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Persones grans, comerços i barri
L’Ajuntament de Lleida ultima els detalls
que culminaran en la presentació pública
del Pla de Modernització del Comerç de
la ciutat de Lleida, però mentre tot això
passa i s’eleven les consideracions tècniques perquè la nostra ciutat trobi i tingui
l’equilibri que caracteritza les ciutats avançades, hem de treballar també per aquells
elements que, en realitat, partim de l’àmbit de què partim, ens converteixen en la
ciutat de les persones.

impecable de la Taula de Gent Gran, es va
distingir comerços que s’han implicat en
un projecte que situa les persones grans
com a subjecte i atorga als establiments el
paper d’agents socials.

És evident que en ple segle XXI la idea
de comerç ens transporta a territoris digitals en què la realitat i la virtualitat hauran
d’aprendre a conviure sí o sí.

Un projecte que situa les
persones grans com a subjecte
i atorga als establiments el
paper d’agents socials

La idea és crear i enfortir vincles sobre
la base d’una campanya de sensibilització
que aposta per un tracte exquisit cap a la
gent gran, però també amb un paper clau
per tal de poder detectar situacions de

Però aquest futur que ja és present ineludible ha de trobar també l’encaix de la
proximitat cap a tots els col·lectius, específicament cap a les persones grans. Així
ho volem.

vulnerabilitat que puguin afectar la gent
gran: solitud, progressiva manca d’autonomia, deteriorament físic o psíquic o dificultats en la gestió del dia a dia.

Com a exemple, la Paeria reconeixia
fa unes setmanes 68 establiments de la
Mariola que han participat en el projecte
“Per un barri més gran” i així, sota l’impuls

La Taula de Gent Gran és un espai idoni
que permet posar en comú la detecció i
la prevenció de situacions que poden esdevenir problemes, però cal anar sector a

Montse Mínguez

sector per sumar i donar cobertura a les
persones grans de tota la ciutat. Les dones i els homes grans ens han portat fins
a on som i, per tant, els devem el respecte,
l’atenció i la cura per cadascun dels moments que viuen. Som una ciutat de valors
i persones. •••

Grup Municipal PSC
Tel. 973 700 365 / 316
Web: xarxa.paeria.cat/psc
E-mail: gruppsc@paeria.es

La ciutat lluminosa que volem
Quan parlem amb la gent que ens interpel·
la sobre les coses que esperen que millorin a Lleida en el futur, més enllà de grans
idees sobre la planificació urbanística o el
desenvolupament econòmic de la nostra
capital, hi ha uns quants temes que podríem considerar quotidians que es repeteixen gairebé en totes les converses.
La deficient neteja dels carrers, l’incivisme
o l’estat d’abandó de determinats espais
serien alguns d’aquests temes recurrents
que preocupen la ciutadania perquè afecten la seva vida en el dia a dia.
Però per sobre d’aquestes qüestions n’hi
ha una altra que sobresurt especialment i
que, a més, és transversal i afecta tots els
barris de la ciutat en major o menor grau:
la mala il·luminació de la via pública.
El nostre grup municipal ja va presentar
al mes de novembre del 2018 una moció
que reclamava millorar la il·luminació dels
nostres carrers i places. El tripartit del 155
la va rebutjar i, a sobre, vam haver d’escol-

La Lleida que volem ha de
ser una capital lluminosa,
neta i endreçada sobre la
qual construir un projecte
il·lusionant de canvi
tar que la il·luminació de Lleida és un referent per a moltes altres ciutats que vénen
aquí per prendre nota del model instaurat
des del 2014. Segons per quins carrers es
fiquin, ja cal que vinguin amb llanternes si
s’hi volen veure...

Toni Postius

Vist que l’equip de govern i els seus socis han rebutjat la nostra proposta i asseguren que la llum als carrers de Lleida és
modèlica, el nostre grup municipal ha pres
la iniciativa de recollir les queixes que van
en sentit contrari per poder fer un diagnòstic sobre l’estat de salut real de la llum dels
nostres carrers.

ment se’ns representen mentalment foscos
i bruts. La Lleida que volem ha de ser una
capital lluminosa, neta i endreçada, com a
condicions mínimes sobre les quals construir el projecte il·lusionant de canvi que
necessitem després de quaranta anys de
governs socialistes. •••

Quan pensem en capitals influents les
imaginem com a ciutats amb llum; quan
pensem en llocs decadents, necessària-

Grup Municipal CiU
Tel. 973 700 320
Web: xarxa.paeria.cat/ciu
E-mail: grupciu@paeria.cat
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Consideracions sobre els pressupostos participatius

José Luis Osorio

A mig mandat, a proposta del grup municipal de Ciutadans a la Paeria, es posaven
en marxa els pressupostos participatius
amb la voluntat de fer partícip la ciutadania en la presa de decisions sobre equipaments i idees que s’incorporen als seus

Grup Municipal Ciutadans
Tel. 973 700 928
Web: xarxa.paeria.cat/cs
E-mail: ciutadans@paeria.es

Després de l’experiència dels
pressupostos participatius
d’aquests dos anys convé
considerar uns quants
aspectes a millorar

tes a millorar, com el calendari d’execució
dels projectes aprovats i validats per la comissió tècnica. Si es generen unes expectatives, també cal ajustar les fases d’execució i que el projecte s’avingui amb allò que
els veïns han votat.

barris i al conjunt de la ciutat.

