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Espai públic operatiu també per a professionals

José Luis Osorio

El nostre grup municipal defensa un
model de ciutat i via pública, en particular, com a espai de trobada i de convivència. Eliminar obstacles, facilitar la
mobilitat sense excepció, sostenibilitat, eficiència i seguretat són conceptes
claus als nostres carrers i places tant per
a vianants i ciclistes com per a la resta
d´usuaris.
Si volem un espai públic en el qual
ningú se senti exclòs hem de vetllar

Si volem un espai públic
en el qual ningú se senti
exclòs hem de vetllar
també pels treballadors
que exerceixen la seva
tasca al nostre municipi:
transportistes, operaris i
distribuïdors de dins i fora
de la ciutat
també pels treballadors que exerceixen
cada dia la seva tasca al nostre terme
municipal: transportistes , operaris i distribuïdors provinents de dins i fora de la
ciutat.
És també responsabilitat nostra, com
a representants públics , oferir-los les eines necessàries, que disposin de l´espai
adient per a l´estacionament, les zones
de càrrega i descàrrega adaptades a les
seves necessitats i properes als establiments o altres ubicacions on han de dirigir-se i també els límits horaris ajustats
al seu volum de feina.

Ens preocupa també el neguit de
molts d´aquests transportistes quan
s´han d´enfrontar a sancions perquè no
tenen a l´abast prou espai per estacionar i fer la seva feina en condicions.
Entenem que els professionals del
sector són els millors interlocutors en
aquesta àrea, i és per això que el nostre
grup municipal ha mantingut diverses
reunions amb representants del transport i hem recollit un seguit de recomanacions que hem dut a la comissió
informativa de gestió, promoció i sostenibilitat.
Cal flexibilitzar els horaris d´autorització de càrrega i descàrrega en carrers restringits al trànsit rodat com l´Eix
Comercial o Fleming i revisar dèficits
d´espai autoritzat a Príncep de Viana o
Baró de Maials al tram de Balàfia.
Emplacem també els tècnics municipals a cercar altres fórmules com zones mixtes que compatibilitzin càrrega
i descàrrega amb estacionament i així
no perdre places d´aparcament de zona
blava per a particulars.

Justícia fiscal, justícia social

Carles Vega

Prestació de serveis públics municipals i
polítiques per a la ciutadania a Lleida són
possibles, en gran part, per la capacitat de
la Paeria de recaptar impostos i taxes preus
dels serveis (com abastiment d’aigua o escoles bressol), per mitjà de les ordenances
fiscals, que quan surti publicat aquest article ja estaran aprovades per a l‘any que ve.
Parlar d’ordenances, doncs, és parlar
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de la capacitat de prestar serveis i de fer
polítiques d’atenció a la ciutadania o de
promoció econòmica, posem per cas,
perquè la Paeria pot disposar de diners
per pagar-ho. Però, per damunt de tot, és
parlar de política fiscal. Per tant, parlar de
justícia fiscal és parlar de justícia social. Per
això, des del nostre grup, plantegem les
ordenances fiscals amb un enfocament
eminentment social.
En conseqüència, no és just socialment
rebaixar els valors cadastrals i, en canvi,
congelar l’IBI. Ni just, ni comprensible. Així
que des del nostre grup municipal n’havíem demanat una rebaixa gradual del 3%
anual durant 4 anys, i així reduir en més
del 10% la càrrega d’IBI per a les famílies i
els autònoms i empreses de Lleida.

Vam demanar reduir més
del 10% l’IBI a famílies i
empreses i Tarifació Social
en taxes i preus públics

