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Pequeños gestos para grandes acciones
Animamos a que todos los
comercios de la ciudad se
sumen a la campaña “El
Desig d’una ciutat” para
promocionar el Turó de la
Seu Vella
José María Córdoba

Venimos de pasar días calurosos. Las altas
temperaturas de verano con este sol abrasador han hecho que aquellas personas a
las que les ha tocado trabajar hayan pasado días largos y pesados, pero también
han sido fechas para relajarse, recuperar fuerzas, viajar y visitar otras ciudades españolas con sus monumentos y costumbres,
como ha sido mi caso. Me han encantado
el mudéjar aragonés, los restos romanos de
Tarragona y las Dehesas de las tierras caste-

llano leonesas, porque todas las provincias
y ciudades tienen una cosa en común, un
monumento o lugar singular.
En Lleida tenemos la fortuna de tener un
monumento que cumple con esa premisa
de representar a sus ciudadanos. Cómo no,
me refiero al Turó de la Seu Vella.
Todos recordamos cuando en octubre
de 2015 el Turó fue incluido en la lista
para ser declarado Patrimonio Mundial
de la Unesco. Una gran noticia para nuestra ciudad y ciudadanos, que se sienten orgullosos de este emblemático y
simbólico monumento que reposa imperturbable a lo largo del tiempo y que
tiene la innegable capacidad de recor-

darnos que hemos llegado a Lleida una
vez lo vemos a lo lejos.
Por eso, el 16 diciembre presentamos una
moción en la que solicitamos iniciar por parte del Ayuntamiento de Lleida las acciones
y gestiones necesarias con los comercios
de Lleida para la promoción del conjunto
monumental del Turó. La propuesta, que
fue aprobada por la mayoría de grupos políticos, proponía la colocación de adhesivos
identificativos del Turó en las entradas y los
escaparates de los diferentes comercios de
la ciudad para que los vecinos que accedieran al establecimiento se sintieran partícipes
también de la candidatura. El 8 de agosto, la
moción se convirtió en realidad, y junto al
alcalde accidental Rafael Peris nuestra representante Ángeles Ribes presentaba la
campaña “El Desig d’una ciutat”.
Desde aquí animamos a todos los comercios a la colocación de dichas pegatinas en un lugar visible y destacado de sus
comercios para ayudar con este pequeño
gesto a la promoción de este lugar tan emblemático y querido por todos los leridanos y leridanas.

Propostes i propòsits per al curs 2016-2017

Carles Vega

Dins l’Acord de Pressupost, haurem
d’acabar de lligar les actuacions pactades: la targeta social per a l’accés universal als serveis públics, un pla d’acció
comunitària a la Mariola i el Centre Històric, ajuts per a les ordenances fiscals,
mesures per a l’emergència en habitatge i pobresa energètica, la gestió unificada dels espais escènics, el Pla d’Usos
de l’Horta i el de Mobilitat, o la recuperació de la gestió de zona blava i grua.
A les ordenances fiscals per al 2017,
insistirem en la revisió de l’IBI tenint en
compte la rebaixa dels valors cadastrals
i la renda: que pagui més qui té més patrimoni.

Acabades les vacances, és hora de tancar
els projectes engegats i planificar pròximes actuacions. Treballarem per unes
ordenances fiscals i uns pressupostos
amb justícia social, però no descuidarem
l’acompliment de l’Acord de Pressupost
2016 firmat amb el govern, a més d’altres
propostes nostres aprovades com un pla
director del riu, el Conservatori Superior
de Música o la revisió del Mapa Escolar.
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Treballarem per unes
ordenances fiscals i
uns pressupostos amb
justícia social, però no
descuidarem l’Acord de
Pressupost 2016

Continuarem exigint a l’equip de govern de la Paeria més rigor en la despesa
(prou celebracions populistes, subvencions discutibles, duplicitat de serveis i
despesa innecessària en publicitat), rigor en la contractació (prou pròrrogues
inexplicables i licitacions amb ofertes
“pantalla”) i rigor en personal (cal la Relació de Llocs de Treball per redimensionar la plantilla).
Plantejarem mecanismes participatius en els pressupostos per a l’any 2017
per fomentar l’apoderament de la ciutadania; mesures de flexibilitat horària
per conciliar la vida personal, familiar i
laboral; l’atenció de les necessitats socials urgents, però també les mancances
endèmiques, per mitjà de plans d’acció
comunitària amb actuacions multisectorials i integrals de promoció i mediació, i un nou Pacte per a l’Ocupació per
al jovent.
+ INFORMACIÓ:
http://locals.esquerra.cat/lleida
erc-avancem@paeria.cat
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Regal olímpic
La ciutadania de Lleida hem tingut el
privilegi de viure i de compartir la participació lleidatana al Jocs de Rio 2016, en
totes les seves variables, des de l’atleta
Abdelaziz Merzougui, el genet d’Os de
Balaguer Albert Hermoso fins al palista
Saúl Craviotto. Aquesta experiència ens
ha ajudat a entendre que som capaços
de compatir il·lusions, tot i la distància.
Lleida està orgullosa d’aquests èxits que
es projecten més enllà de cadascun dels
esportistes i que, amb el seu permís, els
lleidatans i lleidatanes ens sentim com
a propis.

