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Drets de les Persones

L’Ajuntament de Lleida garanteix el dret a l’habitatge
• El Ple de la Paeria aprova una declaració institucional sobre la pobresa energètica i el dret a l’habitatge
tar-ho, es disposa de recursos propis,
dels que pot obtenir d’altres Administracions, d’aplicació d’eines tributàries
al seu abast i dels recursos que
pugui aconseguir dels acords
També
amb les companyies subvetlla per
ministradores de serveis.

assegurar els
subministraments
públics essencials
als ciutadans i les
ciutadanes
Habitatges socials al carrer Cavallers promoguts per l’Ajuntament de Lleida. © H.S.

Al Ple de l’Ajuntament del mes de maig es
va llegir la declaració institucional sobre
pobresa energètica i el dret a l’habitatge,
que té el suport dels grups municipals (PSC,
CiU, C’s, PP, ERC-Avancem, la Crida-CUP), a
excepció del Comú de Lleida, que no s’hi va
adherir.
El manifest institucional s’ha elaborat
mentre no s’aprovi una llei al Parlament de

Catalunya que substitueixi els articles
suspesos pel Tribunal Constitucional de
la Llei 24/2015. Per mitjà d’aquest document, la Paeria declara que assegurarà
el dret universal a l’habitatge i als subministraments públics essencials (aigua,
gas i electricitat) a les persones que es
trobin en situació d’especial vulnerabilitat i garantint que no es duen a terme
talls d’aquests serveis bàsics. Per execu-

L’Ajuntament de Lleida va participar a la trobada municipal “Proposta d’Actuacions Urgents
Coordinades pel dret a
l’habitatge i els subministraments”, en què va quedar palès
que la Paeria és pionera en polítiques
per al dret a l’habitatge de Catalunya
perquè ja fa temps que està implementant actuacions urgents i coordinades
pel dret a l’habitatge i als subministraments. •••

Més informació:
Oficina d’Habitatge
Tel. 973 70 04 52
http://emu.paeria.es

Urbanisme

Millora d’una vintena de places i espais infantils
• Per augmentar-ne la seguretat i fer-hi un manteniment continuat
Als Jardins de les MagnòliLleida té actualment 114 eses, a la plaça Maria Aurèlia
pais públics amb jocs inLes obres han
Campany, a la plaça Jaume
fantils. L’Ajuntament de
permès renovar
Gort, a Doctora Castells, a
Lleida té com a prioritat
l’aspecte global i
la plaça Zoe Rosinach, a les
la seguretat d’aquestes
facilitar l’accessibilitat places de Pablo Iglesias i
zones de joc i per aquest
als jardins de Maria Mercè
motiu se’n fa un mantede les zones
Marçal
s’han col·locat paviniment i una millora conlúdiques
ments amortidors amb sorra.
tínua durant tot l’any.

També s’ha instal·lat sòl esmorteïdor
amb cautxú a Noguerola, els Blocs Grup de
l’avinguda Madrid i la plaça dels Pagesos.
El consistori també ha posat sorrals nous
a La Rioja, els Jardins Carmen Amaya, a la
plaça Victor Mateu Moles, a Barris Nord, a
Pepita Cervera, a les Missions, a l’Escorxador i al Molí de Sant Anastasi. •••

Així, el consistori, per mitjà de
les brigades municipals, ha fet obres de
reforma en prop d’una vintena de places
amb zones d’esbarjo en els darrers sis mesos.
Aquestes actuacions han permès renovar substancialment el seu aspecte global,
dotar-les de més equipaments, augmentar-ne la seguretat, fer-les més accessibles
i completar l’oferta lúdica dels diferents
barris de la ciutat.

Els Jardins de Zoe Rosinach, un dels espais públics que s’han millorat. © S. C.

Ajuntament de Lleida • La Paeria

5