Insistint en l’esperit essencialment social de les ordenances, vam proposar també una Tarifació Social en taxes i preus
públics, com l’impost de circulació o el
preu d’escoles bressol, consistent en la
reducció escalada de les tarifes segons la
renda. I que, en el cas que la llei no permetés l’aplicació directa de reduccions o bonificacions (com passa en IBI, IAE o impost
de circulació), establir un sistema d’ajudes
a famílies o persones en dificultats econòmiques.
També defensàvem poder pagar tots
els impostos i taxes amb un fix mensual
(com una tarifa plana). Això ja es podia fer,
però només en algunes taxes, i la gent ni
ho sabia, perquè el govern municipal no
n’havia fet difusió.
Rebaixar impostos NO és reduir prestacions i serveis. Amb rigor en la despesa i
prioritzant el bé comú podem deixar de
ser una ciutat cara, tenir serveis de qualitat... i deixar de ser el quart ajuntament
més endeutat de Catalunya.
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Música, cultura, sensibilitat
Des de fa ja molts anys, l’Ajuntament
de Lleida està fent una aposta clara per
la formació en el terreny de les arts. De
fet, enguany un total de 741 nois i noies i una quarantena de professors han
iniciat el curs al Conservatori i a l’Escola Municipal de Música de la ciutat i,
d’aquesta manera, es dóna continuïtat
al recorregut d’aquests centenars de joves talents en la formació en l’àmbit de
les arts.
Aquest inici de curs reeixit coincideix
amb l’any en què l’Escola Municipal de
Música de Lleida compleix els 100 anys
des de la seva fundació. Em sembla important remarcar que va ser la primera
escola creada directament per l’Ajuntament i assumida en la seva totalitat pel
govern local.
Les primeres classes van portar-se a
terme a l‘escola pública de l’Almodí Vell,
a la plaça de Sant Joan, al novembre del
1915. La fita és remarcable i en el decurs
d’aquest curs escolar es faran un conjunt d’activitats per commemorar l’aniversari.

Un total de 741 alumnes i
40 professors han iniciat
el curs al Conservatori i a
l’Escola de Música
Des d’aquells temps, les coses han donat molts tombs. D’una banda, avui l’Escola de Música ofereix un ensenyament
no reglat adreçat a un alumnat d’edats
diverses, que vol destinar una part del
seu temps de lleure a gaudir de la música.
De l’altra, el Conservatori imparteix
aquells estudis reglats que porten els
alumnes de música a la seva professionalització amb una diversificació d’ensenyaments que permet que qualsevol
persona amb inquietuds musicals pugui
gaudir-ne.
Però a més, com a novetat d’aquest
curs, es du a terme un projecte en comú
amb l’Aula Municipal de Teatre amb una
nova disciplina anomenada soundpainting.

Montse Parra

El Conservatori i l’Escola de Música,
amb seu a l’Auditori, són dos dels elements que contribueixen a la creació
del coneixement i la sensibilitat per la
música entre la ciutadania.
I són a més dos centres que, juntament amb l’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol i l’Aula Municipal de Teatre,
constitueixen el sistema públic municipal d’estudis artístics a Lleida que ens fa,
certament, més savis.

Més consens i gestió responsable. T’escoltem!
Transparència, participació, consens i
mà estesa són els pilars de la nostra manera d’entendre i fer política.
Entre d’altres accions, en els primers
mesos de mandat, hem impulsat una
rebaixa de l’IBI cercant la complicitat de
la resta de grups polítics perquè, si el
preu dels pisos ha baixat, la contribució
també ha de reflectir aquesta devaluació. Amb voluntat i bona gestió sí que es
pot reduir la pressió fiscal als lleidatans.

aturat, l’Oficina d’Atenció Ciutadana ara
ja s’hauria traslladat per decisió unilateral a un local de lloguer, a pagar entre
tots. Precisament per saber com i en què
es gasten els diners dels ciutadans hem
forçat una auditoria dels comptes de la
Paeria.

Perquè si qui gestiona la Paeria no estirés més el braç que la màniga, ara tindríem 3 milions d’euros més per reduir
el deute, ajudar famílies, subvencionar
entitats o rebaixar l’IBI. D’on surt tanta
despesa imprevista en el pressupost?

D’altra banda, entenem que si els ciutadans paguem, tenim també el dret a
ser preguntats sobre tot allò que ens
afecta directament. Apostem per la
participació ciutadana en temes com
els pressupostos o en els projectes dels
barris. Per això des de CiU vam fer una
consulta als veïns de Joc de la BolaCamp d’Esports per conèixer el seu parer sobre el futur ús del solar d’Alcalde
Pujol.

L’Ajuntament de Lleida ha passat a ser
més plural des de les eleccions del maig
passat, però sembla que l’equip de govern encara no ho hagi entès. Un exemple més: si nosaltres no ho haguéssim

Transparència, participació,
consens i mà estesa són els
pilars de la nostra manera
d’entendre i fer política

Toni Postius

Des de CiU continuarem estant a peu
de carrer oberts a les propostes de la
ciutadania. I per posar-vos-ho més a
l’abast, podeu traslladar-nos les vostres
inquietuds contactant-nos o bé entrant
al nostre web www.tonipostius.cat. Treballem perquè Lleida faci un salt qualitatiu cap endavant millor amb les persones com a prioritat.
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Pel dret habitacional i en contra de la pobresa energètica
Defensem des dels
ajuntaments els drets de la
gent i escoltem
entitats com la PAH:
és la nostra obligació fer
complir la llei
naments d’hipoteca, de lloguer, o talls
de subministraments.