Apostem per activitats
lúdiques, educatives i
esportives que
culminen en reptes
petits o grans
tolerància i la cooperació. Per això, apostem per activitats lúdiques, educatives i
esportives que culminen en reptes petits o grans, personals i col·lectius.

Deia Craviotto en la recepció que li
vàrem fer a la Paeria que “si hagués de
descriure què és la felicitat per a mi, és
el que estic veient ara mateix, en aquest
edifici on hi ha la gent que més m’estimo”. Aquesta és la lliçó amb la qual ens
quedem com a ciutat i com a lleidatans
i lleidatanes.

Sense anar més lluny, aquest estiu
1.233 nens i nenes han participat de les
activitats d’Esportmania. Altres 1.360
infants van formar part del programa
Estiu de Jocs i 290 de l’Estiu de Petits. I
en termes d’igualtat d’oportunitats, els
Centres Oberts amb menjador han continuat donant opcions i lleure a 285 nois
i noies o els programes d’educació d’entorn a 256 més.

L’equip de govern de la Paeria sempre
ha abanderat polítiques dirigides a crear
una llavor social, essencialment des de
la infància, conreada des del respecte, la

Tot això és posar fonaments ferms per
a la cohesió, present i futura. Potenciem la suma d’educació i esport per tal
de forjar campions i campiones que

Montse Mínguez

guanyaran els seus jocs, alguns potser
olímpics, però altres guanyaran els jocs
de la convivència, de la tolerància i de la
creativitat.
Enhorabona, olímpics lleidatans. Gràcies Saúl, un cop més, per haver-nos
permès participar d’aquesta experiència sensacional; un autèntic regal olímpic d’or i bronze per a Lleida.

Emprenedors a Lleida
Quan coneixes el teixit social de casa nostra, veus que és rica en persones valentes
que engeguen una iniciativa empresarial i
que creixen professionalment amb coneixements nous, intercanvis d’informació o
aprofitant les sinergies. Prova d’això són la
multitud d’esdeveniments de les organitzacions empresarials (Pimec, Cambra de
Comerç, FECOM, Fira de Lleida, sindicats,
AFRUCAT, COELL, gremis) que permeten
eixamplar l’horitzó i les oportunitats de
créixer dels emprenedors.
A Lleida tenim gent que creu en una
idea i que, amb el risc com a company
de viatge, aboca els cinc sentits en aquell
projecte que acaba creant ocupació, riquesa i valor afegit. Són persones que,
malgrat que els temps no acompanyen,
tiren endavant amb grans dosis d’autoconfiança, lideratge i empenta. Ells són el
nostre present i, sobretot, el nostre futur.
Constitueixen el pal de paller de la nostra
societat. No podem fallar-los.
Això em dóna l’oportunitat també de
parlar d’aquells emprenedors (encara que

A Lleida tenim gent que creu
en una idea i que, amb el risc
com a company de viatge,
aboca els cinc sentits en
aquell projecte que acaba
creant ocupació, riquesa i
valor afegit
molts cops no s’anomenin així) que no
agafen el camí de la seva pròpia empresa. Parlo d’una generació d’homes i dones, amb una preparació excel·lent, que
constantment busquen el camí de l’excel·
lència mitjançant la formació, les trobades
per posar en comú experiències, escoltant
i cercant nous reptes que també fan créixer la nostra societat.
A Lleida tenim persones “non stop” que
sempre estan receptives, atentes, amb
les emocions a flor de pell i amb experiències vitals que fan que siguin el bressol
d’aquesta nova generació d’esperança. I
això ho reflecteixen les paraules de la presidenta de FUNDE, Laura Sánchez, per a

Paco Cerdà

qui la resposta al secret de l’entitat és que
“la presidenta som totes unides, tirant endavant, sense que ningú estigui per sobre
de l’altre i treballant per aconseguir l’objectiu”.
Passió, formació i treball en equip són
els valors que defineixen els nostres nous
emprenedors.
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Un somriure per començar el curs
Volem una escola
pública de qualitat i amb
igualtat d’oportunitats
per a tothom, i reclamem
celeritat per al nou edifici
previst per a Pinyana i
Balàfia

