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Consorci de Salut: privatitzar la sanitat?
Entenem que el Consorci
Sistema Integral de Salut
Lleida no aportarà cap
millora als pacient i,
tanmateix, sí pot aportar
perjudicis importants
Máximo Juan Blanco

Des de la FAV entenem que el Consorci
Sistema Integral de Salut Lleida no aportarà cap millora sensible per als pacients
(ciutadans), i no obstant això sí que pot
aportar perjudicis importants ja que és
possible que perdi la seva consideració
com a Salut Pública. Dit en altres termes,
aquest procés pot traduir-se, a mitjà termini, en una privatització del Sistema Sanitari Públic a Lleida.
Atès que hem tingut (fins a l’aplicació
de les retallades econòmiques) una Salut

Pública que és un model a tot Europa, la
FAV s’oposa rotundament a qualsevol possibilitat de privatitzar-la, perquè volem que
tots els ciutadans i ciutadanes siguin iguals
en l’àmbit del tractament de la seva salut.
El Consorci no servirà per estalviar en
compres i/o adjudicacions, ja que en definitiva qui aporta els diners és la Generalitat de Catalunya i, per descomptat, és
més fàcil aconseguir millores econòmiques quan més gran és la mida que no a
l’inrevés.
Si milloren els tràmits burocràtics en les
compres i/o adjudicacions, serà a costa
d’aplicar criteris menys objectius, és a dir,
amb menys control, perquè el Consorci es

regirà pel Dret Mercantil i no pel Dret Administratiu, que és molt més exigent pel
que fa als criteris que cal seguir. Amb la
quantitat de casos de corrupció que estan
sortint a la llum, entenem que és millor ser
més rigorós, sobretot per evitar aquestes
situacions.
Les condicions de treball del personal
adscrit al nou Consorci no tenen per què
millorar. Dit en altres termes, si ara es regeix la Salut Pública per la legislació laboral i continuaran amb la mateixa legislació,
per què no s’han fet ja millors contractes
per al personal? Quines garanties hi ha
que ara “es portaran més bé amb el personal”?
Després de les consultes fetes, la sensació que queda és que qui està a favor del
Consorci són els qui en seran alts càrrecs,
mentre que la resta hi està en contra i això
no és bo.
En el fons, si parlem del Consorci Sistema Integral de Salut Lleida és pitjor el que
s’omet que el que es diu, i l’experiència
ens diu que això comporta que les coses
vagin per mal camí. •••

Sensatesa amb el Parc de les Basses

Joan Vilella

Des del Grup Municipal del Partit Popular
no som partidaris d’incrementar la superfície, ni de situar un centre comercial a les
Basses. Nosaltres apostem per un projecte
més raonable que passa per mantenir la superfície actual del parc i convertir-lo en un
espai lúdic, de lleure i de salut per als ciutadans de Lleida. Un espai amb finançament
mixt, públic i privat, que permeti tirar endavant el projecte, la seva planificació i execució en un període no superior a dos anys i
amb una inversió de 6,5 milions d’euros.
Nosaltres volem que les Basses siguin
un parc respectuós amb el medi ambient,

L’Ajuntament de Lleida, amb l’abstenció
del PP, ha aprovat l’ampliació de la superfície de les Basses, que passarà de 20 a 27
hectàrees, i permetent, alhora, la implantació d’un establiment comercial de 2.500
metres quadrats a la zona, aprofitant una
regulació nova que permet aquests tipus
d’equipaments allà on s’instal·li un parc
d’oci o recreatiu, amb una inversió mínima
de vint-i-cinc milions d’euros.
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Des del PP defensem
per a les Basses un parc
pensat per a tota la família
i amb una inversió que no
hipotequi l’economia dels
lleidatans