La ILP pel dret a l’habitatge és una victòria col·lectiva gegant després de 6 anys
de lluita. Posa damunt la taula mesures
per aturar els desnonaments d’hipoteca
i de lloguer, talls de subministraments,
per acabar els deutes de per vida i per
mobilitzar els habitatges buits de bancs
que incompleixen la seva funció social.
La llei 24/2015, sorgida de la ILP, estableix que cal protegir les persones en
situació d’exclusió habitacional: les famílies que s’enfrontin a deutes o desno-

Per resoldre el sobreendeutament
s’han d’habilitar mecanismes de segona
oportunitat. En cas de desnonament, la
llei obliga els grans tenidors d’habitatges
a oferir un lloguer social d’entre 50 i 140
euros per tal d’evitar el desnonament.
Per garantir els subministraments bàsics d’aigua, llum i gas, la llei determina
que les companyies no podran fer talls
si hi ha exclusió habitacional, i caldrà garantir els subministraments bàsics amb
ajudes o descomptes.
Una llei ambiciosa però que cal aplicar. Per aquest motiu ens sumem al clam

de la PAH, de l’Aliança contra la Pobresa
Energètica i l’Observatori DESC perquè
s’apliqui. Cal que totes les administracions assumeixin la seva responsabilitat:
informar tothom dels drets i les eines,
identificar totes les persones del municipi en exclusió residencial i elaborar un
protocol d’aplicació.
Els ajuntaments han d’elaborar informes d’exclusió residencial per certificar
la necessitat de paralitzar un desnonament o un tall i garantir lloguer social,
i han de reallotjar les famílies que s’enfrontin a desnonaments de petit propietari si els ajuts econòmics no són
suficients. Per mobilitzar més habitatge
social hi ha la possibilitat d’obligar directament els bancs a cedir habitatge buit
per a lloguer social.
Defensem des dels ajuntaments i la
Generalitat els drets de la gent, és la
nostra obligació. Posem-nos a treballar i
fem que la Paeria compleixi una llei que
ja fa 4 mesos que s’hauria d’aplicar.

La FAVLL som tots i totes
hem celebrat eleccions i s’ha renovat la
seva Junta Executiva. La idea central de la
nova junta és donar un nou impuls a la Federació. Us fem avinents els compromisos
que orientaran la nostra tasca:
1. Donarem un nou impuls a la FAVLL donant servei i suport proactiu a totes les AV
de Lleida.

Antoni Baró

2. Gestionarem des del consens i la pluralitat defensant els interessos de les AV.
3. Modernitzarem els serveis a les AV: xarxes socials, internet, telefonia mòbil.

Les associacions de veïns i veïnes representen i vehiculen d’una manera directa
els teus interessos, els dels ciutadans i ciutadanes, comunitats, carrers i barris. Les
AV de Lleida i les seves terres s’agrupen
en una federació: la FAVLL.
Des de la seva creació ha tingut un paper important en molts aspectes de la
vida de Lleida i comarques. Recentment
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4. Establirem convenis de col·laboració
amb entitats culturals, socials, sanitàries,
esportives i de serveis, plataformes i col·
lectius.

