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Patrimoni i municipalisme

Els municipis són cabdals
en la conservació i la
difusió del patrimoni, ja
sigui natural, històric o
cultural

Daniel Rubio

El planeta Terra en si mateix es pot
considerar Patrimoni de la Humanitat,
tant des del vessant ecològic com cultural, encara que una altra cosa és el tractament que donem al món en què vivim.
El que vull remarcar és el respecte, la
cura i el manteniment d’aquest gegantesc patrimoni i això ho hem de fer cadascú des de les nostres possibilitats i
des de les nostres funcions com a ciutadans polítics o no.

Els municipis són cabdals en aquesta conservació i encara més en la seva
difusió, perquè són les institucions més
properes al dit patrimoni, ja sigui natural, històric o cultural. Un exemple molt
aclaridor seria la nostra ciutat de Lleida
i la Paeria. Ara tots estem sumant esforços perquè el Turó de la Seu Vella sigui
declarat Patrimoni de la Humanitat, per
mitjà de les associacions de la ciutat i les
institucions, que estan portant a terme
actuacions en aquest sentit.
La Paeria és, com dèiem abans, una
d’aquestes institucions bàsiques i centrals en el projecte. Però anem més enllà. Lleida té un conjunt de testimonis
històrics, arqueològics i culturals de gran
envergadura. La nostra ciutat té restes
arqueològiques des de l’antiguitat fins a
l’època contemporània, té una rica història com a cruïlla de camins de la península

Ibèrica i té també un llegat cultural molt
ampli. La seva catalogació, conservació
i difusió s’està fent des del nostre Ajuntament amb un consens entre els grups
municipals que demostra suficientment
que els polítics podem posar-nos d’acord
independentment de les ideologies i ens
hem de felicitar per això.
Ara bé, perquè aquesta feina sigui útil
i integradora s’ha de protegir i impulsar des de tots els vessants i amb la col·
laboració estreta de totes les persones,
associacions i institucions implicades en
aquesta feina. Hem de considerar patrimoni tant el que s’ha fet al segle I, per
posar un exemple, com el que s’ha fet
al segle XX o es farà a partir d’ara. Tot és
cultura, tot és història i tot és patrimoni.
Igualment hem de considerar com a nostra tota obra feta en les nostres llengües
oficials, que són el català, el castellà i
l’aranès, o en qualsevol llengua utilitzada
pels lleidatans o arreu del món.
Per aquest motiu, des del grup municipal de Ciutadans mantindrem sempre un
esperit col·laborador d’entesa amb tothom qui estigui a favor d’aquesta labor.

Els nostres propòsits per a l’any nou

Carles Vega

Arribat el tomb de l’any, acostumem a
fer una mirada enrere. Recordar els encerts
t’anima a continuar i reconèixer els errors
et permet millorar. El 2015 és una fita en el
context de la nació catalana, conseqüència
de les eleccions, tant les del Parlament com
les municipals: les primeres, perquè marquen l’inici d’un procés de llibertat nacional
i d’aprofundiment de la democràcia; les se-
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gones, perquè han modificat i diversificat
molt el panorama als municipis catalans.
Com a mostra, la composició de la Paeria.

d’abreujar amb més debat previ a les comissions i escurçant les intervencions. Propòsit per al 2016.

Inqüestionablement, la diversitat enriqueix el debat i dinamitza la institució. Pot
contribuir a millorar l’acció del govern, pel
major grau de fiscalització que exerceix
una oposició plural; en segon lloc, perquè
aquesta oposició pot fer aportacions per
complementar allò que fa el govern municipal. A Lleida, amb la possibilitat –encara
no assolida del tot– de fer una Paeria més
transparent i participada. Més enllà de bones paraules i posturejos.

Un altre propòsit: aconseguir que els
serveis públics municipals millorin. No ens
cansarem de dir que per això vam pactar el
pressupost, supeditant-ho a uns acords en
aquesta direcció. Per contribuir a unes condicions de vida més bones de tota la gent
de Lleida. La que està en dificultats i la que
no ho passa tan malament.

