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Associacions de Veïns vs. Cultura

Francesc Caballero

Quan es parla de les activitats culturals a
la nostra ciutat tothom o gairebé tothom
pensa que només són les que es duen a
terme a les grans infraestructures municipals de què disposa: la Llotja de Lleida,
l’Auditori Enric Granados, l’Escorxador,
etc. O per entitats específiques amb tradició com el Cercle de Belles Arts, l’Òmnium
Cultural, l’Orfeó Lleidatà, etc.
Doncs no. Les activitats culturals que es
duen a terme arreu del teixit associatiu als
barris i les partides de Lleida són nombro-

síssimes. Tant dins de setmanes culturals o
en activitats individuals i concretes, el ventall de les que les diferents associacions
porten a terme és ben nombrós i variat.
Tant si es tracta d’actes de cultura popular
i tradicional com si parlem dels esdeveniments teatrals, cinematogràfics, pictòrics,
bibliòfils, poètics, o d’altra mena que es
fan al llarg de l’any en tots i cadascun dels
centres cívics municipals dels barris i les
partides de la ciutat, la relació d’activitats
és ben extensa.
Si a més hi afegim els actes que
s’organitzen amb motiu de la celebració
dels programes de festes majors, a càrrec

La cultura als barris i
les partides de la ciutat
és ben diversa gràcies a
les activitats que fan les
associacions de veïns
en col·laboració amb
diferents col·lectius

de (o en col.laboració amb) entitats diverses, aquesta oferta cultural esdevé tan important que no queda gairebé ningú que
no en gaudeixi en un moment o altre.
És bàsic que aquestes activitats es puguin continuar desenvolupant al llarg de
tot l’any i amb la complicitat de les entitats
que hi participen actualment, ja que representa la més eficient i completa xarxa
de promoció cultural de la ciutat adreçada
a aproximar el fet cultural als ciutadans i
ciutadanes i els ofereix la possibilitat del
gaudi i una formació per a tothom. Per
continuar amb aquesta tasca és necessari el suport de les institucions públiques
i privades. Un suport que complementi
l’esforç i el temps que totes i cadascuna de
les nostres associacions veïnals dediquen
al desenvolupament de la seva tasca.
Perquè és evident que no mancaran mai
l’empenta i el treball d’aquestes entitats.
Cal agrair, doncs, a tots els membres
de les juntes veïnals aquesta dedicació
envers la cultura, i més genèricament envers el bon desenvolupament de la vida
als barris i a les partides. Perquè això, en
definitiva, és fer Ciutat! •••

Impostos, impostos i més impostos
El resultat d’aquesta liquidació ha donat
un saldo negatiu de 2.041 euros, que és
fruit de la resta entre els 3.481.640 euros
del romanent de tresoreria i les factures
impagades per valor de 3.483.681 euros.
Aquest fet posa en evidència la incapacitat
de poder pagar les despeses imprevistes,
amb la qual cosa, un cop més, s’hipoteca
el pressupost per a l’any vinent.
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La liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Lleida és una eina fonamental
per determinar la gestió que fa el govern
municipal amb els recursos dels ciutadans
de Lleida.
En una liquidació s’informa de l’exercici
pressupostari, es dóna compte dels ingressos i les despeses i del grau d’execució
de les inversions previstes.
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Dels resultats de la liquidació podem
extreure més conclusions i és que aquest
suposat superàvit de 3.481.640 euros és
degut a dos motius fonamentals: el primer, a costa de no executar la meitat de

El govern de la Paeria
castiga els ciutadans
de Lleida a pagar més
impostos per fer front
al deute, que supera els
200 milions d’euros