Impulsarem, reconeixerem i
donarem suport al paper de
les dones

5. Participarem en la CONFAVC i la FABIC
per tenir influència en l’àmbit català, estatal i europeu.
6. Refundarem l’Escola de Participació ciutadana, serà planter de nous i noves dirigents ciutadans i veïnals.
7. Explorarem noves possibilitats de finançament.
8. Elaborarem un cens detallat de béns i
serveis de les AV per facilitar el treball en
xarxa i estalviar.
9. Exigirem respecte dels grups polítics i
institucions i alhora hi col·laborarem activament.
10. Treballarem amb les AV els temes que
ens afecten: serveis bàsics (aigua, llum,
electricitat, transport i mobilitat, telecomunicacions), el nou PGM, neteja i manteniment d’espais comuns, escombraries
i recollida selectiva, impostos, educació,
okupes, animals de companyia, ordre públic...
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El que no ens van explicar sobre la fruita de Lleida
Totes les lleidatanes i els lleidatans ens
hem sentit sempre molt orgullosos de la
qualitat de la nostra fruita dolça. Totes les
persones residents habituals o esporàdiques de la comarca del Segrià hem estat
sempre conscients del fet que la nostra
és una de les comarques més riques agrícolament. En qualsevol racó del Segrià
és fàcil trobar parcel·les de tota mena de
fruiters, sobretot pereres, pomeres i presseguers. I és que tres quartes parts del
nostre territori és conreu.
Per tothom és ben sabut que la collita porta molta feina, sobretot durant la
campanya estival, que és quan s’arreplega
la fruita, i que els pagesos lloguen gent
perquè duguin a terme aquesta tasca. El
que no ens havien explicat és que moltes
d’aquestes persones treballen sense contracte laboral, algunes per manca d’un
permís de residència que els doni l’accés
a un contracte i d’altres, simplement, perquè al pagès no li surt rendible contractar-la i, per falta de queixes de l’immigrant
prefereix fer la guitza per extreure’n el
màxim de benefici possible. El que tampoc no ens havien explicat és que per-

Gairebé 100 persones
han de dormir al carrer i
repartir-se pels diferents
carrers i places de la ciutat
què la nostra fruita sigui competitiva i la
puguem comprar a preus baixos, els temporers han de treballar en condicions de
semiesclavatge amb jornades laborals de
més d’11 hores a raó de 3 euros per hora.
El que no ens havien explicat és que per
poder comprar el kg de pomes a 50 cèntims gairebé 100 persones han de dormir
al carrer i repartir-se pels diferents carrers i
places de la ciutat, entre les quals es troba
la plaça del Seminari. Sí, la plaça que ha
ocupat espais als telenotícies i articles als
diaris.
EL QUE NO ENS HAVIEN DIT és que perquè es continuï parlant de la fruita de Lleida com una fruita de referència, centenars
d’immigrants que es desplacen d’arreu
del territori espanyol a collir la nostra fruita han de patir les conseqüències. El que
sí que sabem i sabem ben bé és que les

[Espai cedit per la Crida per Lleida-CUP a
l’Associació Papers i Drets per a tothom]
grans patronals agrícoles i l’administració
es posen d’acord sovint per dur a terme
diferents activitats de projecció i promoció de la fruita de Lleida (diguem-ne fires,
diguem-ne jornades de degustació, etc.)
No obstant això, sembla ser que en 20
anys no han gaudit de temps per tractar
de temes que no els proporcionen beneficis econòmics directes, COM ARA EL DE
TROBAR UNA SOLUCIÓ A LA SITUACIÓ
DELS TEMPORERS.

Més impostos no representen millors serveis
El Compte General de l’Ajuntament de
Lleida torna a posar en evidència el balanç
negatiu de l’economia de la Paeria. Malgrat
un suposat superàvit de 3.481.640 euros,
s’han reconegut factures pendents de pagar per valor de 3.483.681 euros, un fet
que suposa que ni amb tot el romanent
disponible es pugui fer front al deute als
proveïdors. Un benefici estèril que, a més,
s’obté per la no execució de la meitat de les
inversions. D’un total de 14 milions d’euros
previstos en inversions l’any 2014, únicament s’han invertit 7 milions.
Un superàvit que també ve a costa de
mantenir una elevada fiscalitat sobre els
ciutadans de Lleida. En total, l’any 2014
es van recaptar 7 milions d’euros més
dels previstos a costa d’impostos i taxes.
Així, impostos com la famosa plusvàlua
va incrementar la seva recaptació de 6,3
milions fins a més de 10 milions d’euros, o
la recaptació per multes, que es va incrementar en més de 600.000 euros, fins als
4,4 milions.

No van dir que es congelaven tots els impostos i les taxes municipals? Doncs es veu
que no. La recaptació diu clarament que no
i que aquí els únics que han quedat congelats en rebre els rebuts i veure el que havien
de pagar són els ciutadans de Lleida.
Des del PP no creiem que l’elevada fiscalitat que imposa l’Ajuntament de Lleida
estigui a l’altura dels serveis que ofereix als
ciutadans. Més impostos no representen
millors serveis i en el cas de la Paeria és un
fet que aquesta elevada fiscalitat ve determinada per l’excessiu deute que arrossega
l’Ajuntament de Lleida, fruit d’una més que
discutida gestió dels diners dels lleidatans.