Casos com el de la coberta de la pista
esportiva de la Bordeta, les ombres per a
la passarel·la del Liceu Escolar a Cappont
o el retard dels ordinadors per a la sala de
lectura de Llívia, que van ser triats i validats el 2017, ens obliguen com a administració a ser més diligents en les dates d’inici i acabament, com també en la definició
dels projectes.

En aquestes dues edicions dels pressupostos s’ha fomentat el debat i també hi
han pres part les entitats veïnals com a
dinamitzadores i lloc de discussió sobre la
idoneïtat de les idees presentades.
S’han adequat tots els mecanismes
possibles per tal de garantir un sistema
de votació senzill, fiable i accessible per
a tothom. En la passada edició es van readaptar també els terminis per evitar entremig els mesos d’estiu, i els tècnics han
fet les pertinents valoracions de cadascun
dels projectes per tal d´assegurar la viabilitat legal, tècnica i econòmica.
Després de l’experiència d’aquests dos
anys convé considerar uns quants aspec-

Valorem la utilitat de totes les idees presentades que no han guanyat, però que
integren un recull molt interessant a tenir
en compte en el futur i que podran ser novament presentades, sempre que les futures majories del consistori ho permetin. El
foment de la participació de la ciutadania
a títol individual i col·lectiu és i serà una
de les fites del nostre grup per als pròxims
anys. •••

Amb els comptes, que no vinguin amb contes

Carles Vega

En 116 pàgines, la Sindicatura de Comptes
–l’òrgan públic que fiscalitza els comptes, la
gestió econòmica i el control financer– dictamina que l’equip de govern de la Paeria
gestiona de forma irregular el pressupost

Grup Municipal ERC
Tel. 973 700 922
Web: www.erc-avancem.cat
E-mail: erc-avancem@paeria.cat
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municipal de despeses i que vulnera la normativa en la contractació de serveis, de subministraments i d’obres, almenys el 2015.
Déu n’hi do.

concessió d’obres i serveis –enllumenat públic, caserna de la guàrdia urbana, Escola de
Belles Arts...–. Gestió i praxis avalades per C’s
i també diverses vegades pel PP.

La reacció de Montse Mínguez i els seus
companys de govern ha estat menystenir-lo
dient que és l’opinió d’uns tècnics externs i
que confien en la feina dels tècnics de la Paeria. Déu n’hi do.

El nostre grup no s’ha cansat de denunciar
les males pràctiques reiterades del govern
de la Paeria: contractacions poc transparents, subvencions encobertes mitjançant
el pagament de lloguers i despeses, o el
pagament de factures i despeses ordinàries
mitjançant el reconeixement de crèdit. Males pràctiques que l’informe de la sindicatura constata. Declarant, a més, nul·les de ple
dret diverses actuacions. Ja ho intuíem, per
això estem votant en contra dels tancaments
pressupostaris i dels reconeixements de crèdit extra i el 2016 vam reprovar la gestió econòmica de la Paeria.

La Sindicatura de Comptes
qüestiona la gestió econòmica
del govern del PSC i praxis
opaques en contractació
i concessions
La Sindicatura de Comptes és un òrgan oficial, creat per l’Estatut de Catalunya. Negar la
seua autoritat és menystenir les institucions
catalanes i no acceptar l’Estatut. Ultra això,
que ja és prou greu, l’informe qüestiona la
gestió econòmica i financera del govern PSC,
i les seues praxis opaques en contractació i

Ara cal un ple extraordinari per debatre
sobre l’informe de la Sindicatura. La transparència de què tant es vanta l’equip de govern, amb un alcalde o l’altre, es demostra en
qüestions com aquesta. Amb els comptes,
que no ens vinguin amb contes. •••

