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Esperem que sabreu perdonar les mancances i deficiencies que puguin sorgir a
través deis diferents números d'aquesta revista, car som nove lis en la tasca.

Tanmateix, deixem constancia que estem oberts a col.laboracions
de tothom que hi estigui interessat i que hi vulgui participar.
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Els objeclius que prerenem aconseguir són: promoure i difondre la
vida socio-cultural de lleida, intentant desvetllar I'interes per I'enrorn; donar a
coneixer aspectes de la ciurat que de vegades estan en cena manera amagats;

parlar sobre els remes que ens afecren en aquest momenr: apropar els lIeidatans a
les Associacions de Vei"ns, i segurament que, més endavant, en rrobarem molts

més.
Inrenrarem ser entenedors i no rer-nos pesals.

Des que varem tenir la inicia[jva de crear la revista de la Federació d'Associacions
de Velns, hem anar treballanr amb il.lusió, per portar a rerme el projecre.
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És ceIt que els Ajuntaments democrf¡tics, des de 1979, projecten i
remarquen una millora de la qualitar de vida per a tots els
ciutadans. Aquesta nova imatge proporciona una visió progressisra i
amistosa deis Ajunramenrs, que els mostra més propers als
moviments ve"inals, com és el cas de la Paeria, i els presenta, L"1mbé,
com un organisme al servei del ciurada i presenta a les AAW com
un mitja associatiu unirari, democriHic i independenr. Aquesra
participació és imprescindible per aconseguir:
• Que els inreressos deis v6ns s'inrrodueLxin amb més vigor i
concemimem dintre de la diligencia de la Paeria.
• Que l'organirzació deis ve·ins es potencii implanranr, ai"Xi, un nou
tipus de convivencia.
• Que I'Ajunramenr acruI democraricament en la pracrica
quotidiana.

Un altre pas donar per la Paeria ha estar crear, conjunramenr
amb la FAV, I'Escola de Participació Ciuradana, per tal d'afavorir
la formació perrnanenl, promoure la panicipació deis seus ve"ins
i enrirars, i fomentar [a vida associariva en la ciurat i en els
barris. Potenciar I'associacionisrne ve'inal és una eina que
converreix e1s barris en els conductors de la seva realitat social
a la durar proporcionant als ve"ins segurerar, equi[ibri, ordre,
aclaptabilitat a situacions específiques i arrelament al meeli físic i
social.

La filosofia exposada queda reflectida en el Reglamenr de
Patticipació Ve'inal de 1990 que la Paeda signa amb la FAVamb la
fmalirar de desenvolupar una acció responsable de rota la socierar.

Des del seu nai...xement fins ara, les AAW han desenvolupat una
important activitat en la vida ciutaciana. La seva actuació ha estar
defensar els inreressos deis ve'ins, aoo com lIuit.:'1r per I'augment de
llur benesLar social.

És evident que en el futur, qua[sevol projecte de treball de les
AAW, ha de presentar, un cop analitzada la rea[itar contextual,
tres variables fonamentals:
1. Refon;:ament ele la vida associativa.
2. Aprofitament de [es possibililats Jegals acruals.
3. Lluila per aconseguir de [s legisladors uns índex de
participació més alts.

L'evolució del Illovimem velnal ve definir per tres erapes ben
diferenciades. L'epoca recreativa deis anys 60. Les AA.W que es
fundaren aleshores, van camplie un esperit IÚdic. La decada deis 70,
en la qual fan tina acció reivindieativa com a conseqüencia de la
redacció del Pla General tvlunicipal Urbanístico Els ve"ins s'agruparen
amb valuntar de participar, opinar i incidir en el document de
major uanscenclencia pel desenvolupament urbanístic de la ciut.:'1t. I
fUlalment, sera a la década deis 80 quan les AAW fan una refle.xió
interna i reorganitzaliva com a conseqÜencia de Jiexisrencia
consolidada de la democr,kia representativa. Podem observar que
les AAW han sofelt transfonnacions en el seu paper i en el seu
proragonisme, resultar del canvi ele les circumstancies históriques i
socials del país.
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Per aixo, les Associacions de Ve"ins, han d'estar regides sota una
concepció oberra i amplia a qualsevoJ proposra, en la que
s'incloguin totes les opinions i ideologies deis sells membres,
sense que ningú pllgui ser discriminat (llavors, com podrien
defensar interessos generals?), al mateix temps que, principis
com el de solidaritat, generosiLar. participació, integració,
volumariat, ... siguin els que inspirin {ota la seV3 aetu3ció.

Ara que torna a posar-se ele mocla aquesta pamuJa, vosallres
podeu presumir ele ser uns clels primers aglutinanrs d'aquesr
voluntariat quan encara no existien mecanismes c1emocrátics. Avui
en un estar de dret heu ele ser els instrulllents de panicipació
ciutadana mitjan~anl els qua[s es puguin canalirzar i
exteriorirzar ['opinió i volul1rat d\1l1 grup de persones, en
defensa deIs inreressos que afecten <lIs cimac!ans del seu
entom.
Així, dones, la seva imporL1.ncia, "radica" en el seu significat, en el
que representen; és a dir, aconseguir amb la seva acruació que
col.lectius més afeblits tinguin veu, que efecw·in propostes
d'imegració i, per tam, de solieh1rit"u emre els seus ve·ins i enritats,
que prestin a persones amb necessitats, ajuts per obten ir
recursos, que per lIna actuació desinteressada es creI aquesta
consciencia de voluntariat envers els altres..

Per a mj les Associacions de VeYns són en primer Ilac enrirars
de voluntariat, d'un voluntariat ample i generós envers els seus
ciuradans.

Moltes grades a tots.

Centranr-nos a la ciutat de Lleida, crec que la seva tasca més
importan( ha estar la de ser un element cohesionador i
socialitzador de la dutal, unil1l amb aCLuacions col.lectives
barris que terrirorialment O socialment havien estar molt
Ilunyans. De despertar en tots i cacJascun, I'orgull i consciencia
de ser lleidatans. 1, finalment ele rerrobament inrergeneracional
més enlla del cercle familiar, així com c1'espolera i projecció ele
la dona en tots els camps de la nostra socierat.
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Avui neix amb aquesta revista un instrument que ben aprofitat,
por esdevenir una pe~a clau dins d'una dinamica cultural que
vuigui recalzar-se en el moviment ve'inal.
Perque les Associacions de Ve'ins -i la Federació que les
aplega- haurien ele ser 1I11S ens estructuranrs de tota la vida
ciutadana, i en conseqÜencia, UllS ens vertebradors de la
cultura. Pero, no UI1S ens a'illars, empobrits, al1unyars els uns
deis altres i allunyats del conjunr, sinó integrats, relacionats i
formam par{ d'aquesr projecre cornú que anomenem L1eida.
Certament que són necessaries aquelles manifesracions culturals
que permeten la ¡denotar de cada centre, de cada associació i
de cada fragmem del mosaic de la ciutat, i dins d'aquesta línia
cal prornoure les festes de barrí, les setrnanes culmrals, les sales
de lectura, les exposicions, els concerts, les danses i les
representacions teatrals de cada nucli. Pero la Federació -i la
revista que ara cornen~a- ha de vetllar perqué aixó no tanqui
en si mateix cada sector sinó que l'obri a la resta i al conjunto
Que cada veí pugui sentir-se com a casa seva en un altre barri,
participam en els actes que en eJl s'organitzin i siguin del seu
interés: que un veí de Pardinyes es traslladi als Magraners per
assistir a una competició esponiva, o un de la Mariola a Balafia
per ser espectador d'una sessió de cinema al carrer, o un del
Nucli Antic a "Horta per una representació teatral, o per
intervenir en una conferencia o en un debat sobre un tema
polemic... 1 que cada nouvingul -independemmem del seu lIoc
de procedencia, de la seva etnia o del seu taranna- pugui
instal.1ar-se en qualsevol lloc de la ciutat, comptam amb
I'acollimem deis que ja hi són, d\1I1 temps abans o de tota la
vida.
Per tant, augurem a la revista, tot i celebran( la seva posada en
marxa, una llarga vida i, sobretot, un seguit cl'experiencies al
servei el'una cultura elinamica, engrescadora, exponent
e1 'ielenÜtat j vehicle e1'obertura a tQthorn, com a plataforma
d'integració ve·mal.
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I SALLEN,

PRESIDENT
DE LA F.A.V.LL.

EMJLI SUllíAS, PRESIDENT

Sobre aquest tema, ¿ereu
que la F.A.V.LL., conl a
representant de totes les
AA.VV., pot donar la seva
opínió a l'Ajuntament i que
aquesta sigui vinculant?
Les lnstitucions que tenen les
competencies per a
solucionar aquests
problemes, han de tenir en
compte les aportacions no
només de la F.A.V.LL. sinó
també ele les propies
associacions.

Que pensa la F.A.V., i
especialment voste de la
problematiea actual deis
gitanos de l'Avda.
Tarradellas?
Referent a aquest tema, cree
que és un problema més deis
que té la cilltat, perque al
casc antic també n'hi ha ele
problemes, així com al Turó
ele la Seu Vella, tenen
problemes els ve"ins
magrevies, africans, etc. Amb
aixó vull dir que hem de
pensar en tots ells per un
igual, ja que tots som veÚ1S i
ciutadans de Lleida.

elistincions entre associacions.
El moviment associatiu ha ele
ser apolític.

