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Temporeros, refugiados y municipalismo
Cada uno de nosotros ha
de colaborar en lo posible
para atender a estos
colectivos en situación de
riesgo y no dejar solos a los
ayuntamientos
Daniel Rubio

A lo largo de la historia los movimientos
migratorios han sido continuos. Desde
hace algunos años tenemos las migraciones procedentes, especialmente, del
norte de África y el Sahel. Sus causas
están en el escaso desarrollo económico de los países de donde provienen,
así como la corrupción de muchos de
sus gobiernos. La mayor parte de esta
inmigración es “ilegal”, una huida desesperada por conseguir medios de

subsistencia para ellos y sus familias. En
una Europa democrática y garante de
los derechos humanos, la acogida de
estos inmigrantes debe ser respetando
los mencionados derechos humanos y
darles una acogida y una integración en
el mundo laboral, siempre que sea posible. ¿Dónde acaba la mayor parte del
caudal humano que llega? Los municipios son los que deben acoger y dar salida a sus necesidades en colaboración
con otras instituciones.
En Lleida tenemos unas peculiaridades concretas como son los temporeros
que llegan para la recogida de la fruta
de la Horta. Personas que llegan de otras
partes de España con contrato de traba-

jo, otras que no lo tienen, inmigrantes
de otros países con y sin contrato de
trabajo y también inmigrantes que buscan oportunidades y al no encontrarlas
se convierten en “sin techo”. Toda esta
variedad hace que la Paeria trabaje en
grupos para encarar la problemática.
Las conclusiones han conseguido un
consenso mayoritario para atender a
dichas personas en todas sus circunstancias. Queda demostrado, por tanto,
la importancia que tiene el municipio
como receptor y lugar de oportunidades para un colectivo que se sitúa, en
muchas ocasiones, en la marginalidad.
Sin olvidar la posible llegada a nuestra ciudad de refugiados que huyen de
la guerra de Siria y el terrorismo yihadista. Como municipio, Lleida debe acoger
a estas personas que buscan seguridad
y modos de vida mientras se solucionan
los conflictos de sus países. En este sentido, cada uno de nosotros ha de colaborar en lo posible para atender a estos
colectivos en situación de riesgo y no
dejar solos a los ayuntamientos.

Balanç de l’any: fiscalitzar i construir
d’elles, mig centenar, incloses a l’Acord
de Pressupost 2016.

Carles Vega

En un any el grup d’ERC-Avancem hem
fet una seixantena de propostes: la recuperació de gestió del Teatre de la Llotja
i la zona blava, la coordinació de les arts
escèniques municipals, mesures per millorar la mobilitat, el civisme i el tracte als
animals, la sostenibilitat, la reactivació
econòmica, l’ocupabilitat i l’accés als serveis públics i la cultura per part dels col·
lectius socials més vulnerables... Moltes
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Hem fet també unes quaranta mocions, algunes merament ideològiques,
i altres que comporten acords concrets
com la compra ètica i sostenible i la contractació de serveis amb responsabilitat
social, un pla per l’energia sostenible, la
creació del Conservatori Superior de Música, etc. I desenes de preguntes a l’alcalde relacionades amb la contractació, atès
que sovint s’aplica la Llei de Contractes
d’una forma poc regular.
I pel que fa a l’equip de Govern? Hem vist
un Govern gens obert al diàleg social, poc

Aquest primer any hem fet
una oposició fiscalitzadora
i, alhora, proactiva, tirant
endavant part del nostre
programa

disposat a canviar antigues dinàmiques de
gestió, notablement capficat a fer les coses
sense consens i especialment preocupat
per prioritzar la imatge i el màrqueting.
Costa que sigui exemple d’una contractació pública que garanteixi els principis de
transparència i la igualtat d’oportunitats.
Ens ha costat assolir el compromís de no
fer despeses sense estar pressupostades,
saltant-se així el cartipàs. I, de moment, ha
prosperat (pactant-ho amb C’s i amb el PP)
la modificació urbanística a l’àrea on està
projectat el complex comercial de Torre
Salses i que reportarà no sé quins negocis
a no sé quina gent.
Crec que aquest primer any el grup
d’ERC-Avancem hem fet una oposició fiscalitzadora i, alhora, proactiva, tirant endavant part del nostre programa. Tenim clar,
però, que cal continuar treballant. I molt!
MÉS INFORMACIÓ:
http://locals.esquerra.cat/lleida
erc-avancem@paeria.cat
@ercpaeria
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Estiu a Lleida: descans i lleure per a tothom
L’Ajuntament de Lleida, a través de la
regidoria de Polítiques a Favor de la Creativitat, la Cultura, l’Educació i els Esports
i de la regidoria de Drets de les Persones,
programa de manera transversal un estiu
amb opcions per a tothom, bo i prioritzant
les activitats per als infants i els joves.
D’una banda, ja estan en ple funcionament les piscines municipals de Lleida. Són
9 instal·lacions obertes a la ciutadania que
l’any passat van refrescar l’estiu a 178.248
banyistes. Entre bany i bany, l’estiu també
transcorre amb l’oferta de 3.280 places
d’activitats en projectes tan engrescadors
i consolidats com “Estiu de Petits”, “Estiu de
Jocs” o “Esportmania”. Igualment, els joves
tenen l’oportunitat de participar en les activitats que es realitzen des de La Palma i
que van enllaçant projectes de cooperació
a l’estranger, setmanes temàtiques i nombroses iniciatives que donen cobertura a
les demandes dels joves fins a 18 anys.
Som del tot conscients que les situacions
són molt diverses, i per això la Paeria aposta un cop més per augmentar les oportunitats per a aquells col·lectius especialment