les inversions previstes, i el segon com a
conseqüència d’incrementar els ingressos
en concepte d’impostos i taxes.
Dels 14 milions d’euros previstos en inversions, tant sols se n’han invertit 7,8, és
a dir, la meitat de les inversions previstes
no s’han materialitzat, i, mentrestant, la
recaptació per impostos s’incrementa
dels 75 milions d’euros previstos als 78,2
milions, i les taxes, dels 29,9 als 34,1 milions d’euros.
En total, més de 7 milions d’euros de
recaptació extra en impostos i taxes i a
costa d’escurar encara més les butxaques
dels ciutadans de Lleida, sobretot per
l’increment dels ingressos en concepte de
la plusvàlua i la recaptació per multes.
Des del Partit Popular no creiem que
l’elevada fiscalitat que imposa l’Ajuntament de Lleida estigui a l’altura dels serveis que ofereix i a més es castiga els ciutadans, any rere any, a pagar més impostos
per poder fer front al deute municipal,
que supera els 200 milions d’euros. •••
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Confiem en el comerç de Lleida
Fa pocs dies, Lleida vivia la seva tercera gala del comerç en què es retia
reconeixement al teixit comercial de la
ciutat. Al voltant de 400 persones vam
poder compartir un esdeveniment en
què, enguany, es retia un homenatge
explícit a les 7 associacions que representen els 2.000 comerços que hi ha a la
ciutat de Lleida.
Les associacions de comerciants de
Lleida s’han consolidat com a element
de cohesió, equilibri i vertebració. Per
això, tenia un sentit especial aquest homenatge als comerciants que, dia rere
dia, posen de manifest un compromís
explícit amb la dinamització de la ciutat,
la implicació en la revitalització de tots
els racons de Lleida i la relació directa
entre comerç, història, relleu generacional i futur.
Lleida és una ciutat amb una fortíssima vocació comercial, un innegable
esperit de superació i una admirable
capacitat d’adaptació com ha quedat
demostrat al llarg de la nostra història.
Per això podem afrontar el futur amb

Els reptes del futur són
prou importants per
allunyar-los de mals
auguris i prejudicis
Montse Mínguez
valentia i sense complexos, perquè els
reptes del futur són prou importants per
allunyar-los de mals auguris i prejudicis.
Els nous temps, també per als nostres
comerços, demanen una dosi equilibrada de vocació, superació i adaptació.
En aquest món que es renova dia a dia
i que cada vegada és més exigent, el comerç de Lleida està trobant el seu lloc
i continua treballant per fer-se un espai
propi, en majúscules, cadascú al seu
sector, cadascú al nivell que considera
més oportú.

econòmic, sí, però també en els valors
que es van reconèixer a la gala, des de
la més avantguardista innovació tecnològica a l’imprescindible relleu generacional, passant per la consideració als
comerços que fa lustres que exerceixen
la seva tasca.

És essencial adaptar-se a les noves
formes de consum i així, quan diem
que la nostra ciutat creix, estarem subratllant que creix en els nivells social i

En definitiva, tot això és també orgull
d’una ciutat que creu i aposta pels seus
comerciants i per això ens entenem en
termes de confiança i de respecte. •••

Impulsarem una revisió cadastral per rebaixar l’IBI
Els lleidatans i les lleidatanes propietaris d’un pis hem pagat recentment el
rebut de l’Impost de Béns Immobles, l’IBI,
l’anomenada contribució. És el primer
dels quatre rebuts que haurem de pagar
i que suposa uns ingressos per a la Paeria
de més de 51 milions d’euros, un terç del
pressupost del 2015.
El govern socialista el fracciona perquè
les famílies no notem que el rebut ha pujat, però aquesta tàctica no aconsegueix
abaratir-lo.
Agafin la calculadora i multipliquin per
quatre l’import que hi figura. Si miren el

Garantirem una prestació
de serveis en consonància
al que els ciutadans
aportem a les arques de
l’Ajuntament

rebut que pagaven fa 10 anys enrere, veuran que s’ha duplicat, malgrat que no ho
hagi fet el valor real del seu pis.
Tot i que sempre ha estat possible actualitzar el valor cadastral i rebaixar l’IBI i la
plusvàlua, l’equip municipal no ho ha fet,
malgrat les nostres demandes i malgrat la
injustícia de tributar per damunt del valor
real dels pisos a Lleida.
Així, ja fa anys que, desgraciadament,
la nostra ciutat lidera el rànquing dels
municipis amb la pressió fiscal més alta i
amb l’IBI més car de l’Estat. Tanmateix, no
veiem que hi hagi una correspondència
en relació a la qualitat dels serveis municipals que rebem.
I això és, precisament, el que proposem:
garantir una prestació de serveis en consonància al que aportem a les arques de
l’Ajuntament. I, en el cas de l’IBI, impulsarem una revisió cadastral del terme municipal de Lleida per tal d’ajustar el valor
cadastral dels immobles al valor real de
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mercat. Aquesta acció permetria abaixar
un 5% anual el rebut i beneficiar, de retruc,
altres impostos indirectes vinculats amb el
valor cadastral com ara la plusvàlua, l’IRPF,
l’impost de transmissions patrimonials o
el de patrimoni.
És hora que Lleida deixi de ser la capital
dels impostos. •••
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