En una època en què serveis públics essencials són sotmesos al maltractament
permanent, cal posar en valor la rebaixa
que el Comú ha aconseguit en el preu
de les escoles bressol (35,5 euros) i del
menjador (20 euros) que des d’aquest
mes és una realitat.
“Jo no sé quins interessos defensen”
amb la rebaixa de les escoles bressol,
ens va etzibar el senyor alcalde. Defensem els interessos de les famílies que
tenen dret a accedir a les escoles muni-

cipals i que en molts casos no ho podien
fer. I sí, també defensem que la Generalitat rectifiqui i pagui el que pagava per
cada plaça.
Però tenim clar que, encara que l’actitud de l’administració autonòmica sigui
impresentable, el govern municipal de
Lleida ha de ser conscient en tot moment de les seves prioritats i ha de posar el bé comú sempre per davant de la
despesa supèrflua.
La rebaixa a les bressol municipals és
una bona notícia que no n’amaga moltes altres més amargues en aquest nou
curs d’educació pública maltractada.

Començant pel tancament de 3 línies
de P3 públiques que el delegat senyor
Cullerés justifica per un descens de la
natalitat, una excusa, de totes totes, insostenible.
Per sort, la lluita de la comunitat educativa va frenar altres tancaments, per
bé que l’alcalde no va fer res per donar
compliment a la moció aprovada per al
manteniment de totes les línies de P3
públiques a la ciutat. La seua inacció,
també davant la reiterada exigència
del Comú de convocar amb urgència el
Consell Escolar Municipal, evidencia a
quin costat es posa la política educativa
de l’equip de govern de la Paeria.
Continuem apostant per una escola
pública de qualitat i amb igualtat d’oportunitats per a tothom, volem l’institut de
Cappont i reclamem celeritat per al nou
edifici previst per a Pinyana i Balàfia.
I malgrat que el panorama per a la
pública no és per tirar coets, ens agrada començar el curs amb un somriure i
desitjar a tothom un bon i reivindicatiu
curs escolar 2016-2017.

Som veïns: hem de participar! Lleida és de tots!

Josep Maria Bergua

gaudir-ne i de governar-la. És veritat que
cada 4 anys hi ha eleccions, i els partits i
els candidats es presenten a les llistes i esdevenen, alguns, paers de la nostra ciutat.
I durant el seu mandat fan propostes, tant
des del govern com des de l’oposició. I es
fa un control de la gestió municipal: els
plens de la Paeria en son testimonis cada
mes. I cada 4 anys, com deia, renovem o
no la seva condició i, per tant, valorem la
seva feina, i els aprovem o els suspenem
en la seva tasca de regidors.
Però això no és suficient. Escric aquest
article des del meu profund coneixement
de l’entramat veïnal de la nostra ciutat. I he
de reconèixer que li falta vida, li falta im-

Aquest article pretén ser una aportació
als lleidatans i a les lleidatanes a fer una
reflexió profunda sobre què significa tenir una implicació de tots els veïns i les
veïnes en l’esdevenir normal i quotidià
d’una ciutat.
Tots formem part d’aquesta ciutat: de
la nostra ciutat de Lleida. És de tots! I,
per tant, tots tenim el dret i el deure de
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Una ciutat necessita
la participació de
tothom. Igual que són
imprescindibles els polítics,
també ho som els veïns,
i vull vindicar aquesta
condició

plicació dels veïns i veïnes dels barris, dels
carrers, dels edificis de la nostra ciutat.
Una ciutat necessita la participació de
tothom. Igual que són imprescindibles
els polítics, també ho som els veïns, i vull
vindicar aquesta condició. Avui els veïns,
l’associació de veïns de Lleida, ha envellit, ha perdut persones importants que
han ressaltat en la vida diària de la ciutat,
defensant els barris, els veïns i veïnes. Defensant-te a tu! Perquè disposis de més i
millors serveis, més i millors carrers, més i
millor neteja de la ciutat, més places, més
espai de joc per als infants, més espais
verds...
Però sobretot, més convivència. Tindrem una ciutat més veïnal, més convivència com més hi participem tots plegats. Els uns i els altres: tots.
Aquesta és la meva reflexió que et vol
interpel·lar a tu, veí i veïna de Lleida, perquè, entre tots, millorem i fem més forta,
en tots els sentis, la nostra estimada ciutat de Lleida.
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Comissió de la Dignitat pel nomenclàtor dels carrers a Lleida
Ens adrecem a la Paeria per tal de demanar que prengui en consideració la revisió del nomenclàtor dels carrers, en què
encara hi resten carrers i places dedicats
a persones que es van caracteritzar per
donar suport al cop d’estat franquista o
per estar compromeses en les institucions de la dictadura, com els consistoris
o el propi mateix Movimiento, responsables directes de la repressió política i
cultural duta a terme fins al 1977.
Els noms dels carrers i les places en
una societat democràtica honoren persones que amb la seva actuació al capdavant de les institucions, o per la seva
activitat personal i cívica, han aportat
quelcom remarcable a la nostra societat.