Tot plegat obre un ventall
d’activitats eminentment
lúdiques i adaptades al
període d’estiu
vulnerables. D’aquesta manera, l’estiu també és un magnífic punt de trobada per tirar
endavant Projectes d’Entorn Municipals als
diferents barris de la ciutat, donar potència
a les activitats de la Xarxa Centres Oberts i
Ciberaules Municipals i per reforçar el programa “Educació en el lleure per a tothom”.
Tot plegat obre un ventall d’activitats eminentment lúdiques i adaptades al període
d’estiu, sense oblidar la seva dimensió educativa, que en el cas dels Centres Oberts
garanteix, a més a més, servei de menjador
per a un total de 405 infants.
A banda, els serveis socials municipals, si
cal i amb valoració professional, donen suport a les famílies amb dificultats econòmiques durant l’estiu a través d’ajuts econòmics per facilitar que tots els infants puguin
viure un estiu ple de noves experiències i

Montse Mínguez

cohesió, i amb especial cura per assegurar
l’alimentació estival per als menuts.
I hi afegeixo una nova experiència deliciosa: el programa “Junts a la llar de jubilats”,
que permet compartir temps i experiències entre els avis i els menuts de la família.
Un estiu que com a equip de govern de
la Paeria considerem una oportunitat clara
de cohesió. Un temps de lleure i de descans
que tothom es mereix. Bon estiu!

Gossos sí, amos incívics no
La presència d’excrements de gossos és,
amb diferència, la principal queixa que
ens traslladen ciutadans i comerciants
de la ciutat a l’hora de valorar les deficiències en matèria de neteja d’espais
públics.

Plantegem la possibilitat de
complir treballs de neteja com
a mesura alternativa a les
sancions econòmiques

Aquesta situació pot comportar de
retruc problemes de salubritat i un risc
per a la salut, tenint en compte que són
molts els parcs infantils on els nens han
de conviure amb les femtes.

responsable, plantegem la possibilitat
de complir treballs de neteja com a mesura alternativa a les sancions econòmiques, com s’ha dut a terme amb èxit en
altres municipis.

Davant l’incivisme d’alguns propietaris que no es responsabilitzen de les
deposicions dels seus gossos, exigim
tolerància zero i una aplicació estricta
de l’ordenança municipal. No s’entén
que en el darrer any s’hagin registrat
només un centenar de multes per
aquest motiu.

Alhora, fem una crida a la coresponsabilitat ciutadana per mantenir nets carrers i places i combatre la proliferació de
deposicions canines arreu. Apostem per
engegar una campanya divulgativa per
recordar l’obligació de recollir els excrements i col·locar-los higiènicament en
bosses en els contenidors o en els llocs
habilitats expressament a aquest efecte.

I, com que volem que es prengui
consciència real que cal contribuir a tenir una ciutat més neta amb una actitud

També sol·licitem habilitar més àrees
canines tancades i endreçades, cone-

Toni Postius

gudes com a pipican, a tots els barris
de la ciutat perquè actualment solament hi ha tres zones d’esbarjo per a
gossos.
Es tracta, en definitiva, de fer possible
entre tots una Lleida més propera i respectuosa on tots hi tinguem cabuda.
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Alliberem les factures de la Paeria
Hem invertit hores de feina
perquè qualsevol ciutadà
pugui consultar les
factures de la Paeria fent
efectiu el dret d’accés a la
informació

