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El mes de las fiestas
tantas y tan variadas fiestas en un solo
mes.

Máximo Juan Blanco

En esta ocasión, me dispensarán mis
conciudadanos que utilice estas líneas
para hacer unas consideraciones sobre el
mes de mayo en nuestra querida ciudad
de Lleida. Más bien pretende ser la visión
de nuestros visitantes durante un mes de
mayo cualquiera.
Si bien los estudiantes deben lamentar
que, a un mes de los exámenes finales, se
nos presente un mes cuajado de fiestas,
los turistas quedan absolutamente impresionados de que puedan celebrarse

Las impresiones son las que se han
llevado los amigos foráneos que han
venido a disfrutar de unos días en la ciudad, aprovechando, en primer lugar, la
amistad que nos une y, en segundo, que
habitualmente la temperatura invita ya a
poder salir tranquilamente durante casi
todo el día.
En el caso que nos ocupa, estuvieron
durante los fines de semana de la Fiesta
Mayor y de la Fiesta de Moros y Cristianos, de modo que de la Feria de “Titelles”
sólo se les pudo hablar ya en pasado reciente. Los actos de la Fiesta Mayor a los
que les acompañamos les gustaron todos, si bien en todos los pueblos y ciudades de este país hay muchos actos de esa
magnitud. No obstante, la novedad para
el que las vive por primera vez siempre
resulta agradable.
El fin de semana siguiente, volvieron a
venir (buena señal de que el anterior lo
habían pasado bien) para revivir el tradicional desfile (y posterior batalla) de Mo-

ros y Cristianos. Como son de una zona
en la que este tipo de fiestas no se celebran, se marcharon encantados sobre
todo con el desfile tan lleno de colorido
y tan participativo. Aún les agradó más
la idea de que, en años sucesivos y por
riguroso orden, la victoria corresponde a
un bando o a otro.
Como este año nuestro tradicional
“Aplec del Caragol” se ha aplazado, aún
no sé si vendrán a vivirlo desde dentro o
lo dejarán para el próximo año (la verdad
es que, con los años que vamos teniendo
todos nosotros, les resulta un tanto cansado desplazarse durante tres fines de
semana en un mes para poder disfrutar
de todas las fiestas de nuestra ciudad).
Como colofón a estas líneas que han
pretendido ser, sobre todo, turísticas y
que deberían servirnos para valorar mejor las grandes pequeñas cosas que tenemos, baste decir que Lleida les sorprende, a estos amigos (y, en general, a todo
el resto de ellos que la han visitado), sobre todo, por ser una ciudad extraordinariamente amable y, gastronómicamente,
de primer orden. •••

Recuperem la piscina coberta dels Camps Elisis
però ha perdut la seva finalitat principal
que era donar servei a milers de persones, no solament del barri de Cappont,
sinó també dels barris de la Bordeta i
dels Magraners, i del centre de la ciutat,
principalment, que diàriament acudien a
aquesta piscina per practicar la natació i
fer esport.

Joan Vilella

Ara fa vuit anys que es va tancar definitivament la piscina coberta dels Camps
Elisis. Ara i davant la passivitat del govern
de la Paeria, no és tan sols el PP, sinó que
també són els mateixos veïns del barri de
Cappont els qui reivindiquen la rehabilitació d’aquest equipament municipal.
A dia d’avui, aquest edifici emblemàtic està cedit, en part, a algunes entitats,
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Per part de l’equip de govern de l’Ajuntament, l’excusa per tancar aquesta piscina —l’única coberta que hi havia a
la ciutat i de titularitat municipal— ha
estat el seu elevat cost de rehabilitació,
uns 600.000 euros, per causa en bona
part que la infraestructura registra pro-

Cal elaborar un estudi
tècnic i econòmic que
permeti rehabilitar la
piscina dels Camps Elisis

