Plataforma en defensa de la Residència
Pardinyes
Fins l’any 1975 aquest país va estar governat sota la dictadura del
franquisme. A partir de la mort del dictador es va iniciar un procés de
transició per instaurar un sistema democràtic.
Això és quelcom que tots sabem i hem cregut en aquesta democràcia. El
problema ve quan els polítics assoleixen llocs de govern i s’obliden
d’aquesta democràcia i volen imposar la seva voluntat per damunt del
poble ignorant, completament, la veu i opinió que els seus conciutadans
manifesten.
A la nostra ciutat ho estem patint i Pardinyes en som un exemple de les
conseqüències d’aquest estil de govern autoritari.
Des del febrer estem patint el calvari del caprici de membres d’aquest
govern municipal de voler construir un alberg en uns terrenys cedits per
fer una residència. Ho van comunicar sense cap diàleg, reunió ni proposta
prèvia per una suposada filtració a la premsa i des del principi s’han
mostrat totalment negat a fer cap canvi ni negociació.
Desprès de demanar diverses vegades reunió amb el Paer i la regidoria
responsable i havent-nos ignorat o anul·lat reunions, vam aconseguir
reunir-nos amb les regidores Sall i Ferre. Va ser una reunió llarga, tediosa
i gens profitosa de la que l’únic que em vam treure va ser la confirmació
de la regidora Sall que no pensàvem modificar per cap motiu ni la ubicació
ni el model d’alberg. Un model d’alberg no recomanat per les entitats
expertes, obsolet, gens integrador, segregacionista i que el mateix grup
polític d’ERC criticava durament al 2019. Posteriorment, i desprès
d’haver-nos anul·lat una altra vegada una reunió, el paer Miquel Pueyo va
tenir la dignitat de reunir-se amb nosaltres. Això va ser l’1 de juny, més de
tres mesos desprès d’haver fet públic que ens volien imposar un
macroalberg en uns terrens cedits per la construcció d’una residència
d’avis. En aquesta reunió ens van confirmar que tirava endavant una

audiència pública per tractar el tema de l’alberg però en la que no es
tractaria ni la ubicació ni el model perquè això, diuen, és inamovible.
Doncs bé, aquest govern municipal que presumeix de transparent,
dialogant i democràtic en cinc mesos només s’ha reunit dues vegades amb
la Plataforma en defensa de la residència i amb l’organització de veïns de
Pardinyes per dir-nos que ens volen imposar l’alberg sí o sí. Els importa
ben poc les 5361 signatures recollides que demanen que es respecti la
cessió del terreny i que es canviï el model. Tampoc es tenen en compte
les més de 1000 signatures recollides per l’AMPA de l’escola La Mitjana.
A més de la manca de transparència quan es demana informació.
Demanem a aquest ajuntament que escolti a les veïnes i veïns de
Pardinyes i que es replantegi aquest projecte que no aporta cap solució i
sí molts problemes. En aquesta mateixa legislatura, l’anterior regidora de
les Persones, comunitat i agenda 2030 estava treballant en un projecte
completament diferent que s’estava treballant amb entitats expertes en
el tema i que era integrador, aportava solucions i respectuós amb les
persones usuàries. Era un projecte semblant al que defensem nosaltres
de microalbergs per diferents punts de la ciutat (a Pardinyes també).
I això només és una problemàtica en un barri. Si posem la vista a tota la
ciutat la bola és molt gran i l’estil de govern autoritari , impositiu i gens
dialogant el pateixen casi tots els barris, a més de la deixadesa, incivisme
i inseguretat que desprèn Lleida.
Membres del govern municipal escolteu als vostres conveïns i conveïnes i
comenceu a governar democràticament. Esteu a temps de rectificar.