un parc que aprofiti al màxim els espais i
les infraestructures actuals i que prevegi
la instal·lació d’una cafeteria-restaurant i
d’un càmping. Defensem un parc pensat
per a tota la família i que doni servei a totes les edats. Proposem un parc realista
de què es pugui gaudir en un període no
superior als dos anys i descartem projectes faraònics sense data ni objectius i amb
inversions multimilionàries que hipotecaran, encara més, les economies dels ciutadans de Lleida.
En definitiva, des del Partit Popular
plantegem un projecte realista, efectiu,
pràctic i sensat, adaptat a la situació actual, que ha de permetre amb una correcta, però en cap cas desgavellada, inversió
recuperar un espai essencial i necessari
per a la nostra ciutat, com ho és el Parc de
les Basses.
Finalment, vull desitjar-vos un bon Nadal i que tots junts fem del 2015 un any
millor. •••
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Més activitat al Districte Mercat del Pla
Els nous comerços, bars i cafeteries
del Districte Mercat del Pla comencen
a caminar. Nous establiments per donar més vida al Centre Històric, a la part
central del Centre Històric, darrere dels
quals hi ha noms i cognoms, joves emprenedors i amb molta il·lusió que han
volgut apostar, de la mà i amb l’ajut de
la Paeria, pel barri. La Sandra, la Patrícia,
l’Alexandra, el Felipe, el Gerard, el Pep o
la Goretti. Darrere d’ells hi ha iniciatives
ben interessants que generaran, sens
dubte, més oferta gastronòmica, turística, comercial i d’oci.
Una convocatòria municipal a la qual
s’han acollit un total de 7 emprenedors
per fer realitat fleques i cafeteries, un
showroom taller de mobiliari i objectes
de decoració vintage o una botiga de
tatuatges, que apostin per productes
singulars o per disseny que encaixin
amb la,idea d’innovació i modernitat
que volem imprimir al nou Districte
Mercat del Pla.
.
Amb el Pla de Dinamització del Centre Històric la Paeria pretén crear una

S’intensifica alhora la
campanya dels “ITV” dels
edificis del Centre Històric

Marta Camps

marca de ciutat arrelada al barri; transformar, dinamitzar i consolidar una nova
àrea comercial i econòmica al voltant
del Mercat del Pla.
A més dels ajuts al lloguer d’aquests
comerços, en aquests darrers dies també s’han engegat accions i iniciatives
noves per dinamitzar el Centre Històric.
Un gran mural en un dels murs del solar
de Cavallers, 60 i unes fletxes al paviment és una de les accions comunicatives i de difusió que amb les lletres “Districte Mercat del Pla Lleida” i el twitter @
centrehistoric pretenen donar més visibilitat al barri.
I si la dinamització econòmica passa
per aquestes vies, el control del parc

d’habitatge passa per intensificar les
inspeccions dels edificis més antics i per
adoptar les solucions que siguin necessàries per garantir la màxima seguretat.
Més de 80 edificis enderrocats en els
darrers anys i les més de 700 inspeccions tipus ITV al Centre Històric amb
que esperem acabar el 2015, per mitjàde les campanyes que ha dut a terme
l’ajuntament per tenir ben diagnosticats
els edificis més antics del 1960. •••

Per uns pressupostos al servei del ciutadà
Els Pressupostos de 2015 posen de relleu que Lleida és la capital dels impostos.
Els comptes de l’equip de govern de la
Paeria segueixen donant l’esquena a les
dificultats de les famílies per arribar a final de mes. Mentre que el cost de la vida
ha augmentat en aquests darrers anys un
30%, l’IBI s’ha duplicat i l’impost de circulació és més car que el de Barcelona.
Aquesta elevada fiscalitat tindria una
mínima justificació si gaudíssim d’uns serveis de qualitat però, què tenim? Tenim
unes noves línies d’autobús més cares
que abans i que són una odissea diària per
als usuaris. Tenim un enllumenat públic

Defensem un model de
gestió que inverteixi en les
persones i solucioni els
problemes tangibles dels
lleidatans

renovat que ha deixat carrers a les fosques. I 1.500 famílies que reclamen un habitatge social. I un manteniment de la via
pública que milloraria amb els 900.000 €
que es recapten per sancions dels radars,
300.000 dels quals van directes a beneficis
de l’empresa concessionària.
Si sumem els 19.500 € diaris que paguem d’interessos pel deute al qual ens
ha dut l’actual equip de govern, la indignació creix. Cal proposar aventures com
la construcció del Museu del Clima que
costarà 400.000 €, o és prioritari dedicar
els recursos a atendre les necessitats més
urgents dels ciutadans? Nosaltres ho tenim clar.
Davant d’aquest model de gestió, defensem un model que inverteixi en les
persones i que destini els diners a solucionar els problemes tangibles dels lleidatans i les lleidatanes. És hora d’estar al costat del petit comerç, de les famílies amb
risc de patir pobresa energètica, de les

Antoni Postius i Terrado

llars que no poden assumir activitats extraescolars per als seus infants, i d’escoltar
i donar suport a les entitats que treballen
de forma altruista per frenar els estralls de
la recessió. Els temps actuals conviden a
posar l’accent en les persones i en prioritzar la despesa social. Perquè la crisi, hi
estareu d’acord, no la resoldrem a cop de
grans edificis. •••
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