Vol afegir alguna cosa més?
Solament dir que les
associacions de ve"ins hem de
continuar treballant per
aconseguir més participació
per a solucionar tots els
problemes que hi ha o pugui
haver.
EIs nos tres locals han de
funcionar amb programacions
al lIarg de tot I'any. No
només per organitzar les
nostres festes de barri, hem
d'atendre als nostres jubilats i
pensionistes, ¡oventut, dones,
biblioteques, etc.
Per a finalitzar, voldría
demanar a les lnstiwcions
que donin suporr com estan
fent a totes les associacions
que hi ha a la ciutar. Així
aconseguirem que la qualitat
de vida de la ciutar vagi
allgmentant. Sense oblidar
que caminem cap a una
societat c1'oci,malgrat la crisi
actual. •

ó, e

Avui dia sembla que per a
treure alguna cosa de les
institucions s'ha de ser o
de Convergencia o del
Partit Socialista. Les
associacions apolítiques,
eom és el cas de la
F.A.V.LL., ¿creu que es
veuen perjudicades per
aquest joe politie?
Cree que tothom qui treballi
per a la socierat está fent
política. El que passa és que
les associacions de vei"ns fem
política de reivindicació,
participació, etc; no com un
paltit polític que ha de seguir
unes pautes marcades
previament.
Sense oblidar que les nostres
juntes directives estan
composades per veÚ1s,
simplemenr. En les nos tres
assemblees quan un veí
s'integra en una de les juntes,
únicament se Ji demana que
sigui soci de I'associació.
Per a mi seria nefast que les
Institucions tinguéssin que fer

Per que pensa voste que hi
ha associacions de velns
més actives que d'altres?
Qui hi hagi associacions de
ve·ins més actives que d'altres
és normal perque hi ha molts
factors que determinen el
comportament de les juntes,
pero crec que n'hi ha un que
és fonamental, com és la
participació deis nostres
ve"ins. Sense aquesta
palticipació no hi ha res afer.
També és important tenir
espais per ac[ivitats.

La F.A.V.LL. está relacionada
amb tot el moviment, tant de
Catalunya com de la resta de
l'Estat.
L1eida ha sigut i és pionera en
moltes facetes del moviment.
Tenim un Reglament de
Participació Ciutadana que
desenvolupa una activitat i
participació plena tant pel
que fa a les Comissions
Informatives de la Paeria com
en projectes concrets. (Plens
de la Corporació).
Es signen convenis anllalment
per activitars. Últimament s'ha
inaugurat l'Escola de
Formació Ciwadana, etc., erc.

ATsv

AaX1U f.A.V.LL.
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Com es troba Lleida en
relació a la resta de
Catalunya en quant al
moviment vernal?
Si tinguéssim de puntuar de
1'1 al 10 amb la resta
d'associacions de Catalunya
jo ficaria un notable, es a dir
un 7-8 i crec que no exagero.

DE LA F.A.V,L!..

paper que juguem les
associacions de ve'ins en la
societat d'avui, i els esfor~os

que es fan per a dotar de
medis a les associacions.
A Lleida, nns ara, treballem
amb un objectiu ciar,
aconseguir que se'ns tingui
en compre per tor alió que
afeeri als nostres ve'ins i per
tant, a la societat lIeidatana.

EE

Com esta el moviment
veinal a Ueida?
La meya apioió és que siesta
consolidant caela dia. Les
associacions de velos
disposen de més
infrastructures que els
penneten realitzar les seves
activitats i per tant la
conseqüent participació deis
ve'ins que en realitat és el que
teoim de potenciar i
aconsegu ir.

L'Ajuntament pensa que el
filoviment vemal no té cap
influencia en la societat
lleidatana. Que opina voste
al respecte?
Cree que qualsevol
ajuntament és sensible al

N T R
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L'objecliu primordial de
POficina Municipal
d'lnformació al Consumidor
de PAjuntament de L1eida
rOMIC) és infonnar deis drelS
basics deis consumidors i
lIsu3ris i defensar-Ios. 1 per
aconseguir-ho duu a tcrme les
tasques segücms:
- Informar el pÚblic de lOteS

les qí.iestions que envers el
consulll es puguin plantejar, ja
sigui personalment o per
tcleron.
- Facilitar informació i adreces
d1altres cenLrts i organismes
relacionats amb el consumo

Ikbre les qucixes i
rec1amacions deis
consumidors i lIsuaris que
eSligllin dins de Jl~lmbit de
competencia de "Oficina, per
cxt:mple quan un consumidor
considera que ef conSlIIn d1llt1
proclucte o la utilirzaci6 d'ul1
servei posa en perill la salut o
la seguretat ele les persones;
en Casos ele fral! o engany en
el preu, quantiral o qualital
deLs productes, perque no són
els que stal1lll1c ien; quarl els
béns o serveis posats a
disposició deis usuaris no
compleixen les normes de
seguretat o qualit<H que han
de tenir i, en general, sempre
que s'inrringeixi un dret basic
del consumidor Vo de
I'usu~lri.

- Procurm la rcsolució de les
reclamacions i queixes
mitjan~an{ la mediació o
conciliació eolre les dues
partoS.
- Facilit:u els reslIltats de les
ani\lisis, els estudis i els
conlrols de qllalital que es
realitzin de determinats
prodllctes i serveis.
- Formar i educar el dUlada
en materia de consumo per
milja de cursos, xerrades
divulgatives, COLloqllis, elc. a
fi de promoure una més gran
lliberl¡Jt i racionaliUlr en el
consum de béns i en la
utilització de serveis; elifondre
el coneixemcnt deis drets
b,ISics deIs consllmidors i les
millors maneres dtexcrcir-Ios, i
fomentar la prevenció deis
riscs que puglli suposar el
consum ele determinaLS béns i
producles, entre altres.
A més a més de les tasques
c1escrites i que es duen a
lenne mnb la maxima eficácia
possible, wmbé es realitzen

M01ltsen'at Gil de Ber1labé

Gerent de l'lnstitlll Municipal
de Mercats i Consum

l'Ordenant;a municipal
reguladora de la tinent;a
dtanimals de companyia, el
cens municipal d'aquests
animals és obligatorio
Aquesta campanya, realitzada
conjuntament amb el Col.legi
Oficial de Veterinaris ele
L1eida, inclou una serie ele
serveis veterinaris, com és la
visita ¡les vacunacions ele
l'animal, a preus especials.

L'Oficina Municipal
d'lnformació al Consumidor
de I'Ajuntament de Lleida
funciona eI'acord amb el marc
legal basic de la nei 26/1984,
Ley general paFa lti defensa de
los consumi-dores i usuan:os,
que desplega el mandat
Constitucional de protegir els
interessos deis consumidors, la
Uei 1/1990 de disciplina de
mercat i defensa deis
consumidors i usuaris, d'ambit
auronómic, i la resta de
normativa que s'ha rtnal
legislant amb posterioritar.
Des del pum de vista organic
I'OMIC depen, d'una banda,
de I'lnstitllt Municipal de
Mercats- i Consum de
l'Ajlll1tament cle Lleida per
tractar-se c1'lIn servei
municipal, d'altra banda de
l'Instituto Nacional del
Consumo, organisme autonom
e1el Ministerio de Sanidad y
Consumo, i en I'ambit
Hutonomic de I'Institut Catala
del Consum del Deparrament
de Comert;, Consum i Turisme
ele la Generalitat ele Caralunya.

MONTSERRAT GIL

ARXtC "ARTICULAR

OFICINA
MUNICIPAL ,

D'INFORMACIO
AL CONSUMIDOR
DE L'AJUNTAMENT DE luiDA

és per mitja de la distribució
periódica de la revista
Info1711aciqn. al Consumo, com
també d'altres publicacions
que es reben a centres
pedagógics, lIars de jubilats,
associacions de veins, col.legis
públics. etc.

Protecció deIs animals:
I'OMIC de Lleida ha lingut
sempre especial interes per
aquest ambit, tant per evitar el
maltractament i abandonament
d'animals domestics ele
companyia i defensar-ne la
protecció, com per evitar-ne
que la tinenya provoqlli
molesties als veins i ciutadans.
Amb aquest objectiu s'ha
iniciat la Campanya del cens i
idenlificació deis animals
domestics de companyia, que
consistei.."X a difondre com n'és
d'important que els animals
estiguin identificats per poder
los recuperar més fkilment en
cas de perdua o robatori i per
coneLxer els seus propietaris
en casos de denÚncies i
maltracraments. A més des de
l'entrada en vigor de

óCAM

Formació i edueació en
materia de eonsum: s'esr;:\
duellt a terme el programa
"L'OMIC als barris". Aquest
programa consiste ix en un
cicle de xerracles programades
per als diferents barris de la
ciutat per donar a coneixer
I'oficina, les seves tasques i els
drets basics deis consumiclors
i usuaris. A més a més. al lIarg
del curs escolar, es fan
xerrades en els col.legis que
ho sol.liciten per difondre
entre els alumnes idees
basiques i nonnes racionals de
consumo
Darrerament es va iniciar un
programa de raclio amb
periodicitat se[tnélllal él través
elel qual s'informa els
consumidors de les qÜestions i
problellles Illés habituals que
es poden proeluir pel conSUIll
de e1etenninats béns o per la
utilització de serveis, i quins
són els Illecanisllles ele
defensa deis seus interessos.
Una alu-a manera de (llfonclre
formació en materia de
consum que utilitz'l l'Oficina

per par! de I'OMIC de Ueida
altres aCluacions molt
concretes en sectors
específics:

Proteeció contra els rises
que poden afectar la salut i
la seguretat: es fan
inspeecions periódiqucs i
sislemaliques als establimenLS,
mercalS munici-pals. mercats
majoristes. supermercals i
grans superfícies, indústries
carniques i xarcu-leries,
peixateries, magatzems
frigorífics, menjadors coLlec
lius, ele. També es fan
moslrejos puntuals de
procluctes alimentaris per
arl<ilitzar-Ios i, posteriorment,
comissar-Ios si escau. 5'act1l3
en aspectes ambientals,
control:;lnt aigiies residuals
c1'explotacions ramacleres,
abocaelors il.legals, sorolls, etc.
i es fan inspeccions a
elelerminades zones ele la
ciutat qua n es denuncien
molesties per sorolls, ele
maquinaria i olors eI'allimals,
etc.
En aquest ambil s'han dUl a
terme campanyes ele
sensibilització ciutaelana
envers els abocaelors no
controlats.