Tots els grups estem aprenent a gestionar dinàmiques que encara porten a
plens eterns, que hauríem de ser capaços

Tenim dret a una ciutat on
l’especulació no posi en
perill l’activitat econòmica
i l’ocupació

Tothom té dret a una ciutat millor. Tenim
dret a una ciutat on l’especulació no posi
en perill l’activitat econòmica i l’ocupació,
en què les concessions a interessos privats
no xoquin amb l’interès públic. Per això, ens
esforçarem perquè aquest any nou, ni cap
altre, no sigui el de les grans superfícies comercials a Lleida- Tenim més propòsits per
al 2016. Els anirem concretant. Sobretot,
el de complir allò que prometem. Aquest
any i els pròxims. No pretenem vendre fum
ni sopars de duro, com altres sí tenen per
costum.
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Per a la dinamització del Centre Històric, sumem
L’Ajuntament de Lleida, per mitjà de
la feina transversal entre les regidories
d’Economia, Centre Històric i Comerç,
continua apostant clarament per la
progressiva transformació de la façana
comercial del cor de Lleida. D’aquesta
manera, els comerciants que continuen la seva aposta al Centre Històric de
Lleida sumen esforços i exhibeixen una
musculatura comercial que és, en definitiva, un dels factors de dinamització
més solvents per al barri.
La Paeria, per mitjà dels plans de dinamització, ha aconseguit afavorir-hi
l’obertura de 55 establiments en 2 anys.
Un exemple clar és el carrer la Palma,
que enllaça la Zona Alta amb l’Eix Comercial, on recentment s’han obert 7
negocis nous.
Les noves iniciatives comercials tenen, majoritàriament, el punt de partida
en persones joves i emprenedores que
participen directament en les actuacions que promovem des de la Paeria,
sempre al costat d’altres comerciants
que, de manera lliure, aposten clara-

Al final els mateixos
comerciants, els nous
i els ja establerts,
acaben dirigint les
seves prioritats
ment per una idea de negoci al Centre
Històric fugint de prejudicis i apostant
per una normalitat cada cop més reivindicada per tots els col·lectius i sectors
del mateix barri: pels veïns, entitats, establiments de restauració i, lògicament,
pels comerços.
El Pla de Dinamització Comercial del
Centre Històric, de la mà de l’equip de
tècnics de la regidoria del Centre Històric i de Comerç, coordina reunions amb
empresaris, comerciants i emprenedors
per tal de fer el seguiment, donar suport
o iniciar accions conjuntes.
En definitiva, al final són els mateixos
comerciants —els nous i els ja establerts— els qui acaben establint i dirigint les seves prioritats.

Montse Mínguez

La dinamització comercial del Centre Històric no és més que una nova
prova de la capacitat d’emprenedoria
i compromís de la ciutadania de Lleida respecte a la ciutat que compartim,
una ciutat amb capitalitat pròpia i amb
persones suficientment implicades i capaces de liderar els projectes més ambiciosos. Ho hem fet fins ara, ho fem i ho
continuarem fent: la Paeria està al seu
servei.

Per un model de comerç consensuat i de cohesió
Des del Grup Municipal de Convergència i Unió defensem un model de ciutat on
el comerç té una funció vertebradora i de
cohesió social.
Apostem per prioritzar el comerç de
proximitat de Lleida i per valoritzar-lo, reforçar-lo i complementar-lo amb espais
comercials de tipus mitjà, sempre que no
facin competència als establiments de l’Eix
Comercial, de la Zona Alta i dels barris i es
tingui el consens de tots els actors presents.
Aquest és el nostre posicionament des
de sempre i que mantenim ara coincidint
amb l’anunci del nou projecte Sur 42 Torre
Salses i amb la intenció de Carrefour de fer
realitat una gran superfície amb botigues
i espais d’oci i restauració.
Precisament aquest darrer projecte ja
va aixecar polseguera fa uns mesos enrere
entre les associacions i el teixit comercial
local. El projecte va quedar aturat amb
la promesa de l’alcalde d’engegar un pla

estratègic del sector del comerç de Lleida
que a hores d’ara ha quedat en foc d’encenalls.

Defensem un model de
ciutat on el comerç té una
funció vertebradora i de
cohesió social
Demanem a l’equip de govern que
compleixi la paraula donada i concreti
una estratègia conjunta de futur amb patronals, entitats, agents socials i totes les
parts implicades.
Nosaltres defensem el rigor i el consens a l’hora de desenvolupar noves zones comercials per evitar el perjudici del
conjunt del comerç tradicional de Lleida i
reforçar la capitalitat comercial de la ciutat. En cas contrari, ens podem trobar que,
per desenvolupar una zona nova, al final
acabem perjudicant el conjunt del teixit
comercial local.