Joan Vilella

Així, entre el mateix Ajuntament, l’Empresa Municipal d’Urbanisme i La Llotja el deute

supera els 185 milions, i si hi sumem el deute
del Parc Científic, aleshores el deute real de
la Paeria és superior als 200 milions.

Des del PP creiem que els
serveis que ofereix la Paeria
als ciutadans no estan a
l’altura de l’elevada fiscalitat

Ara, però, el Govern municipal no té
majoria per fer i desfer a la seva voluntat i
aquest fet esperem que comporti actuar
amb un major rigor i una millor eficiència
en la gestió dels recursos de tots.
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Pobresa assalariada
neoliberalisme, la neooligarquia, l’empresariat parasitari
dels negocis i les concessions
estatals, i la xarxa de complicitat i logística que han bastit a
les institucions públiques en
benefici propi.

D

els distints efectes, socialment nocius, produïts per la crisi general n’hi ha que han vingut per
quedar-se. En la nova realitat,
un eufemisme per emmascarar la devaluació dels drets socials i polítics de la població, els
responsables del desastre dissenyen una
nova classe social a
la qual han adjudicat
un futur, ja present,
inacceptable en una
societat democràtica.
Es tracta dels treballadors i les treballadores assalariats que no
poden fer front a una
existència digna amb
el seu salari, als quals
han destruït l’horitzó d’esperança que
tota persona sense
feina té a revertir la
situació amb una
ocupació futura, perquè malgrat estar treballant
són condemnats a la pobresa
perpètua.
Les persones afectades,
en aquest nou escenari, afegeixen, a la precària situació
personal, el constant deteriorament dels mecanismes de

La reforma laboral ha
estat una arma molt
efectiva per instal·lar
legalment la injustícia
social
de vida de la gent treballadora.

protecció i anivellament social
i difícilment podran competir
en igualtat de condicions per
millorar les expectatives personals i dels qui en depenen.
La reforma laboral ha estat
una arma molt efectiva per
instal·lar legalment la injustí-

Avui, com ahir i com sempre, als treballadors i les treballadores ens cal prendre
consciència del que som i unir
forces per defensar els nostres
interessos de classe. D’aquells
qui treballen dignament, dels

cia social, eixamplar la desigualtat i conduir al territori de
la pobresa assalariada milers
de treballadors i treballadores, i ho continuarà sent en
els pròxims temps si no som
capaços de frenar l’atac frontal als drets laborals i socials
per part del conglomerat del

La pobresa assalariada és un nou
símptoma de la
descomposició de
l’estat democràtic i
social, i un pas més
cap a un nou ordre
social on una minoria, amb mètodes
Diseñado por Freepik
de dubtosa qualitat
forçats a fer-ho des de la pre- democràtica, ha segrestat
carietat, dels qui han perdut els instruments democràtics
la feina i dels qui la cerquen legítims per convertir-los en
per primer cop. En el conflic- eines de manipulació per
te laboral i social, individua- torçar la voluntat popular, ja
litzar la defensa és assegurar sigui des de la intoxicació o
la derrota. A CCOO no deixa- des de la repressió, i converrem de treballar i lluitar pels tir el bé comú en una finca
drets laborals i les condicions particular. •••

Continuarem
presentant
batalla en tots els fronts del
combat laboral i social. Ara bé,
és necessària la implicació de
tots els treballadors i treballadores, en la mesura de
la seva capacitat de
compromís i treball,
per impedir la cronificació d’aquesta nova
realitat que pretén
dur-nos a la foscor social d’altres temps.

Polsera amb el codi QR
Els usuaris del Servei Municipal de Teleassistència i que tinguin un grau d’autonomia suficient per
fer, per ells mateixos, activitats fora del domicili poden demanar la polsera amb el codi QR. Aquests
braçalets localitzadors faciliten que les persones que tinguin un incident fora del seu domicili, a la ciutat de Lleida o fora, puguin ser identificades per qualsevol ciutadà que porti un telèfon mòbil i, a partir d’aquí, posar-les en contacte amb la família, la central de teleassistència o bé trucar al 112.
A més, permet localitzar l’usuari en el lloc on pateix l’incident per contribuir, si convé, a una actuació.
La polsera permet identificar qui és aquella persona (nom, edat, fotografia, domicili, etc.) i tota la informació
rellevant sobre la seva salut (al·lèrgies, medicaments, malalties, etc. ). Més informació sobre aquest servei gratuït
al tel. 900 50 50 60. •••
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