Que el grup municipal més petit dels
7 que hi ha a la Paeria sigui el que faci
públic el contingut de les factures del
consistori no és una anècdota, sinó un
resum d’on estem instal·lats: allò que
l’equip de govern va prometre al maig
i no ha fet, ho portem a terme des del
Comú.
Amb una sabata i una espardenya caminem per fer efectiu el dret d’accés a

la informació pública i evidenciem que
excuses com els suposats problemes de
privacitat són els tristos arguments de
qui vol blindar informació perquè no li
interessa que la gent la conegui. Hem
respectat escrupolosament la protecció
de dades de caràcter personal, obviant
tot nom de persona i tota informació
personal sensible.
Hem alliberat el contingut de les factures 2016 que la Paeria ha facilitat al
nostre grup municipal, i que, malauradament, no són totes, ni de bon tros.
Només provisió de serveis, inversions
i actius financers. Continuen tancats
a pany i forrellat els altres capítols que
constitueixen les despeses de perso-

nal, financeres, transferències corrents,
transferències de capital i passius financers.
Per sorprenent que pugui semblar, les
factures se’ns lliuren a l’estil del segle
passat, en paper i no pas en un format
informàtic reutilitzable: malbaraten paper i energia per posar pals a les rodes
de la fiscalització dels seus comptes.
Hem invertit hores de feina a ordenar
les factures i classificar-les per partides
perquè la informació que contenen
pugui ser consultable, de forma clara i
comprensible, per qualsevol ciutadà.
El Comú passa el testimoni d’aquesta
informació a l’Observatori Ciutadà Municipal de Lleida, a qui hem entregat
en codi obert totes aquestes factures.
Una institució transparent no hauria de
tenir cap inconvenient a facilitar mensualment a l’OCM les factures en format
reutilitzable, i així ho proposarem a la
Comissió d’Economia, on demanarem
també que els pressupostos 2017 es
desglossin de manera més clara, ordenada i transparent.

Model comercial de Lleida

Francesc Rosselló

Quin model comercial necessita Lleida? és
la pregunta que veïns i comerciants ens
fem, a tots ens agrada poder anar a comprar amb comoditat, bons aparcaments,
aire condicionat i al mateix moment tenir
els serveis necessaris per gaudir d’un dia de
compres, i una de les coses bones que tenim a la nostra ciutat és poder anar a comprar gaudint d’un eix comercial únic i d’una
zona alta moderna i de molts bons serveis.
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Sembla que poder estar tots d’acord en
el model està costant, ja que si escoltem
determinats barris ells opinen diferent que
els comerciants, crec que en el que sí estem
d’acord és que hem de dinamitzar la nostra
ciutat i poder donar entrada a tots els veïns
dels pobles que ens envolten, els centres
comercials sembla que pot ser una bona
forma d’atreure aquests, però com no volem perjudicar els nostres comerciants
hem de fer un esforç tots per poder ubicar
aquest centre sense perjudicar ningú .

judicarien directament els comerciants. On
podem posar aquests centres, doncs? Per
què la ciutat no podem modernitzar-nos
i donar més opcions de compra? Per què
hem de seguir amb el mateix model que
avui tenim?

Els centres que es proposen estan en
zona consolidada urbana, però el centre de
la ciutat té por que els futurs compradors
no entrin a la ciutat i d’aquesta forma per-

Els centres que es proposen no tenen les
meravelles que té el centre de la ciutat, busquem idees atractives perquè els visitants
hagin d’ entrar al centre per molts motius
diferents.

Crec que en el que sí
estem d’acord és que
cal dinamitzar la ciutat
i poder donar entrada
a tots els veïns dels
pobles que ens envolten

Hem de posar-nos tots les piles i ser més
valents a l’hora de fer canvis; com fem més
atractiu el nostre centre, com fem que els
visitants puguin gaudir d’un bon aparcament perquè tinguin serveis més propers?

La Federació de Veïns representa les associacions de veïns, però els comerciants
són també veïns i col·laboradors de les associacions per al bon funcionament de la
ciutat. Una vegada per totes posem tots el
màxim de la nostra part perquè veïns i comerciants sortim beneficiats d’aquest nou
repte.
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Combatre l’LGTBIfòbia, una responsabilitat social
L’LGTBIfòbia és la discriminació que pateixen les persones LGTBI (lesbianes, gais,
transexuals, bisexuals i intersexuals) per raó
de la seva orientació sexual i/o identitat de
gènere. Els drets de les persones LGTBI són
drets humans i estan protegits per la Declaració Universal dels Drets Humans, pels art.
10.1, 14 i 18.1 de la Constitució Espanyola,
per l’art. 15 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i per la Llei 11/2014. Ambdues normes promouen l’eradicació de les fòbies
per orientació sexual, expressió i identitat
de gènere (EAC art. 40.7 i 40.8).
Es consideren discriminacions per
l’LGTBIfòbia les agressions (verbals, físiques, assetjaments i vexacions), les expressions d’exaltació i incitació a l’odi contra
persones LGTBI i la culpabilització cap a les