RoF
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(PROGRAMA
INTERDEPARTAMENTAL

DE LA RENDA
MíNIMA D'INSERCIÓ)

PIRMI

CoNCEP'rn

L'actual sistema ele la Seguretat
Social, examinar breu11lent en
aquesl escrit, resulta encara
insuficient per atendre tots
aquells estats de necessitar que
es proclueb:.en en la realitat.
Per aquest l1lotiu, algunes
cQl11unitats <luronomes, basant
se en les seves competencies
exclusives en materia
c1'assisrencia social, han arbitrar
recentment mesures
c1estinades a assegurar una
renda mínima de subsistencia
al major nombre possible de
persones necessiracies
(mesures conegudes
generdlmenr sota el nom de
"salari social").
Aquesl és el cas de Caralunya.
on el Govem de la GeneraJitat
ha aprovar el Programa
interdepartamental de la renda
mínima d1inserció (PlRi'vU), per
al desenvolupamenr coordinar
de les accions destinades a
ajudar les persones que no
renen els mirjans suficienrs per
arendre les necessirars
essencials de la vida en la
nOSU<1 societat, mel1lre se les
prepara per a la seva inserció
o reinserció social i laboraL
A diferencia de les presL:'1cions
del sistema de la Seguretat
Social, que s'atorguen als
ciutadans espanyols i als
residents d1altres pa"isos
equiparats (hispanoamericans,
portuguesos, brasilers,
andorrans i filipins) o en viltur
de conveni o reciprocitat, les
prestacions del PIRMI
slatorguen a tores les persones

~lnuals

2 I11cmbres: 516.000 pts.
¡lI1uals
3 membres: 576.000 prs.
anuals
4 membres: 636.000 prs.
anuals
5 membres: 684.000 pts.
ammls
A partir d'aquest nombre de
l11el11bres caldril sumar 48.000
ples. anuals pef cada membre
més.
Es computaran com a
ingressos ele la uniral famili'lf
només b P<1I1 de les pensions
de jubilació, invalielesa, vidulwt
i orfanesa que percebi cad~l

membre de la unÜ:H familiar
que no sigui el sol.licilanr ¡que
excedeixi de Pimpon de la
preswció económica básica de
la renda mínima ePinserció
(37.000 ptes. mensuals).
e) Compromelrels a palticipar
en les "ctivitars que formen
parr del PIa Individual de
reinserció, recollides en un

ó, , e
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b) Constituir una llar
inc1ependent com a mínim un
any abans de la data de
presenlació de la sol.licitud.
S'e.'.;:cepulen d'aquesrs requisits
les persones que linguin
menors o persones amb
dismLnució al seu carrec com
lambé les parelles amb fills.
e) Tenir una eelat compres'l
entre els 65 i e1s 25 anys o bé
no arribar als 25 pero lenir
menors o persones amb
disminució a cirrec.
d) No disposar de mitjans
económics suficients. Es
consideren en aquesta siLuació
les persones o unirars familiars
que no obtinguin duralll Pany
natural uns ingressos superiors
a I'impoft global de la
preslació económica de la
Renda mínima d'inserció que
correspongui al mateix
període. Per a 1993, cal
considerar els segOents límits
d'ingresos:
1 membre: 444.000 pes.

óeA
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que reside ix in a Catalunya,
3mb independencia ele la seva
nacionalitat, i que reuneixin els
requisits generals que
slexposaran a continllació.
L'explicació succinra d'aques\
programa (PIRMI) slinclou en
aqllest escrit, tot i no ésser una
prestació del sistema ele la
Seguretat Social, per
indubtables raons divulgatives
i d'utiHtat practica.

ORGAI"IUSMES COMPETENT'S

El Programa es desplega
mitjan\=ant una Comissió
interdeparramenlal, que aclUa
com a órgan de direcció i
coordina les funcions del
Deparramem de TrebalJ i el de
Benestar Social.
Aquesta Comissió esu'i
compasta per 6 vocals: 4 són
els directors generals de
lIICASS, d'Afers Socials,
d 'Ocupaci6 i de Seguretat
Social, que són les quatre
direccions generals implicades
en la gesrió del Programa, i un
presidenr i un secretari,
nomenars pels conselIers de
Treball i de Benestar Social.

REQUISffS

Per tal de beneficiar-se de les
prestacions establerres en el
programa, les persones
sol.licirants hauran de reunir
e1s requisits segÜems:
a) Estar empadronades j

acreditar una residencia
continuada ¡efectiva amb dos
anys, com a mínim, d'anrelació
a la data de sol.liciwd, en
qualsevol deis municipis de
Cara(unya.

RoFNI



dOCllmenr anomenar "conveni
c1 'inserció", que signaran el
beneficiari i els membrcs de la
unilat familiar majors d1edat
susceptibles de rebrc mesures
el1inserció.
En Jlaplicació elel Programa es
tindran en comple les
persones deslinaUiries deis
ajurs, Ulnl si villen soles, com
en quaJirat ele membres ellllna
unitat familiar, enresa com a
grup de convivencia per
vincle ele malrimoni o una
ahra relació estable an~iloga,

per cons~lnguinilal o adopció
fins al segon grnu i per afiniLat
fins al primer grau.

SOl.ucn1JD
Les persones que es vulguin
acollir al Programa hauran
elladre~ar-se als serveis
sociaJs del seu ajwltament o
als conseJls comarcals que
hagin assumil competencies
en materia d'assistcncia social.
També es podran dirigir a
insLitucions privades
c1liniciariva social, aUlodtzades
pel' col.laborar en aquest
prognlma.
En aquesls serveis socials
s'elahorara, amb la
coJ.laboració eIel sol.licirant, el
projecte ele Pla individual ele
reinsel'ció, que finalmenr es
preSetHa ra per a la se va
aprovació davant
JiAdministraciá de la
Generalilar (Programa
interdeparramenral entre els
dep:\ltamcnrs de Treball i ele
13enestar SociBI).

1. PRESTACIONS
D'UIlGENCIA I
RESCABAIAMENT
Des del moment que la
diagnosi ele caela cas permer
preveLJre la incorporació d'una
persona o unilat 1~1l11iliar ha de
rebrc les presracions
d\lrgencia i rescabalament a
c~hrec de les aelminisrracions
locals corresponenrs.
La concessió c1 'aquestes
presrélcions no implica
neccssariament Iraprovaci6 del
Pla individual ele reinserció.

2. SUPOIlT PEIlSONAL A lA
INTEGIlAOÓ SOCIAL
Consritueixen aquesta
inlervenci6 les acruacions que
tenen per objecte ajudar els
beneficiaris a superar
silllaci.ons de elesestabilitzaci6
personal i familiar que són
causa de la seva manca

Es VOL DON,\R SUI'OR,. ,\

d'integració social.

3. SUPORT A lA INSERCIÓ
IABOIlAL
Consriweixen aquesta
intervenció les accions
el'orientació i motiva ció
professional i les accions
forma ti ves específiques
necessafies per a facilirar la
inserció laboral.

4. ACCIONS DE FORMACIÓ
D'ADULTS
Les accions de formació
d'adulrs consisreixen en
proporcionar formació
instrumental i basica
encaminada a la inserció o
reinserció social i a la
realització personal.

5. PRESTACIÓ ECONÓMICA
DE LA RENDA MÍNIMA
D'INSEROÓ
5.1. Definició
La Renda mínima d'inserció
(RMI) és una prestaci6
económica assislencial, de
canicter complementad i de
finalitar alimentícia i de
subsisrencia, subjecta al
desenvolupamenr sarisfactori

t,\ INTEGR,\CIÓ SOCIAL

eIel PIB individual de
reinserció.

5.2. Import de la RMI
37.000 ptes. mensuals per un
sol beneficiario 6.000 ptes
mensuals pel pri.mer membre
aeldici.onal de la unitat familiar.
5.000 ptes mensuals pe] segon
i tercer membre addicional de
la unirat familiar. 4.000 preso
mensuals per cadascun elels
altres membres addicionals ele
la unirat familiar.
Del seu import global seln
eleduiran, en cómput anual,
els ingressos de qualsevol
mena de que disposin el
beneficiari i qualsevol membre
de la unitat familiar.
En el cas que es reuneixin els
requisits es reconeixera, com a
mínim, una presració
equivalenr al 25% ele la
presració basica: 9.250 ptes.
mensuals.

5.3 Pagament de la RMI
El pagamenr tindriL una durada
maxima ele 12 mensualirats, si
bé aquesta durada es podra
prorrogar. L'abonamenr es fam
per mesos venc;uts direcrament
al beneficiad i amb efecres des

del primer dia eIel mes
segÜent al de la data d'entrada
de la sol.licirud acompanyada
de la documentació
corresponent.

5.4. Obligacions deis
beneficiaris
• Aplicar la prestació a les
finalitars alimentaries i de
subsistencia con·esponents.
• Comunicar, en el rermini de
10 dies, els canvis ele situació
personal o parrimonial que
puguin produil' la moelificació,
suspensió o exrinció ele la
presració.
• Signar i complir el conveni
dlinserció que s'esrableixi en
caela cas i complir les
activitals que es derivin ele la
tlnalitat del programa.
L1incompliment el'aquestes
obligaci.ons por donar ]Joc a la
suspenció o extinció de la
presració (RMI), segons la
gravetat de I'incompliment.

5.5 Modificació de la RMI
El canvi de les siruacions
personals i económiques o
patrimonials ele qualsevol deIs
componenrs ele la unirat
familiar podra motivar la
reducció o l'augment de la
prestació económica.