Extracte de carta
dirigida al Paer en Cap
i a la resta de grups
municipals de
l’Ajuntament de Lleida el
25 de gener de 2016

I entre aquests noms no pot ser que hi
hagi persones implicades en les institucions polítiques no democràtiques del
temps de la dictadura, des d’on es van
perseguir i aixafar els drets fonamentals
més bàsics.
No pot conviure als ulls dels ciutadans
i de les ciutadanes de Lleida un carrer
dedicat a Ramon Areny, l’alcalde del primer franquisme en el moment en què
es va dur a terme la repressió més dura,
al costat de persones com Antoni Bergós, que va ser perseguit i condemnat a
mort per la seva defensa de les llibertats
i de l’estat de dret en moments difícils
com la guerra, a la qual la Comissió de
la Dignitat dedicà l’acte fet a la Seu Vella, en commemoració dels 70 anys de
l’ocupació de la ciutat i de la requisa dels
documents de Salamanca per reivindicar-ne el retorn.
Tampoc no pot conviure amb noms
com Manuel de Pedrolo, que amb la
seva extensa obra va ser defensor de la
nostra llengua i la nostra cultura, que va

[Espai cedit per la Crida per Lleida-CUP
a la Comissió per la Dignitat]
patir la censura i la persecució fins als
darrers temps del franquisme.
Demanem a aquest consistori que,
per tal de refermar els principis democràtics de la ciutat, es revisi el nomenclàtor dels carrers com es proposa i siguin
canviats aquests noms pels d’homes i
les dones que han contribuït a la llibertat, la cultura i el progrés de la ciutat per
aconseguir aquesta ciutat “més lliure”.

Lleida, ¿mejor o peor?
Como cada año, el Debate del Estado de
la Ciudad sirve para analizar la actuación
del equipo de gobierno durante el año
anterior. Después de un año de mandato
de gobierno socialista, esta vez sin mayoría y con más grupos en la Paeria, el equipo
de gobierno se ha visto obligado a pactar
con los diferentes grupos de la oposición
los grandes temas municipales, como han
sido el cartapacio, las ordenanzas fiscales
y los presupuestos. Además, se ha tenido
que enfrentar a una moción de reprobación por la gestión económica.
Durante lo que resta de mandato, se ha
de aprobar el Plan de Ordenación Urbana
Municipal que marcará el urbanismo de la
ciudad durante los próximos 15 años y no
solo el urbanismo, sino también el modelo
de ciudad, incluido el comercial que también ha sido objeto de intenso debate y
sobre el cual el grupo municipal del PP ha
propuesto un plan director comercial que
ayudará a clarificar y a organizar nuestro
modelo futuro. Y en este modelo de ciudad es necesario velar por una ciudad más
segura y cívica. Una ciudad más humana,

una ciudad que piense en las personas, sobre todo en aquellas que más lo necesitan.
Y la pregunta es: Lleida ¿está mejor o peor
que hace un año? ¿Cuál es el balance? Desde luego, no hemos mejorado en absoluto.
Continuamos teniendo el IBI más caro de
toda España. Por eso hemos propuesto una
rebaja del tipo de gravamen que suponga
una rebaja efectiva del impuesto y que se
vea reflejada en el recibo, porque tenemos
que recordar que en la ciudad de Lleida hemos pasado de pagar 310 € de media en
el 2006 a pagar actualmente 462 €. A pesar
de los elevados impuestos, la deuda del
Ayuntamiento es superior a los 200 millones de euros, y el equipo de gobierno sigue
reconociendo créditos millonarios, fruto de
una deficiente gestión económica.
Los barrios con problemas de conviven-

Lleida ¿está mejor o peor
que hace un año? ¿Cuál es
el balance? Desde luego, no
hemos mejorado en absoluto

Dolors López

cia o de ocupación ilegal, continúan teniéndolos. No se ha hecho ninguna acción para
garantizar la tranquilidad de los vecinos ni
la recuperación de sus viviendas ocupadas. La ciudad necesita mejorar, por eso el
equipo de gobierno no puede caer en la
autocomplacencia como ha hecho en los
últimos años y por ello el grupo municipal
del Partido Popular seguirá ejerciendo una
oposición responsable y constructiva para
contribuir a construir una ciudad mejor
para todos.
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