Febrer de 2019 •

Opinió

Cap a la vaga feminista del 8 de març
Les dones i les trans de totes les edats, condicions socials, diferents capacitats, orígens,
creences i orientacions sexuals anem a la vaga
el proper 8 de març. A Lleida, la Coordinadora
8M està organitzant les accions que donaran
forma i contingut a la vaga. La Crida per Lleida
hi donem suport i sortirem a la vaga per omplir els carrers de lila, assistint a la manifestació
que convoca la Coordinadora el mateix 8 de
març, a les 19 h, a la plaça 8 de Març.
La vaga s’organitza de forma coordinada
amb diferents països del món, perquè el patriarcat i el capitalisme no tenen fronteres. Les
dones, les lesbianes i les trans pararem, farem
vaga de cures, laboral i de consum. I ens sobren els motius per fer-ne i per reivindicar-nos:
les violències masclistes ens continuen matant
i controlant, com un instrument bàsic del patriarcat que serveix per perpetuar els nostres
rols; al mateix temps que la “injustícia patriarcal” elimina qualsevol opció de reparació i perpetua aquesta xacra. La violència ens mata i la
justícia ens remata.
Necessitem no només que s’apliquin bé.
Volem tenir dret al nostre propi cos i viure la

nostra sexualitat d’una forma plena i conscient, així com poder elegir sobre els nostres
cossos. Reivindiquem decidir com, quan i de
quina manera volem parir. Volem estimar a qui
vulguem i de la forma que volem.
La llei d’estrangeria, racista i xenòfoba, ens
imposa límits que ens afecten especialment
perquè som dones i migrades i ens condemnen sovint a la invisibilitat i a la il·legalitat que

Volem tenir dret al nostre propi
cos i viure la nostra sexualitat
d’una forma plena i conscient,
així com poder elegir sobre els
nostres cossos

La Crida per Lleida-CUP

reproductives de forma gratuïta i desinteressada perquè es mantingui el sistema. Les dones
ens seguim ocupant de les persones dependents i seguim carregant amb el desmantellament i les retallades en els serveis públics que
també ens afecten de forma desigual.

ens impedeixen desenvolupar un projecte de
vida digne. Volem salaris dignes i sense desigualtat per sexe.

És per això que proposem que el dia 8 de
març feu vaga, per TOTES, per les que hi som i
per les que no hi han pogut ser, per les preses,
per les que no en poden fer... •••

Necessitem trencar el binomi patriarcat i capitalisme, i posar en el centre les nostres vides,
perquè el neoliberalisme ens vol sotmeses, necessita que seguim amb les tasques de cura i

Grup Municipal Crida per Lleida-CUP
Tel. 973 700 926
Web: xarxa.paeria.cat/crida
E-mail: cridaxlleida@gmail.com

El Museu Morera, una realitat aconseguida entre tots
Un dels objectius a la nostra ciutat ha estat
durant molts anys trobar una seu definitiva
al Museu Morera. Des de la seva creació l’any
1917, la història d’aquest museu ha estat
marcada per la provisionalitat de la seva seu.
Del Mercat de Sant Lluís a l’antic Hospital de
Santa Maria i, després d’un període d’inactivitat de 20 anys durant la postguerra, va tornar
a l’Hospital de Santa Maria l’any 1959 per acabar el 1975 al pis superior de l’antiga església
del Convent del Roser. L’any 2007, el Museu
es va traslladar a l’edifici del Casino Principal,
lloc que ha ocupat fins a l’actualitat a l’espera
de la construcció de la que serà la seva ubicació definitiva.
El replantejament del projecte inicial l’any
2011 i l’Audiència Pública sobre el Morera
el setembre del 2012 van rellançar de nou
aquest projecte i el setembre del 2013 es
presentava a la Comissió de seguiment del
Morera la proposta d’ubicar el museu a l’edifici de l’antiga Audiència. Aquesta proposta
amb la nova ubicació del Morera a rambla
de Ferran va portar divisió d’opinions entre
els ciutadans de Lleida, com també va existir

La col·laboració de totes les
institucions en un projecte
comú ha fet possible que el
Museu d’Art de Lleida pugui
ser una realitat
entre els grups de l’oposició de l’Ajuntament.
Malgrat tot, l’octubre del 2016 es decidia finalment la ubicació definitiva a l’antic edifici
de l’Audiència a rambla de Ferran.
La col·laboració de totes les administracions, Ajuntament de Lleida, Diputació,
Generalitat de Catalunya, Govern de l’Estat
i Unió Europea, faran possible una realitat
desitjada per tots des de fa molts anys: que
la seu definitiva del Morera pugui ser una
realitat en dos anys.
El passat 28 de gener es donava el tret de
sortida a les obres de rehabilitació del futur
Museu d’Art de Lleida a l’edifici de l’antiga Audiència, que tindran un cost de 4.470.950 euros i que serà sufragat gràcies a la col·laboració
de totes les administracions, un fet que posa