5.6 Suspensió de la RMI
Si el sol.licitanr o qualsevol
membre de la 1..1l1irat familiar
cobra, amb cal'iicter temporal,
ingressos económics pel' un
import mensual igual o
superior al de la prestació
RMI, se suspendra
I'abonament durant aquest
períoele i es reemprendra, a
perició de la persona
interessaela, quan
desapareguin les circumstan
cies motivaelores ele la
suspensió.

5.7 Extinció de la RMI
• Perdua de les condicions
exigides per a la seva
concessió.
• Per 01011 eIel beneficiario

Per haver comes
irregulal'irals greus
encaminaeles a obtenir o
conservar la prestació.
• Pel' trasllat de residencia a
un municipi situat fora de
Catalunya.•

Genera/ita! de Cafa/uny~

Depmtament de Senestar Social

Delegaci6 Te,."¡to,.Ü,l ti Lleida
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TODOS
PARllCIPAMOS

6N

Partiendo de la importancia
de cada asociación,
analizaremos el papel que
desarrolla clda una de ellas, y
la manera diferente de
programar las diversas
actividades para un colectivo
de gel1le pasiva y poco
participativa, sin interés
alguno.
Las asociaciones intentan
motivar las relaciones sociales
entre el individuo y el resto
de la comunidad a través de un
común el1liquecimienro culturnl.
El hecho de compartir
experiencias y sensaciones
provoca un mayor apoyo y
acercamiento de las personas
que peltenecen a la comunidad.
Por ello las asociaciones
combaten la individualización y
la soledad que sufren las
personas que habitan las
grnndes ciudades.•

Pila,.
AA. VV. CapPout
ti.rea de la dona

p
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Los cambios producidos
durante los úllimos años han
dado paso al desarrollo de
las asociaciones, la finalidad
de rodas ellas es la misma,
aglutinar a la mayor parte de
la población parn poder llevar
a cabo diferentes perspectivas.
Las asociaciones intentan
desempeñar un papel
importante en la sociedad,
recuperando las tradiciones,
patrimonios arquitectónicos e
históricos. Para ello se da la
promoción de colectivos de
jóvenes, áreas o asociaciones
de mujeres, etc ..
Vale la pena analizar los
modelos de las asociaciones
que inspiran la cultura,
enriqueciendo con sus
actividades a todos los
colectivos, orientando y
practicando el equilibrio que
se necesita en esta sociedad
tan materialista que nos ha
tocado vivir.

RTll11'A
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M.D.
AA. vv. CapPont
Area de la Dona

Sota el meu punt de vista,
una associació és un caniuot
de persones més o menys
gran en el que hi ha un
intercanvi de convivencies
socials, humanes, cuhufals,
creatives, etc... en la que no
hi cap la política ni la religió.
És molt difícil manrenir un
ritme constant i c1imlmic sense
caure en ¡'avarriment, en
moltes ocasions de les
persones que pertanyen en
aquest moviment.
Ha sé, i ho die per
experiencia, clones en quasi
totes, n'hi ha un període de
f10rimenr en el que tothorn
sembla que slhi troba molr
bé, fins que poe a poe decau,
i només queden uns quants,
que sempre han estar des del
principi ¡que sembla que són
el sostenidor de tota
l'organització.
En ocasions ero pregunto el
perque d'aquest fenomen, i és
dificil d'entendre quan dóna
la impressió que totes fan el
possible perque passi el
contrario
Pot ser que la gent es cansi?
Potser els dirigenrs són massa
temps en els seus Uocs, i amb
ells arribi l'apatia... dones les
seves actuacions es fan massa
repetitives. No obstant, tinc
que dir que són mereixedors
di un gran respecte, molt
treballadors i voluntariosos, i
que és molt difícil trobar
persones que estiguin
disposacles a ocupar aquests
canecs.
Només em resta dir que jo
eom a socia i fora de tot aixó
que us plantejo soc fidel als
1I0es on pertanyo.•

PUN
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PARDINYES,
BARRI
PRIVILEGIAT?

En sentir el nom de Pardinyes,
molls s'esquincen les
vestidures i clamen al cel per
enesim'-l vegada; es rebciona
aquesl barrí ,1mb llna zona
privilegiada, 3mb un l110del
emblclm1lic ele barrí
participmiu que només ha de
dcman,H perque les
instilllcions es posin al seu
servei (COI11 si fos la nina dels
litis deIs represen[ants de
l'Adminislració). i els vc'ios es
l110bililzin tots ti una per
aconscguir els objectiu5
perseguits: "Es ciar, a
Pardinyes ha tenen rot!!,
"ORVEPARD piclola i els
polítics Ii conccdeixen [Ol el
que vol". AIIres barris
presenten un boo nivell
d'equipamcnts. f1ns ¡roL millor
que Parclinyes. pero el nivell
de parlicipaci6 i el e1esig
continuar ci'eslimular :¡questa
particip,ICió generen "enveges"
entre altres col.lectius.
Obliden els qui pensen aixó
qu..: no hi ha rórmules
m:lgiques que permetin
enlairar Un::1 associació i
lampee no són conscients que
c;lcb aClivil3i que s'organitza
és el rruil renovar eI'un esron;.:
col.1ecliu i que hi ha !nolt
tcmps dediGIl que no sempre
es veu compensat amb
l'assistencia elesiljaela.
És molt difícil ~Inalitzar per
que el noslre barri ha assolir
un indiscurible nivell
org3nilzatiu i té un caliu que
allres barris no lenen si no es
té en comple que, per nil
d'escatir objecliv3mel1l les
causes que han motivar
:¡questa puixan~a, s'han

t
I,

1••

els eliferents
compasen

M""Et VIL ... DRIClt

:--

slestrllcruren
grups que
ORVEPARD.
Tanmareix, cal que
contemplem dos fets
eliferencials que poden també
explicar el "fenomen
PAROINYES'1 des deis seus

el Local Social edificat sobre
aquests terrenys. L'esperil
reivindicatiu i unificador van
ser, per tant, els pilars
fonamenrals del moviment
associatiu que han perdurat
fins ara i han vertebrat una
base sólida sobre la qual

ACTE CUlTUKAL Al IIARRI 1)1: P¡\KDINYES

sR

eI'examinar diferems aspecres.
Així con1 la crisi económica
no POl explicar-se de manera
simplista com a fruil cPun (¡nic
facrer, el fel que Pardinyes es
prengui com a exemple a
imitar no pOl lampoc ésser el
ffUit eI'una casualilat o ele la
bona sort.
Si anem enrera, als orígens ele
l'associacionisme al barri,
trobem que la formació
d'ORVEPARO no s'allunya
massa de les directrius que
caracteritzen el naixemem del
movimenl ve'inal en altres
barris de L1eida. Les primeres
agrupacions de ve·ins
sorgeixen a partir de gent
inreressada en I'organilzació
de festes, pares que
acompanyen els seus fills
quan van a jugar a fUlbol i
petits grups parroquials que
ajuden les famílies més
humils. Rogeli Aragonés,
meslre del barri, reuneix
aquestes persones que,
conjuntament. reflexionen
sobre la conveniencia d'unir
esfor~os per tal d'aconseguir
un barri millor. És així com
I'any 1962 aquest col.lectiu
s'inscriu al Govern Civil amb
el nom d'ORVEPARO
(Organització ele Ve'ins de
Pardinyes).
L'esperit ele col.laboració
comen~1 ri-'ipielamenr ja que la
parroquia aporta els seus
locals, inaugllnlls Pany 1965,
mentre socis i ve"ins compren
uns terrenys on es conslrueix
una pisra cl'estiu on es fan
projeccions ele cinema, ball,
acrivitals esponives i acles
infantils. L'any 1983 s'inaugura

RAB
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M. Salomé Ribes

Membre de la Comissió
de ClIllura d'ORVEPARD

que a Pardinyes hi hagi una
associació de ve"ins forta: a
tores aquestes citades en
darrer Iloc hi hem d'afegir les
esmentades abans com són el
teixit social apropiat, una
ubicació geogr:Hica
d'a"illament i, sobretot, un
grup de gent dinamica i
entusiasta que treballa
desinreressadament i que
busca sempre sora aficions
diferenls, fer que Pardinyes
cada dia sigui un b:uri millor.
En resum, integració, unió,
tolerancia, respecte, dialeg i
aprofitament deIs recursos
humans són els ingredienls
que, units a Ilesperit
reivindicatiu i I' amor al barri,
constitueixen la base ferma
sobre la qual s'assenta el
moviment associariu de
Pardinyes.•

ó

lÚdiques o esporrives que
redundin en benefici de
Pardinyes. D'una banda, la no
excessiva politització de
I'associació, la qual cosa ha
permes que sigui oberta a
qualsevol iniciativa; I'esperit
de (Qlerilncia, que ha facilitar
la inregració de col.lectius de
vegades marginals; la lIibertar
que s'ha deixat a les
comissions, amb autonomia
económica i d'acció; i altres
facrors més secundaris com la
creació d'unes infrastructures
esportives (polisportiu i zona
al costar del Jiu) que han ofert
la possibilitat que grups
esportius de recent creació
d'ambit rnés ciutada s'integrin
al barri; i la integració ele les
associacions ele pares i deis
representants de rots els
cenrres educalius e1el barri i
els grups parroquials clins
d'ORVEPARD, quan es tracta
d'assolir objectius comuns per
a tota la col.lectivitat.
Aquestes són, dones, algunes
de les causes que expliquen