Toni Postius

Ara és el moment de plantejar-nos quin
és el futur que volem per a Lleida. I la imminent tramitació del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM) és l’oportunitat per cercar sinergies i posar damunt la
taula el model estratègic de comerç que
necessita la nostra ciutat.
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Salvem l’horta i salvem Ramaderia Pifarré
Desitgem de cor que el
nostre cas serveixi per
dignificar la feina de
la pagesia a l’Horta i
esperem que en el futur es
protegeixi el sector agrari
animals, els quals tractem amb més respecte del que el veí en qüestió ens ha
tractat a nosaltres.
[Espai cedit pel Comú de Lleida
a la família Pifarré (Ramaderia Pifarré]
Molts de vosaltres sabeu del cas Ramaderia Pifarré. L’activitat de la nostra
granja centenària es va veure trasbalsada just abans del pont de la Diada quan
un veí nou, que fa pocs anys va comprar
la finca colindant a la nostra, ens va tancar el nostre pas de sempre.
Sense l’accés al nostre camí municipal
ens les hem hagut d’enginyar per sobreviure, cuidar i alimentar els nostres

Fa unes setmanes una veïna de l’Horta, l’Aurora, va dir en comissió de l’Horta
de la FAV: «no és solament el problema de la Ramaderia Pifarré... es tracta
que, indirectament, d’una explotació
ramadera en viuen els veterinaris, el
camioner del pinso, els tractoristes que
sembren les finques, els treballadors de
l’escorxador, les carnisseries...»
Quanta saviesa, Aurora. Les teves paraules van fer callar els pocs que repetien com un mantra: “no ens hi posem
perquè és un conflicte entre particulars”.

Diuen que no posicionar-se davant
d’una injustícia és una clara opció que
sempre beneficia els poderosos. Per sort
el sentit comú i la justícia popular s’han
anat imposant gràcies a l’esforç de difusió del món associatiu i a la divulgació
per la xarxa i la premsa.
Desitgem de cor que el nostre cas serveixi per dignificar la feina de la pagesia
a l’Horta i esperem que en el futur es
protegeixi el sector agrari que tant ha
fet per la ciutat. Garantir la viabilitat de
les empreses familiars agràries de l’Horta és un repte en tots els sentits perquè
assegurarà que aquesta zona mai no es
pugui convertir en un regne d’urbanitzacions descontrolades. Per a aquesta
funció ja hi ha altres llocs destinats.
L’Horta per al qui l’estima i la treballa!
Agraïm igualment el suport sincer i
proper de moltíssimes persones, d’associacions i també de formacions polítiques que han dedicat esforços a la
recerca de solucions justes i raonables.
Ara més que mai #salvemramaderia i
#salvemhorta.

Nous pressupostos per fer front a nous reptes i actuacions

Francesc Caballero

S’enfila el nou any amb el desig que el
pròxim exercici pugui ser el de les solucions
als nombrosos problemes que la societat
lleidatana té davant seu. I no en són pocs.
Esperem que els comptes recentment
aprovats permetin assegurar els serveis
públics i molt especialment als col·lectius
més necessitats. El compromís és garantir la
qualitat de vida i el progrés de la ciutadania
en els serveis bàsics de l’estat del benestar.
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Caldrà, doncs, molt especialment destacar que, sortosament, en els darrers moments de l’any hem vist com en aquest
nivell més proper, el de l’administració municipal lleidatana, s’han pres decisions que
fan albirar alguna espurna d’esperança.
Primer se’ns va anunciar la congelació de
les taxes i els impostos per a l’any vinent, i
fins i tot algunes rebaixes, però mantenint
les prestacions socials, i posteriorment en
el ple d’aprovació dels pressupostos per
al nou exercici s’arribà fins i tot a un ampli
acord a diferents nivells entre l’equip de govern i els grups de l’oposició per tal de mi-

Hi ha esperança que les
coses comencin a canviar
i que aplicant de manera
intel·ligent les eines de què
disposem puguem retornar
als nivells de benestar social
assolits no fa tant temps

llorar les futures accions envers l’ocupació,
la cohesió social, la promoció econòmica i
les inversions. Són, doncs, 150 milions d’euros de l’ordinari, sumats als prop de 12 del
d’inversions, que, administrats com cal, ens
poden permetre assolir la qualitat de vida i
el progrés desitjats si es desenvolupen les
polítiques correctes i que ens han de poder
portar fins i tot a rebaixar l’endeutament.
De tota manera des de la FAVL, com a defensors dels drets dels veïns, continuarem
en el camí de la vetlla d’aquests drets, per un
costat negociant i col·laborant i per l’altre reivindicant perquè es puguin assolir en tots els
àmbits.
I com que l’esperança és el darrer que es
perd, doncs brindem perquè aquesta espurna que sembla que s’albira es transformi en
lluminària completa que ens il·lumini joiosament el camí correcte cap al progrés i les
garanties socials que ens mereixem i felicitem
tothom qui ho hagi fet possible. Esperem no
equivocar-nos.
Feliç any nou.
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¡Los desahucios son terrorismo de estado!
El 26 de noviembre, entramos en el
BBVA para exigir soluciones habitacionales para dos familias. Desde que llegamos, sufrimos intento de agresión
de la subdirectora del banco y personal de seguridad, que se abalanzaron
sobre un compañero. El BBVA cerró
sus puertas y no mostró interés en dar
solución para las familias. Luego, el
director dijo que nos impediría ir al lavabo y entrar agua y comida. Solo por
la presión externa e interna, conseguimos evitarlo. Eso sí, al WC uno a uno y
escoltados por seguridad.
Pero nosotras seguimos denunciando
que un derecho humano como el de la
vivienda no se respeta. Varias trabajadoras abandonaron voluntariamente sus
puestos de trabajo. No se dañó mobiliario alguno, pero el BBVA sí quería dañarnos, subiendo la calefacción al máximo,
impidiéndonos tomar el aire o impidiendo que entrara comida o bebida. Con
el paso de las horas, varias compañeras
con problemas de salud necesitaron
medicación que el BBVA no permitió
entrar y llamamos a una ambulancia a