Dolors López

de manifest que quan hi ha un projecte comú
de ciutat i una voluntat de tirar-ho endavant,
tot és possible. Des del Grup Municipal del
Partit Popular celebrem que el treball de tots,
ciutadania i institucions, pugui fer realitat el
somni de moltes generacions de lleidatans. •••

Grup Municipal PP
Tel. 973 700 344
Web: xarxa.paeria.cat/pp
E-mail: gruppp@paeria.es
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Ja tenim eines per a un lloguer assequible
La sentència del TC fa que el
PSC ja no tingui cap excusa per
fer possible que cap família a
Lleida pagui més del 20% dels
seus ingressos en un lloguer o
hipoteca
Les últimes setmanes, les organitzacions
que lluitem per aconseguir un habitatge
digne a Catalunya hem rebut una gran
notícia: el TC ha acceptat el desistiment
del recurs presentat pel PP contra els dos
articles més importants de la Llei d’emergència habitacional i pobresa energètica.
Els propietaris de pisos hauran d’oferir
un lloguer social als inquilins abans de
fer un procés de desnonament i els bancs
i els fons voltor hauran de cedir els seus
habitatges buits als fons d’habitatge de
lloguer social municipal.
Aquesta llei tanca tota la normativa
existent a Catalunya i fa que el govern de

la Paeria ja no tingui cap excusa per fer
possible que cap família a Lleida pagui
més del 20% dels seus ingressos en un
lloguer o hipoteca.
Potser la situació a Lleida no és tan
dramàtica com a Barcelona, però la realitat és que el 50% del pisos que es lloguen
a Lleida tenen un cost mensual superior
als 550 €, i només un 5% costen menys
de 400 €.
Si tenim en compte que a Lleida hi ha
més de 5.000 famílies que viuen de la
renda garantida, amb ingressos inferiors
als 800 €, i que els ingressos mitjans anuals oscil·len entre els 14.000 € per als més

ACORDS PLE DE GENER
Mariola 20.000

1

Aprovació per unanimitat d’una
moció promoguda per l’Associació de Veïns de la Mariola que
dóna suport al projecte Mariola
20.000. Aquesta iniciativa, impulsada per la Paeria, té com a objectiu regenerar el conjunt d’aquest
barri incidint en la zona dels
20.000 m2 de sostre edificable situada en els blocs Mariola i del c.
Cardenal Cisneros. El pla 20.000
comprèn 502 habitatges i 6 locals.

Rodalies de Lleida

2

4

Aprovació per unanimitat d’una moció per crear un servei d’alerta de risc
d’exclusió social entre la gent gran i es dóna el vistiplau a les mocions pel
desplegament de fibra òptica a l’Horta i contra les retallades en igualtat.
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Veient la política que ha aplicat el PSC
amb Cs i PP en aquests últims anys, amb
menys de 500 habitatges disponibles per
a lloguer social i amb més de 7.000 pisos
buits, des del Comú de Lleida considerem
que cal posar en circulació com a mínim
2.000 habitatges de lloguers inferiors als
400 € a Lleida en el pròxim mandat.
Començarem fent el cens de pisos
buits, obligarem a la seva cessió i finalitzarem amb l’expropiació temporal o imposant les multes, com estableix la llei. •••

Grup Municipal Comú de Lleida
Tel. 973 700 924
Web: xarxa.paeria.cat/comu
E-mail: info@comudelleida.cat

Tercer Sector

El paer en cap, Fèlix Larrosa, proposa un front comú per posar en marxa un sistema de rodalies ferroviàries amb la ciutat de Lleida com a
epicentre. Ho va dir en el debat de
la moció presentada per CCOO-Terres de Lleida que defensa aquest
servei i que tots els grups polítics
van aprovar. Larrosa ja ha abordat
el tema amb el conseller de Territori, Damià Calvet, i el ministre de
Foment, José Luis Ábalos.

Risc d’exclusió social entre la gent gran

joves i pensionistes, i els 25.000 per a la
gent de mitjana edat, podem deduir que
un nombre molt gran de persones paguen un percentatge molt alt dels seus
ingressos en el lloguer o, directament, no
pot accedir al mercat de lloguer.

3

Llum verda a la moció presentada
pel Partit dels Socialistes de Catalunya en què es manifesta el suport
de la Paeria a les entitats del tercer
sector de Lleida i de Catalunya i reconeix la seva tasca diària per contribuir a la garantia dels drets socials. Entre d’altres qüestions, s’insta
al desplegament total de la Renda
Garantida de Ciutadania.

Mobile Week

5

Aprovació del conveni amb la Mobile World Capital Foundation,
artífex del Mobile World Congress
de Barcelona, per celebrar el 20 de
febrer al Palau de Congressos de
La Llotja de Lleida la trobada “Mobile Week Lleida 2019”, un esdeveniment impulsat per la fundació
MWCapital.