I 13 P A e 1, TP A

~L NOMBRE O'ENTITATS

OE PAROINYES

A AUGMENTAT FINS A 82

manera que acullin row la
gamma de gen( que potencia
alió que més li agrada, evitant
confrof}tacions i sempre sota
el lema de treballar units per
fomentar una millor qualitat
de vida a Pardinyes.
En definitiva, tot es resumeLx
en I'afavorimenr del dialeg i
en el fet d'entendre que més
important que reivindicar és
educar en el respecLe i
l'estima al lIoc on hom viu. Es
ciar que hi ha detractors
d'aquesta "política" que
critiquen el protagonisme del
president, peró les xifres
canten (82 entitaLs i 1000
socis) i la reali[at supera en
aquest GIS els intents
desestabilitzadors.
Deixant al marge aquesta
reflexió, cal afegir altres
facrors, també significatius,
que han contribuYt a
augmentar el cabdal
participatiu i a crear un
moviment obert i ampli on
tenen cabuda rotes les
manifesracions culturals,

Xe HOMENATGE A LA VEllESA DE PARDINYES

inicis i que justif
associació amb
]000 socis.
D'lIna banda, e teixit ocial
que conforma e barri, gen~

treballadora i ¡av ero no
marginal, que pe teni I
terreny aelo a
posteriOfs aclivi [s. D'altra
banda, la ubie ció geogcifica 
del barri, separ la resta
de la cjurar per artere
artificials (vies del ferrocarril) i
naturals (el riu Segre), va
condicionar el seu creixemenr
i va fer que quedés allunyat
del centre. la qual cosa ha
permes que el barrí
desenvolupi una personalitm
propia i els v6ns se sentin
orgullosos de pertanyer al
barri.
Ara bé, un cap resumides les
car,acterístiques que van
acompanyar el naixement
d'ORVEPARD, s'ha de fer
esment c1 'un altre element
significariu que ha servir per
aglutinar esfon;os i canalitzar
energies per tal ele crear un
ambienl on es treballi des de
la roledi.ncia i el respecte
sempre amb un objectiu
comú: la potenciació del barrio
Es rracra del grup de gent
que, des de les diferents
comissions, es preocupa
d'aconseguir tot el miUor per
al seu grupo i de retruc, per al
barrio Aquest potencial huma
ve dirigit des de fa bastarll
temps per Jacinto Pernia, líder
indiscutible d'una associació
capdavanlera i amb una
dedicació gairebé complela a
ORVEPARD. Sota la seva
presidencia el nombre
d'enlirats que treballen
aplegades sota la lItutela" de
l'Associació ha augmentat fins
a 82. Són entitats que
treballen independenunenr a
direrents nivells: cultural
(coral, radio, revista, club
d'escacs, teatre, ... ); esportiu
(futbol, tir amb arc, patinatge,
basquet, ciclisme, petanca,...);
recreatiu (penyes); comissió
d'urbanisnie; altres col.lectius
(grup ele ¡oves, grup de
dones, jubilats, ...), peró tots
amb I'objectiu de construir un
Parelinyes millor. En aquesta
pru'ija d'activitats no hi ha més
secrets que el ele plantejar la
Junta com a impulsadora i no
com a controladora
d'activitars, i el de saber
canalitzar les propostes de

],
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LA TALLADA DE CINTA PER LES A~TORITATS.

AHl'IU So~ JX~"T

SOL IXENT
DE TARREGA

INAUGURA,
PAVIMENTACIO

VIAL
agrair a les autori[ars els seus
esfon;os per a la consecució
dtaquesres millores, que els
residenrs reivindicaven des de
l'any 1985, i va demanar altres
millores per a la zona.
L'a1calde Gené va dir que ja
sthavia adjudicar la segona
fase del cobrimenr del Canaler
i que el consisrori targarí
havia aprovar el projecre de
pavimenració del carrer Mareu
Franquesa. També va explicar
que procuraria que es
lanquessin els solars sense
edificar per evirar la
degradació que produeixen
les escombraries Ilan~ades

inconrroladamenr.
El gerenr d'ADIGSA i ltalcalde
van elogiar la rasca de
l'associació de velns que
presideix Pujal, i els van
animar a continuar amb les
se ves reivindicacions per
millorar la qualirar de vicia clel
barrio
Els primers vuiranra habicarges
del barri van ser acabars l'any
]980 pel MOPU, que els va
rraspassar a la Generalirar,. i
més concretamenr a ADIGSA,
l'any 1985.•

óe

El gerent de I'empresa pÚblica
ADIGSA, Antan Fontdevila, va
inaugurar la pavimenració
deis carrers de les cases que
van configurar el primiliu
nudi del barri del Sol lxent. A
j1acre. a més de ¡'alcalde
Frecleric Gené, rambé hi van
assistir el presidenr elel
ConselI Comarcal de l'Urgell,
Jaume Aligué; el delegar
d'ADIGSA a L1eida, Francesc
Balcells; regidors de
l'Ajuntamenr, i nombrosos
velos del barrí.
Després de tallada la cinta,
autoritats i veins van recórrer
els carrees que han estar
urbanirzats. Aquesrs són el
carrer del Sol Ixent, la Rambla
elel Canaler i la plac;a interior
deis blocs de pisos. El
pressupost de les obres ha
estar de darze milions ele
pessetes, que ha costejat
Jlempresa pÚblica que depén
del Departamenr de Benesrar
Social. A més de les
pavimenracions, també slhan
millorat els ba ixants ¡ les
clavegueres.
El presidenr de Passodació de
ve'ins del barri, joan Pujal, va
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UN
PROJECTE,

AMBICIOS
Si es vol potenciar la
participació ciutadana i el
voluntariat g'ha de dotar a
aquesr deis mecanismes
necessaris per poder fer fram
als reptes que li proporcione!l
els temps que ens {Oca viure,
per donar respostes a la
necessitat de compeÜtÍvitar i
eficacia, que exigeixen les
gestions i compromisos del
voluntariat, i la participació
en relació amb els ciuraclans.
1 per ells res millor que la
formació i la informació, en
definitiva l'educació en el
dh'ileg, la tolerancia i el
respecte, per poder així
aconseguir que la nostra
societat sigui més pluralisr3 i
a la vegada enriquidora de
j1entom, humanirzant I'ambienr
i soliclaritzanr a les persones.
Per aixo, des de fa uos anys,
s'esui treballant eles de les
associacions de ve"ins, per
aconseguir que el seu
voluntariat estigui preparat i
d'aquesta forma unificar la
capacitar i la volLLntar a
l'efid.cia, i per aconseguir-ho
res millor que la recenrmenr
ina ugurada Escola de

MONT5F. "'a,,~

Jacinio PerllÜ, i Val

món nou als joves, clones
sense ells no hi ha [",-ltUf que
valgui, així dones demanar
idees i propostes a tots els
col.lectius i associacions, per
tirar endavanr aquest
projecte, al mateix temps que
oferir-Ios rol alIó que tenim i
que volem que sigui
compartit, i d1aquesta forma
aconseguir que la inversió
pÚblica realitzacla en la
infrastrucrura i material, tingui
un rendiment social que
benfici"i a [C[s els ciutadans.•

óe ,,

en un cenrre de formació
permanent, i a la vegada en
un fórum de debar i dialeg,
d1aqueIles qüeslions que ens
preocupen, temes com la
marginació, la droga, I'atur,
etc. són problemes que
hem d1afronrar per
aprofunclir en les causes i
efectes inclús en les
propostes d'alternatives.
Pero al mateix temps hem c1e
fomentar Jiassociacionisme
per tI'encal" amb
Jlindividualisme i porrar un
missatge d'esperanp' en un

LA PART1CIPAC10 CIUTAOANA ts fONAMENTAL.
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Participació Ciutadana,
superanr el localisme ve"inal, i
donant cabuda a la vegada a
tors aqueUs col.1ecrius que dins
de la variada gamma
d'activilalS associatives, volen
unir-se al projecte d'aconseguir
una societat més justa i
solidaria, fent d1aquesrs valors
una fira a aconseguir.
Seria difícil que cada enrirat o
grup, organirzés un centre de
formació, pero si es possible
tenir un centre a disposició
deis diversos col.lectius on es
posin en comú les
experiencies i les il.Jusions,
on cada col.lecriu pot
realitzar el seu projecte
formatiu, oberr i compartir,
amb tots aquells que
rreballem dins de la nostra
societar i del associacionisme.
La federació d1associacions
de ve"ins i la Paeria,
conscienlS de la importancia i
necessitar de comprar amb
un voluntariar preparar i
efical!,:, han estat els artífex
dtaquest projecre, que amb la
col.laboració de tots,
esperem convertir a l'Escola
de Participació Ciutadana
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ASOCIACIONES
y PARTIDOS

EN LA
SOCIEDAD

Con t.:I enunciado de esle
~scrilo que puede tnlclucirse
el1 GRUPO y RESTO, o Noson~os

y tOs D1:"\IAs, ciertamente que
se incluye tocla la
hUll1<lnidacl, pero a veces. o
I11U}' a menudo. se 01vicia que
los c1cm{¡s seres son IllUY
parecidos a nosotros )' en
muchas cosas iguales e1el
lOdo y no son lo que dijo
Sartre: "Que los Olros son el
innerno". ni rampoco son
enemigos pÚblicos.
Esto en teoría, pero en la
práctica el favoritismo hacia
los que son del mismo grupo
y h::lCerse el "Iongui" con los
que no lo son, abunda
demasiado en la vida
ordinaria.
y eso qut: se escribe mucho
sobre Lemas que siempre
rebcionan los gmpos con la
sociedad, panl que se
convenzan ellos mismos que
lo hacen en su favor y a su
servicio, por ejemplo:
AsOCIACIONF.5 DE VECINOS y LA

SOCIEDAD, ASOCIACIONES

DEPOltTIVt\S y LA SOCIIWAD,

ASOCIACIONES.J VENES y LA

SOCllm/\D, ASOCIACIONES

CULTUI{ALES y Lt\ SOCIEDAD,

ASOCIACIONES DE PAlnlDOS

POl.fTICOS y I.A SOCIEDAD.