blemes d’aluminosi. Però, certament, el
fet objectiu és que mai no s’han donat
alternatives ni s’ha presentat cap projecte real per rehabilitar i recuperar aquest
complex per a la ciutat.
Considerem
necessari
recuperar
aquest espai, no tan sols per als veïns
del barri de Cappont, sinó també per
als veïns dels barris de la Bordeta i dels
Magraners, i del centre de la ciutat, que
utilitzaven aquesta piscina per practicar
la natació durant tot l’any.
Per tots aquests motius, des del Grup
Municipal del Partit Popular, i malgrat
que el govern de la Paeria va rebutjar
en el darrer Ple la nostra proposta per
recuperar la piscina coberta dels Camps
Elisis, ens comprometem a continuar
treballant per fer realitat la reobertura
d’aquest equipament mitjançant l’elaboració d’un estudi tècnic i econòmic que
permeti la seva rehabilitació en benefici
del conjunt de la ciutat i dels veïns i veïnes de Lleida. •••
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Treballar per Lleida
Les eleccions municipals del dia 24
de maig ens tornen a donar l’altíssima
responsabilitat de governar la ciutat de
Lleida, la qual cosa és, com ho ha estat
sempre, un honor i un repte continuat.
En primer lloc, hem de donar les gràcies a totes les persones que ens han fet
confiança i, en aquest sentit, renovem el
compromís que ens porta, dia rere dia,
a construir una ciutat millor. Ho hem
fet i ho continuarem fent des del treball
incansable i atenent sempre totes les
sensibilitats. En segon lloc, vull posar
de manifest que aquesta ciutat és de
tothom i, per tant, la nostra obligació és,
i així ho entenem, governar per a totes
les persones, per als 140.000 ciutadans i
ciutadanes de Lleida.
Lleida mereix un futur ple d’oportunitats en què posem al davant el dia a
dia de les famílies i la realitat d’un món
canviant que cada cop, per fortuna, és
més exigent.
La ciutat ha tingut i ha aprofitat l’oportunitat de créixer i de situar-se capdavan-

La ciutat ha tingut
l’oportunitat de créixer i de
situar-se capdavantera en
l’àmbit de Catalunya
tera en l’àmbit de Catalunya. Ara s’obren
escenaris nous, projectes nous i marcs
nous en els quals ens haurem de moure.
No ens fan por, ens il·lusionen.
És evident que tenim al davant un
cicle nou en què el diàleg i la capacitat
de pacte seran els elements que regiran el futur municipal de la gran majoria d’ajuntaments del nostre país, el de
Lleida també i, en aquesta línia, fent un
ús de l’experiència que ens dóna haver
governat Lleida, treballarem per salvar
les diferències i perquè la ciutat no es
vegi perjudicada en cap sentit, en cap
àmbit.
Ens il·lusiona el futur com el primer
dia. Lleida tindrà una nova Corporació
Municipal conformada per moltes sensibilitats i nosaltres, el grup municipal

Montse Mínguez

del Partit dels Socialistes de Catalunya,
exercirem el privilegi de vetllar, juntament amb la resta de grups polítics,
perquè la ciutat creixi ordenadament,
perquè les persones siguin tractades en
termes d’igualtat i de justícia, perquè
Lleida continuï essent capdavantera
i perquè, en definitiva, es consolidi el
nostre orgull d’exercir com a lleidatans
i lleidatanes.
Gràcies, Lleida. •••

Consens i transparència
Les eleccions municipals del passat 24
de maig han obert un escenari de futur
per a la ciutat de Lleida que es traduirà en una etapa nova al capdavant de
l’Ajuntament de Lleida.
La ciutadania ha traslladat un mandat
de voluntat de canvi que ens aboca a un
plenari de la Paeria més obert i plural.
I aquesta premissa implicarà un consens necessari per tal que la ciutat vagi
endavant.
A Lleida, ho hem repetit molt en els
darrers anys, li fa falta un salt qualitatiu per superar 35 anys de govern monocolor.
I nosaltres som aquí perquè Lleida
funcioni millor i perquè creiem que una
altra manera de fer política és possible.
Plantegem un model de ciutat que inverteixi en els veïns i veïnes de Lleida i

se centri en la resolució dels problemes
del seu dia a dia, i treballarem en aquesta direcció: abans les persones que el
totxo.
Transparència i participació; gestió
honesta, austera i compromesa amb la
ciutadania; invertir en polítiques d’ocupació, reduir la pressió fiscal i abaixar
l’IBI, i posar a l’abast dels lleidatans i lleidatanes uns serveis bàsics són els pilars
del nostre projecte.
Apostem per generar oportunitats
per a tothom, especialment per als joves
que han de marxar fora per poder assolir un futur professional.

Tenim clar el model
de ciutat que volem i
treballarem en aquesta
direcció: abans les
persones que el totxo

Antoni Postius i Terrado

I per donar suport al teixit econòmic,
comercial i empresarial locals.
I farem de Lleida l’altra capital de Catalunya.
És hora d’obrir de bat a bat les finestres i les portes de la Paeria perquè hi
entri llum i corri l’aire. •••
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