tots junts farem possible un futur més
pròsper i amb oportunitats per a tothom.
La Lleida oberta en una Paeria oberta, al
servei de la ciutadania. •••
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