Cacb grupo. y es natural. se

por ejemplo, como el acuerdo
del dia 9 de noviembre
pasado cuando un dipurado
valenciano propuso rebajarse
el sueldo, los diputados no
solamente no lo aceptaron
sino que trataron de
demagogo al que hizo la
proposición.
Era una ocasión de oro par.a
que precisamente los
denominados: Paclres de la
parria, Guardianes le[rados de
la nación, Representantes
genuinos de los ciudaclanos,
Impulsores de la democracia,
todos, sintonizasen con el
pueblo, ya que una buena
parte de él, ya hace tiempo
que lo tiene rebajado, por lo
tanto no ha comprendido esta
reacción o la ha comprendido
demasiado, viéncloseles el
plumero, I.AS canTES ES UNA

COSA, El. PUEBLO OTRA y lOS QUE

VAN A )ORJ\lAt BASE, OTRA. •

AA. \111.

CapPol1/

LllIís Snll/nmarill Sa71tamaria

que se basa en el
reconocimiento de la
dignidad y la debida
consideración a los demás
grupos por contrarios
ideológicamente que sean,
siempre que se sientan
solidarios y colaboren por el
bien de la sociedad.
La democracia funciona,
como se sabe, por medio de
los partidos, con dos factores
como base: la cantidad y La
calidad, la cantidad, ya que a
más participación más
democracia y la calidad, al
ser un factor que sólo
depende ele nosostros
mismos, podemos
profundizar y mejorarla
constantemente.
Naturalmente que siendo los
partidos el grupo humano
más importante e influyente
en la sociedad y los
encargados de dirigir la
política del país, interesa que
los diferentes partidos se
pongan de acuerdo en los
puntos virales porque cuando
les conviene bien lo hacen,

TATE

ocupa de un t:mtO por ciento
pequeñísimo en relación con
la sociedad en general y en
relación también a la parte de
la sociedad que digamos se
mueve Únicamente por su
subsistencia.
Por eso mismo resulta
ridículo que un grupo se
considere muy superior a los
demás, por cual1(Q solo
puede hablar en nombre de
muy pocos y la
representatividad que se
atribuye no deja de ser mas
que una pura ilusión,
Por ejemplo, si sumamos las
representaciones de los
grupos siguientes: ASOCIACIONES
DE \'ECINOS, CULTURAtES, DE

JÓVENES, PARTIDOS pOl.íTICOS,
NEUTRALES, resulta muchísimo
menor que la Cantidad de los
digamos neutrales, que esos
sí que son la mayoría
absoluta,
Siendo evidente que la
sociedad somos todos, el que
un grupo con poder vaya
contra otro, o le perjudique,
o hace discriminación, es ir
conrra la misma sociedad y
en Úl('imo término contra uno
mismo, que como acabamos
de elecir t:;lmbién es sociedad.
Siendo esto tan simple, es el
principio de la democracia,

eos
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Espereu que el trasllat sigui
aviat?
Esperamos que sí. El invierno
es muy malo, aquí pasamos
mucho frío y cada vez lo
vemos peor.

Creu que si els responsables
de les instibJcions haguessin
viscut un temps com estan
vostés, ara haguessin actuat
més riipid?
Pienso que no, no serviña mas
que para ver como estamos.
Creo que respondeñan igual.

joall MLlrtf

Pen"odislLl

que sea.

Hi ha gent que opina que
dins de les 48 families n'W
ha a1gunes de fora.
Eso no es verdad. Somos de
la ciudad, estamos empa
dronados y llevamos años
aquí. Hemos vivido en otros
silios de la ciudad. Yo tengo
sesenta años y hace treinta
que estoy aquí. Además, no
hacemos ningún m"al. He
cOltado el robo, lo he coltado
todo sin haber teniclo ayuda.
No tenemos problemas con
nadie. Los vecinos del barrio
no tienen quejas.•

óA e

El. "TIO l\J .... R1ANO"

No han perdut l'esperanl'3 de
sortir d'aquí, després de 3
anys?
Hemos perdido un poco la
esperanza. Es como si
esperásemos un milagro y el
milagro no acaba de llegar,
pero creemos que alguna
solución nos darán demro de
poco.

Com veuen l'actuació de les
institucions?
Pensamos que entre
Ayuntamiento y Bienestar
Social harán lo que tengan
que hacer y encontrarán una
solución. Creemos en ello.
Creemos que un alcalde
cuando está al frente de un
pueblo siempre defiende lo
mejor para todos. Tenemos fe
en que él nos dará la solución

Que diria a l'Ajuntament i a
Benestar Social?
Que se acuerden de esta
miseria en la que estamos
viviendo. Que piensen que
somos personas, no animales,
y tenemos derecho a vivir
como personas.

aprendan, que sepan un
oficio para que el día de
mañana puedan hacer algo
mejor que sus padres.
Queremos integrarnos a la
sociedad.

, 17,
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Quin és l'estat d'anim de la
gent?
Estamos todos desesperados.
Hasta que las instituciones
decidan donde vamos,
tendremos que pasar el
invierno en unas casas muy
malas. Casi no tenemos ropa
para vestir. No tenemos nada,
pero los niños van cada día
muy contentos al colegio. Así
estamos.

Es diu que les families han de
passar per una etapa
d'integració, pero el fet que
els nens vagin a l'escola amb
normalitat ja suposa un
esfo~ d'integració, no?
Hay casi sesenta. nii10S y todos
van al colegio. Nosotros
queremos que ellos puedan
tener algo mejor. Que

pasar una tragedia. En mí
casa no podemos pasar a dos
habitaciones. Tuvimos que
poner puntales por debajo
para que el suelo no se
hunda. Seguramente
tendremos que llevar varios
niños al hospital por el frío, si
seguimos aquí. Otros años ya
lo hemos tenido que hacer.
Estamos muy mal.

AuTeA

DESPRI::S DE L'HIVERN ARRIBA LA

PRhHA VERA. De VEGADES, PERO NO

ÉS A/Xi. LEs FAMIUES QUE VlUEN ti

LES CASES ABANOONADES DE

L'A VINGUDA TARRADELLAS lA FA

TRFS ANl-:> QUE ESPEREN L'ARRIBADA

DE LA PRIMA VERA EN FORMA VE

CASES DIGNES PER VlURE.

ARA, ti MÉS, LA SITUAC¡Ó HA

EMPITjORAT_ ARRIBA L 'H/VERN

METEOROLÓG¡C, EL 7RASLLAT DE LES

FAM/lIES NO ES FA EFECTIU I lES

CASES CADA COP EST.'!.\' EN

CONDICIO¡YS MÉS OOLE.tYIES.

ARA, DESPRÉS DE T:iNr DE TE!.IlPS,

EL PATRIARCA DE LF.5 FAMlLJES, EL

"Tlo 1\1.481I1NO", SEMBLA UN x/e
RESIGNAr, rOT ESPERANT QUE

L'AJUNTAMENT I BENESTAR SOCIAL

ELS Jil CO.lIUNIQUlN QUE JA PODEN

ANAR Al NOU ALLOTjAAlENT, UN

CA¡\fPAMENT DE V/VENDES

PREFABRlCADES QUE ENCARA NO ES

SAP ON ..iN/N.A. NfALGRAT ror, LES

PARAULES DEL liTIo AlfAR/ANO"

REFI.EXEN AMll eRUESA LA REAUTAT

QUOTlDIIINA DE LES 48 FAM/LJES

GITANES QUE VIUEI\' A TARRADt.1.úlS.

Com veu la perspectiva de
passar un altre hivern a
Tarradcllas?
Otro invierno aquí sería un
desastre. Las casas cada vez
están peor i algún día puede

"OTRO
INVIERN

J\QLJI
SERA UN

DESASTRE"



No hi ha piljor eSllIdianl que
aquell qlle no vol aprendre, ni
l11eSlre més negligent quc qui
no té la paciencia de
convencer ds c1eixebles de la
bondat d'adquirir coneixe
menls en el camí de la vinUL
Rellegia aquesls dies passalS a
Plató i ArislÓtil per redescobrir
que coses com la frase que
encap~¡11a aquest text la deien
els filósofs fa només 2.400
anys i consLatar que els
desiljos repclits clels
pensaclors grecs són encara
lIuny del seu acompliment.
Explicaven, aquells tcaries de
la política, que J'Ünie camí per
la construcció d'una RepÜblica
en la que cada ciumda pugués
buscar la felicitar en la
convivencia era I'educació.
Que el sollnelres a la Uei
havia de significar un acte
voluntari i grmificanl pcrque
en definitiva el bé personal ha
era en WI1t que ha fas també
coi.lectiu i a I'inrevés, Ilaven.¡;
social Cid també una satisfacció
individual per a lOts els
ciutadans. És ciar que en aqueJls
temps la moral de PEstat i la
moral deis ciutadans eren
cOnCeplll<llmenl una mateixa
cosa. La cooperació eselevenia
un fel (;sponwni i natural, al
menys ;\ nivell teórico Oc
Pesplenelor de la Polis grega cap
aquí ha ploglll una estona, els
Estals i Ilurs aelministracions
s'han complicat i les funcions
socials que han ele
desenvolupar també.
El eonceple de bé public pero,
aquel! que cssent de t015 es pol
t<lmb(: elisfnlt<lI· inelivielualment i
de forma simultanea per un
conjunt de ciuladans (un ¡ardí,
un carrer, una escala, ctc.) ha
de sobreviurc el! temps ¡les
aclministracions ho han de
gar.antir malgrm sigui mitjan~lll

educació i/o en el seu defecte
coerció. quan els individus es
neguen a cooperar o CStan
dispos:\ts a destruir bens
eol.leclius en benefici propi.
Cr<.."'C sincer.lment, igual que els
grecs, que ¡¡ixó no és possible
malgrm les concluetes d'alguns
grups socials que semblen
disfrutar en la clesrruceió
sislem:1tica de bens cillladans.
5ón aquells grups que viuen
en una marginalilat e\'ident i PepMódol

ele persones instal.Iades en la
marginalitat, sense cap més
qualificatiu, i cal que les
administracions es desprengllin
dun cen comple:<e racial en les
aetuadons que es fan precises. La
solució helenística continua
essent prau valida: educació i
en el seu defecte coerció,
malgra[ sigui per eelucar. Que
uns i altres compleixin les
L1eis, ele bon grat o a la forc;a,
i tots plegats gaudiran de les
avantatges de la solidaritat i
Jiempar col.lectiu a que PEstat
és obligar amb els ciutaelans
sense distincions de ra.¡;a,
sexe, condició social...·