Les manifestacions de
l’LGTBIfòbia es consideren
delictes amb penes de
presó d’1 a 3 anys i multes
de 6 a 12 mesos

víctimes, tant fetes en l’àmbit familiar, educatiu, a internet, en institucions i entitats, en
l’àmbit laboral o religiós o als mitjans de comunicació. L’assetjament escolar és una de
les manifestacions més greus pel patiment
que suposa a la víctima i les seves conseqüències psicològiques. La vulneració del
dret d’admissió i dels drets en l’àmbit de la
salut són també mostres d’LGTBIfòbia.
Les manifestacions de l’LGTBIfòbia són
delictes segons l’art. 510 del codi penal
amb penes de presó d’1 a 3 anys i multes
de 6 a 12 mesos. A més, aquest tipus de discriminació és una agreujant (art. 22.4).
Si estàs patint algun tipus de discriminació o per LGTBIfòbia, no dubtis a denunciar-ho. Si coneixes algú que estigui en
aquesta situació, no et quedis de braços
creuats: ajuda’l/-la. Pots fer-ho amb una
denúncia als Mossos d’Esquadra i paral·
lelament per mitjà de la nostra web http://
colorsdeponent.cat/serveis/denuncia-enlinia/. Donem suport psicosocial a les víctimes, treballem en els seus entorns immediats i traslladem les denúncies que rebem
al Servei integral de la Generalitat i a l’Ob-

[Espai cedit per la Crida per Lleida-CUP
a l’Associació Colors de Ponent]
servatori Contra l’Homofòbia de Catalunya.
Combatre l’LGTBIfòbia és una responsabilitat social, no només de les persones del
mateix col·lectiu. Construïm entre tots i
totes una societat plena de colors.
Associació Colors de Ponent
http://colorsdeponent.cat
colorsdeponent@colorsdeponent.cat
Centre Cívic de la Mariola
Horari tenció psicosocial: dilluns, 19-21 h

Urbanisme per fomentar la convivència
Després d’anys d’obres faraòniques i de
l’oblit, per part del govern municipal, de
l’urbanisme de proximitat, és hora de
dirigir la política urbanística de la ciutat
de Lleida del macro al microurbanisme.
Un urbanisme que realitzi actuacions de
millora de l’entorn, l’accessibilitat i la seguretat i que, alhora, ajudi a fomentar la
convivència i millori la vida quotidiana
dels ciutadans.

places han de permetre formar zones on
viure i gaudir de la ciutat.

Durant els darrers anys, la projecció urbanística de la ciutat de Lleida ha prioritzat les grans obres en detriment d’un urbanisme de proximitat, tan necessari per
convertir solars buits o degradats que no
tenen un ús definit a curt termini en llocs
confortables i adaptats als usos dels veïns.

La tècnica urbanística tradicional s’ha
mostrat poc àgil enfront de les demandes
ciutadanes que requereixen respostes ràpides en matèria urbanística. Per aquests
motius, creiem necessari definir aquells
espais als nostres barris que demanen una
actuació de millora urbana, i determinar
aquelles obres prioritàries a cada zona.
És per aquests motius que des del Grup
Municipal del Partit Popular vam presentar una proposta, que va ser aprovada al
passat Ple del mes de maig, mitjançant la
qual l’Ajuntament de Lleida elaborarà un
programa de microurbanisme amb l’objectiu de determinar, conjuntament amb

Una aposta decidida per impulsar el microurbanisme als nostres barris permetrà
millorar els serveis de les zones ja construïdes, amb l’objectiu de potenciar un urbanisme que projecti actuacions de millora i
amb capacitat de transformar entorns envellits o degradats en espais integradors.
Aquestes petites actuacions als carrers i

És necessari elaborar un
programa de microurbanisme
que concreti, mitjançant
la participació dels veïns i
les entitats, les actuacions
prioritàries als barris de Lleida

Joan Vilella

la participació de veïns i entitats, aquelles
actuacions de millora urbana que siguin
prioritàries als diferents barris de la ciutat
de Lleida.
Els pressupostos municipals recolliran les
actuacions d’aquest programa de microurbanisme, establint un calendari d’actuació
de les obres de millora urbana i prioritzant
aquelles més necessàries a cada barri.
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