¡La represión no parará
la lucha justa! Nosotras
seguimos denunciando que
un derecho humano como el
de la vivienda
no se respeta
la que también pusieron dificultades
para atenderlas. El apoyo de la gente de
fuera nos animaba a afrontar una dura
situación. Más tarde, otra compañera se
puso muy mal por no tener la medicación y los Mossos d’Esquadra presentes
no hicieron nada por ayudarle. Solo
amenazarnos con denunciarnos por
exigir atención médica inmediata. Impidieron entrar a una enfermera del exterior. Gracias a la presión la ambulancia
pudo entrar, mientras otras compañeras
sufrían crisis de ansiedad.
Es muy grave que nos nieguen comida, agua y atención médica; en teoría
negar el auxilio es delito. Pero en teoría
también tenemos derecho a una vivienda digna.

[Espai cedit per la Crida per Lleida-CUP a
la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca]
Por los problemas de salud, por la
orden judicial de desalojo y porque el
día siguiente era festivo, tuvimos que
abandonar la sede acompañadas por el
calor de quienes nos apoyaban fuera. Al
final no conseguimos ninguna solución
habitacional para las familias, pero sí dar
a conocer esta violación de los derechos
humanos.
¡Si nos tocan a una, nos tocan a todas!

Prioritzem la creació d’empreses i llocs de treball
El Pressupost de la Paeria per a l’any 2016
castiga, un any més, els ciutadans de Lleida
amb impostos extremadament alts i continuen estant penalitzats pel deute. Entre
amortització i interessos els ciutadans de
Lleida, amb els seus impostos, pagaran
més de 12,2 milions d’euros als bancs l’any
2016, un fet que representa pagar un milió
d’euros al mes pel deute o, el que és el mateix, 33.948 euros cada dia. Un deute que
arriba als 225 milions d’euros. Des del 2012,
l’aportació de la Paeria a l’Empresa Municipal d’Urbanisme supera els 22,8 milions i
aquella Llotja que no havia de costar res als
ciutadans de Lleida, ara resulta que ja ens
haurà costat als lleidatans més de quatre
milions d’euros en els últims quatre anys.
Amb relació a les inversions, tornem a
comprovar que més de la meitat de les
actuacions previstes es queden sense realitzar, supeditades, en la seva majoria, a la
venda d’uns solars que no s’acaben venent
mai. Malgrat això, l’any 2016 esperem que
es puguin executar obres tan reclamades

com ho són la recuperació de les Basses o
la construcció del Museu Morera.
Malgrat tot, des del PP no defallim i hem
aconseguit l’acceptació d’una bona part de
les nostres propostes. Així, s’iniciarà al barri
de la Mariola un Pla per facilitar la creació
d’empreses i fomentar la creació de llocs
de treball, s’incrementa el Fons del Servei
d’Atenció a la Pobresa Energètica amb
20.000 euros i s’invertiran 130.000 euros
en un Pla de Millora per revitalitzar socialment i urbanísticament el Centre Històric.
També, es construirà un parc infantil al barri
del Turó de Gardeny, se suprimiran barreres arquitectòniques al barri de la Bordeta,
s’adequarà i millorarà la zona esportiva de

L’aportació del PP al
Pressupost de la Paeria
té com a objectiu millorar
la qualitat de vida dels
lleidatans i fomentar la creació
d’empreses i llocs de treball

Joan Vilella

Ciutat Jardí, es faran obres de millora al Baluard del Rei, al Turó de la Seu Vella, i s’incrementa en 75.000 euros la partida destinada a asfaltar els camins de l’Horta.
Tot un seguit d’actuacions que tenen
l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels
ciutadans de Lleida i fomentar la creació
d’empreses i llocs de treball.
Ajuntament de Lleida • La Paeria
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