LA OOSA DEL -TIO ;o,lARI,,"'O·

complir Ilurs obligacions. No
es pot, cada vegada que es
parla del tema, afegir la
paraula gitano en can que
s'implica tal un grup social
que d'altra banda té velles i
gratifiGII1[s arrels a la nostra
ciurar. Emre els gitanos eom
emre els paios hi ha de [Ct i
no és just estigmatitzar [C[ un
poble per la conducta d'uns
qllanrs. Quan aixó succeeix
apareixen componaments
racistes eom els viscuts en
alguna reunió en la que es
[Cma a sentir el brogir de la
bestia antisocial que alguns
tenien amagada.
Es tracta així d'analitzar un
problema referem a un grup

T

NI PAlOS
NI GITANOS

ATL

,
CIUTADANS

El5 VE1NS DE T ARRADEUAS

Vull dir que no és possible
ajudar ningú que no estigui al
mateix lemps disposat a la
cooperació, i hem fa Jlefec[e
que aixó ho han entés les
Associacions de ve·ins de la
ciut.at de L1eida respecte al ja
conegut "problema Avda.
Tarradellas". Em comentava
fa poc un amic, dic bé un
amic, que a més és de rac;a
gitana i una pila més de
coses com qualsevol mortal,
que la premsa i les
Instirucions han tractal eI'alló
més malament el tema. Em
deia doncs aquest amic Ci
pUnlualitzo una vegada més
que no escric "(ine un amic
gitano'! com no escriuria "tinc
lIna amic de ra.¡;a aria", per
posar un exemple) que les
persones que viuen a
I'avinguda Tarradellas, cada
coI' més nombrases davant
l'especLa-tiva d'aconseguir
una vivenda gratu"ita, són i
haurien ele ser així
considerats: ciUladans i vei'ns
c(!aquesla ciutat, tat
prescindint, tal com eliu la
nostra Consrirució, de la seva
condició social. ra.¡;a o sexe.
Com [als ciutadans han de
poder gaudir deis seus dre[s i

que no es senten parríceps
deis interessos del conjunt
social en el que villen i
sovint gaudeixen. De la
mateixa manera, PEstar ha de
ser c<lpa.¡; de proporcionar
bens individuals a aqueUes
persones que no en poden
disposar i cal fer aixó des de
la perspectiva deIs recursos
comuns recaptals de forma
voluntaria o a la for.¡;a.

~1 o " T S E ,\ M A "
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TORRES I fIlUITf.RS A lA PARTIDA DE CorA O'OR.

LA JOVENTUT
A L'HoRTA
DE LLEIDA

A. Sí.

J.R. MOKELL

Les innovacions tecno
logiques ajuden o
perjudiquen?
T. Perjudiquen el treballado!"
temparer, ja que no es
necessita tanta ma d1obra.

A. Abans es venia rm i féiem
diners. Am es ven la qualitat,
pero els preus es mantenen
esrancats i es triga a cobrar.
Quanr al problema de la
suceessió no hi ha ajudes per
fer el traspas de propietats i
depen de la mentalirat del
pare, pot ponar un
estancamenr de les
explotacions enfronr de les
innovacions tecnologiques.
D. És molt sacrificar; sobretor
a I'estiu, qua n no hi ha un
horari i has d'esrar disponible
tores les hores del dia i rots
els dies de la setmana. A pan,
ningú no et garameix que la
coUita arribi a fi de bé, ja que
depen en bona par[ de les
condicions meteorológiques i
del mercaL

S. Ajuden el pages el cent per
cent, millorant la se va
explotació.

A. Faciliten la feina,
redueixen la ma d'obra i, per
tam, els cos[Qs. PQlS portar
més rerreny i pots produir
més.

D. Poden ajudar, pero gairebé
sempre comporten un
incremenr en la despesa que

óe

augmenten any rera any, i els
preus slhan mantingur o fins i
tm han baixar en els últims 20
anys.

D. Perque m'ha agradar
estudiar i he volgur saber que
és el trebaU assalariat, cobranr
un sou cada mes amb
vacances i pagues extres i
oblidant-me de la feina un
cap acabada la jornada.

Per que has decidit no
dedicar-te a aquesta feina?
T. Les noies difícilment ens hi
dediquem si no ens casem
amb un pages. Treballem al
camp per ser filies de pages i
ajudem en remps de collir.

Quina problematica veus
en aquest treball?
S. Fins fa poc els pagesos
estavern mal acostumats. Ara
ens trobem que ens demanen
qualÜar i la comercialitzaeió
és difícil. A més, no sabem
associar-nos per fer front a
aquests problernes.
Un deIs probtemes més grans
que hi ha és el de la
successió de la propietar de
pares a filIs. El jove no és
propietari de la rerra fins que
no es mor el pare. Aixo fa
que el fill rreballi durant
molts anys en una terra que
no és seva i que no sap si ho
sera. Es perd la il.lusió i
mol res vegades el jove pages
decideix deixar la tena quan
es presenten problemes
familiars.
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Creieu que podeu
continuar treball.allt la
terra o us hi haureu de
dedicar a temps parcial?
T. Hi ha paques clones que es
dediquin professionalment a
l'explotaeió c1e la terra.
Generahnent el que passa és
que ajuden el marit o els
pares.

S. Les ganes de treballar hi
són. Ara s'ha de treballar més,
més hores, millorar la
produetivirar i la qualitat de la
fruita per ser més competitius.

A. Es pot treballar si la fruira
es paga a bon preu. Les
des peses de producció

AuTeA

D. Hi vise, pero no hi
treballo.

POQUES VEGA DES EL FUTUR DE

L'HO/?TA 511A IIIST TAN QVES/lONAT

COA! ARA. EL RELI.EU GENERACIONAL

QUE AL LLARG DEL TEMPS HA

¡lfANTINGUT VIVA L 'HORTA DE

LLEIDA S'ENFRONTA ARA AL REPTE

DEL SEGLE XXI, AMB POQUES

ESPERANCES DE cONnNulTAT A LA

7EJ?JIA.

PADRINS, PARES 1 PlUS QUE

GENERAC¡Ó RERA GENERAC¡Ó

HAV/EN CONREAT LA. SEVA TERRA,

ARA ES PLANTEGEN AQUESTA

CONTINulTAT DECUT A LA

PROBLEMiinCA DEL CAMPo

No TAN SOLS EL TREBALL, SINO FINS

1 rOT LA. FORMA DE VIDA DE LES

NOSTRES PART1DES ES PODEN \~URE

AMENACATS TANT PER l'EXPANS¡Ó

DE LA C1lJTAT, L'ESPECULAC¡Ó DEL

SOL PER FUTURES SEGONES

V/VENDES, LA MOB/L1TAr DEL

TREBALL 1, SENSE CAP .'lENA DE

DVBrE PERQUE EL JOVENT QUE

DECIDEIX CONTINUAR A LA TERRA

S'ENFRONTA A UNA DE LES EPoQUES

i1fÉS lNCERTES DE L'HOKTA.

Bv SALUS, L~DRlAJ LA DoLORS ¡lA

M. TERESA SON QUATRE JDVES DE

L'HORTA. ELLS E/I.'S DONARAN UNA

IDEA DEL QUE PENSEN SOBRE LA

SnvAClÓ DEI.jOVENT AL C1JIlP A VUl.

S. Sí.

Viviu a rhorta l pero hi
treballeu?
T. Sí, pero només hi treballa a
¡Iestiv.



oo

AR~II DIAII1.I.'

AJare Pique,.

Josep RamOIl it101'ell

Alllla Nicuesa

o

Tots. J-1i ha avantatges i
inconvenienlS; encara que no hi
treballis, és millor viure al camp
que en un pis. L1 vida és l1lés
sana.

Creieu que l'horta pot
desapareixer en un futur
próxim?
Tots. Pot elesapareixer per
absorció de la dutat. POI
desapareixer per la
problenÜtica del calllp avui.
El furur és incerr, pero tenim
il.lusió per continuar rrebal1anr
hi.-

oo

EN PLENA ACTUAC1Ó

oo

Envejeu la gent que viu
treballa a la ciutat?
Tots. No, gens ni mica. SoIs
podríem envejar els mesos de
vaalllces d'estiu i el sou alda
mes, I<lm si plou com si
peclrega. Disposem de les
l11ateixes comoclilars: Ilum,
relHon, aigua correnL .. , ror i
haver (ri~lt conscientmenr un
tipus de treball diferent.

D. Per la l1lenmli((\( masclista
que reserva als nois la
conriml'irar en el lreball de la
(erra i a les noies els
proporciona una sortida
eleslligada del campo

Quins avantatges
inconvenients veieu en el
fet de viure al camp?

ElS DIAlltE
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A. Jo hi treballo perque
mt<lgracla i no !TIthe visl
obligar a dedicar-m'hi.

S. Avui dia, si ens quedem és
perqué ens agrada o perque
no lrobel1l res l1lés.

Per que les noies, més que
els nois, teniu opció a
estudiar?
T. No és que ringuem més
opcions, Tant els nois com
les noies tenil1l les lllaleixes
opon:unilars. Hel1l estudial
perqué en:; agraelava, no per
obligació.

S. Si e1s nois no esruciiem no
és per falta d'opdons; les
opoltLlIlitas són les maleixes.

avial per tora Catalunya, el
rrobem a Cervera al 1426, a
Rells al 1603. i al segle XV1lJ
a L1eida. la Colla va
acolllpanyada d'lIn Drac
mobil.
El ball com a tal no ré
coreografia esrricta.
Consisteix en una petira
dramatilzació de forces
oposades que acaba amb
I'encesa de coelS o
"carrerilles". EIs' diables van
bownr al compas del rirme de
rabals i fan ,l1gllna
conslrucció humana. A més,
per tal ele desplal;ar-se d'un
indrel a )laltre de la dUlar. la
Colla org'.Illilza un correfoc,
que consisteix en un cercavila
on els coets, "carrerilles",
trons i rota mena de sorolls
ofereixen un espectacle de
gran vistosil3L éssent una de
les acruacions que no poden
fait::lr al comen~al11el1t o en la
c1oenel3 de qualsevol fesla.
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O. Gens ni mica. només cal
vcure les imponacions de
produclcS del camp deis
quals el país o'és excecienl:lri.

Us VciCll obligats els nois a
dedicar·vos a la terra?

no scrnpre és compensat per
un incrcmem en e1s guanys.
TOl j així, cal una
lransformació de mentalitat
pe/" a poder ¡reure un bon
profil d'aquestes innOV3cions.

A . ./o renso el mmeix.

Els c1iables de I'Ercla es van
formar dins e1el marc de
!'Assocbció ele Vc"ins I'any
1981 ¡van sonir per primera
vegacla a la fU3 de Reis ¡'<lny
1983 i any rera :In)' continua
IXllticipant amb aquesta l'U<I
~llllb I':¡grat de tota la
mainad:l. A partir c1'aqucstíl
datél p:lrticipen ton tola la
provincia de Lleida,
poblacions de Ba rcelona
Glpital ¡provincia, cI'Osca.
S;Hagossa i tnlllbé ;:¡ la
població de Foix (Fran~::I).

Ilem particip:ll en quasi lotes
I~s trohades de Diables de
Catalunya. ja f:l 10 anys que
portCI11 el pabelló de l'Erel:l i
L1eicl:l per lotes les
poblacions que :lClucm.

Us trobeu rccolzats pcr les
administracions en
genc,d.I?
S. C~lda vegada scmbl:a que
cns vulguin ajuclar més. pero
no n'hi ha prOll.

EL IlALl. DELS DL\8l.ES

Originat a I'Edal ~Ii(ja. cap al
1150. flx<lnr-se en lIur forma
;11 13J8 pel Corpus de
Barcelona, Esc<lmpant-sc

ELS DIABLES
DE L'ERETA
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categoria), Pero a band,l
d'aquesra resposta "física".
¡'arribada elel L1eiela a Pélite
fubolística és una realitat que
pOL i ha ele provocar una
reacció subliminal: la
eI'assumir la necessirar de que
L1eicla sigui. no sois
futbolíslicamel1l, una dULal de
primera, amb vocació de
treball, de sacrifici i ele
projecció eXlerior. Una ciutat
que no només pugui
competir amb els millors
equips ele fUlbol ele l'Estar.
sinó que a més, i aixó és
basic, pugui afronlar el repte
que plameja la creació eI'una
Europa moderna i unida.•

óe

Una vessant ele la silllació
actual elel Lleida sobre la qual
rambé val la pena reflexionar
és la psicológica. L1. resposta
"física" deis Ileidatans a
Jlascens de I'equip blau ha
estat fanrastica, omplil1l partit
rera partit el Camp ePEsports
per tal drencoratjar els homes
de Mané, fins i tOl qllan els
resllltats de I'equip han estat
dolenrs (no cal dir -perqué és
un fer obvi- que aquesta
assistencia respon rambé al
desig ele I'aficionat ele veure
els millors equips de Primera
Divisió. un allre deis
avantatges que ha brindar la
militancia en la maxima
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FUTBOL

, T ,p

TR

conseqÜencia de la
potenciació e1el Furbol base de
I'entitat blava, hom preveu
habilitar nOlls terrenys de ¡oc
i d'entrenamenr per als
diversos equips inferiors i per
a J'anomenada "escola social"
del Club, que aplega tots
aquells nens que desitgen
iniciar-se en la pn1ctica del
flltbol (i és ben segur que,
amb l'ascens del L1eida, molts
vailets s'animaran a jugar a
aquest esport). Així doncs, cal
constatar ele I'arribada de la
Unió Espol1iva a Primera se'n
deriven Ul1S beneficis socials
per a tata la dutaL

L',\FIC1Ó ClAMANT El LlEIl)/\

opsE

L'ascens de la Unió Esportiva
L1eida a Primera Divisió ha
significar quelcol11 més que
un exir espofriu puntual ¡que
un motiu de satisfacció per
als aficionars al furbol de la
nostra ciurar. L'assolimenr ele
la m:axim3 categoría per parr
ele Pequip dirigir per Mané
representa -3 banda de la
rrajecrória inicial a la L1iga,
que certament no ha estar
bona- un facror globalmenr
positiu per a la ciutar i un fer
que sens dubte por reportar
unes conseqÜencies
beneficioses al conjunt de veÜ1S
de Ueida.

Vascens del Lleida esta tenint
també' uns efectes 'positius a
nivell d1equipamerÍts urbans¡
coment;ant per la remodelació
del Camp d'Esports, un
procés que proporcionara a la
ciutat un estadi modern i
digne, d'una estetica sóbria i
utilil<lria. A més a més
d'aquesta obra. i com a

El fel que la Unió Esportiva
figUfi entre els vil1t millors
equips de l'Estar espanyol
comporra, en primer llac, un
prestigi i un::\ projecció
exterior dios ¡rEstar espanyol
for~a importants, i no sois per
al Club, sinó per a la durar
sencera. El ressó que aquesta
situació esponiva té a nivell
deis mitjans de comunicació
nacionals és espectacular i
aixó és aplicable tant al fet
general de popularitzar la
ciutat de L1eida com al fer
més puntual de donar a
coneixer que "LÉRIDA" és
ILl.EiDA".
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CENTENARI DE LA,

RESTAURACIO DE
L'ESGLÉSIA DE,
SANT MARTI

ARu

CENfENARI DE l..F.5 CAMPANES: En
aquest mateix any són
col.locades a la singular
espadanya o campanar del
temple, tres eampanes
obsequi del barri a la
parroquia i que foren
batejades amb e1s noms de "la
Martina", amb un pes de 365
quilos; lila Josepa Dominga ll

,

525 quilas i la més petita, lila
Josepa", de 171 quilos.
Salvades de les malifetes de la
Guerra Civil i avui
electrificades, marquen les
hores i les jomades e1el barri i
criden als fidels, amb el seu
impressionant i alegre toc als
oficis litúrgics parroquials.
Siguem conseienrs d'aquest3
doble celebració centenaria,
la reinstauraeió del eulte i
aquesta col.locació de les
campanes. Fou en definitiva
el rerornar a Lieic1a la seva
preuada església de Sant Marti
que avui, entre tots, anem
també, poc a poe,
reineorporant defmitivament a
la vida social, cultural i
religiosa; encara que hi
manea una definitiva
restauració que de segur és ja
molt a prop.•

de la bóveda y la forma
semicircular del ábside se
adivinaba que aquello habia
sido Llna iglesia",

TLue

capella de "aoriga universitat,
a Poblit durant molrs anys en
que és utilitzada com a
caserna militar, rnagatzem,
presó i a partir del 1640 deixa
de ser considerada com a
parroquia. AJs primers anys
del segle XIII consta com a
propietat de ¡'Estar i és
utilitzada -COI11 a caserna i
magatzem de la milícia. El
1816 els militars deixen el
temple per anar a la Panera i
aquesl es eonverteix en presó
i no és fins el ]892, després
ele molles peticions i esfon;os,
que el bisbe Messeguer i COSla
aconsegueL'< de les autoritats
de I'Estar retornar a l'església
la seva propietat ¡reinstaurar
de nOll el culte, duram tants
anys absent d'unes
hisróriques i amigues parets
que fóren aixecades per
aquest fi.
El dia ] de febrer de I'any
1893 el bisbe presideix una
missa solemne reinstaurant
aLx:í, oficiaLment, el culte i la
seva qualificació com a
parroquia. Mesos abans, el
mateix bisbe, va assenyalar a
I'entrar al temple: 11 ... que
impresión tan dolorosa
e.xperimentamos al entrar por
vez primera en su recinto,
apenas si por los alimentos

e

ob

eiutal, presideix avui la vida
clels verns que conformen la
nosu'a Associació i és el
simbol histórie i arristic
dtaquesr barrio
Va venir al món quan el
segle XII tocava a la fi i en
tota la se va lIarga vicia
poc1em c1ir que el sofriment
ha estar rnés present que la
gloria. De la magnificencia
deis actes acac1emics
religiosos de quan fOl!
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L ' E .. G L t !> I A l) E S A N T ~I A R TI.

El nosLre barri celebra
enguany un centenari
importan[ i que cal recordar i
commemorar. la resLauld.ció o
reinstauraeió del eulte a
Jlesglésia romanica de Sant
Maní, realitzac1a pel bis be
Messeguer i Costa, el clia ] ele
rebrer del 1 93, festa de la
Candelera.
Aquesta amiga esglesiola
romanica, aL.xeetda al beLlmig
del barri antic de la nostra
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Adre~a: Pla~a deis Amics de L1eida, s/n
Horari: de 10 a 13 hores i de 17 a 20 hores (de dilluns a divendres)

Hi trobaras revistes i publicacions juvenils, videotex, informació sobre viatges,
treball, educació. esports, associacionisme, sanitat, objecció de consciencia,

serveis... i moltes altres coses.

LA PAERIA

•Ajuntilment de lIeid.



fAIXA PENEDES ALTED COSfAT
PER LA CULTURA
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