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L’edifici Pal·las estrena
la plataforma accessible

EDIFICISMUNICIPALSACCESSIBILITAT

La plataforma elevadora del Pal·las, en ple funcionament.

� LLEIDA � La nova plataforma ele-
vadora que facilita l’accessibili-
tat a l’edifici Pal·las ja està en
funcionament.Aquesta setma-
na han acabat les obres d’ins-
tal·lació d’aquest sistema que
permet l’accés a la seu de l’Ofi-
cina Municipal d’Atenció Ciu-
tadana (OMAC) a persones amb
problemes de mobilitat.Aquest
edifici ha estat més de quatre
mesos sense accés per a disca-
pacitats, ja que l’anterior plata-
forma es va avariar (i no va po-

der ser reparada) i per accedir a
l’oficina s’han de pujar quatre
esglaons, fet que suposa una bar-
rera arquitectònica per a les per-
sones en cadires de rodes o amb
cotxets de nadó.

La necessitat de remodelar
l’accés ha complicat la instal·la-
ció de la nova plataforma. D’al-
tra banda, continua tancat part
del porxo de la plaça Paeria, just
al costat del Pal·las, com a me-
sura de precaució pels despreni-
ments d’una façana.

LLEONARD DELSHAMS

Els representants de les entitats socials juntament amb l’alcalde i les regidores Mínguez i Mestres.

Les persones en situació de pobresa eludiran
lesmultes de civismeambatenció social
LaPaeria, primermunicipi català que adapta la seuaordenança a la resolució del Parlament per desvincular
infraccions i exclusió social || En qüestions com prostitució de carrer, higiene omendicitat

NORMATIVABENESTARSOCIAL

S.E.
� LLEIDA � Desvincular conductes
considerades negatives de les
persones en situació de pobre-
sa o risc d’exclusió social.Aquest
és l’objectiu de la modificació
de l’ordenança municipal de ci-
visme i convivència per adap-
tar-se a les resolucions del pac-
te per la lluita conta la pobresa
aprovat el març pel Parlament.

El de Lleida és el primer ajun-
tament de Catalunya a canviar
la normativa, segons va indicar
l’alcalde, Àngel Ros, gràcies al
treball conjunt de Paeria,Arrels,
Antisida,Agrupa’t,Associació
Catalana de Juristes Demòcra-
tes, el Col·legi de l’Advocacia,
Pastoral Obrera de Lleida, Cà-
ritas i Salesians Sant Jordi.

La modificació afecta nou ar-
ticles i se centra, bàsicament, a
considerar la pobresa o exclu-
sió social com a atenuant en el
cas d’incompliments de l’orde-
nança castigats amb una sanció
(o només amb una advertència),
oferint atenció social als infrac-
tors com a alternativa a la mul-
ta.

“El que era sancionable fins
ara, ho continuarà sent, però
quan la persona objecte de san-
ció està en situació de pobresa
extrema o risc d’exclusió, en lloc
d’aplicar la sanció s’aplicaran
polítiques d’atenció social”, va
subratllar l’alcalde, i va remar-
car que aquest principi s’aplica-
rà, per exemple, en els casos de
prostitució en la via pública.

Com a exemple dels canvis
en el redactat de l’ordenança,
Ros va citar que han substituït
l’article 22 de l’actual normati-

ACN

va, que porta per títol “Higie-
ne, decòrum i mendicitat”, per
dos articles titulats “Lluita con-
tra la pobresa i exclusió social”
(el número 15) i “Promoció de
la dignitat personal, higiene i
decòrum” (el 23).

“L’objectiu és no criminalit-
zar ni estigmatitzar aquestes
persones, vetllar per la seua dig-
nitat, així com per la convivèn-
cia a la via pública”, va dir Ros.
Joan Fibla, d’Antisida, va con-
siderar que “el llenguatge pot
ser molt cruel” i va animar la

resta de municipis catalans que
adaptin les seues ordenances,
de la mateixa manera que va fer
el president d’Arrels, Joan Su-
ñol.

“És un principi de justícia so-
cial”, va remarcar.

En aquest sentit, la normati-
va incorpora un nou article que
indica que vetllaran per evitar
la mendicitat amb menors i pro-
mou iniciatives d’entitats que
resolguin situacions de pobresa
i exclusió perquè persones en
aquesta tessitura no incorrin en

infraccions que els puguin com-
portar sancions.Aquestes mo-
dificacions seran aprovades en
comissió i pel ple del proper dia
3 d’octubre i entraran en vigor
quan les publiquin els diaris ofi-
cials.

La major Fira de Sant Miquel en un
mal any per al sector agrícola
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El Centre Històric es reivindica amb
múltiples activitats
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Pobresa comaatenuant
� L’ordenança diu que “serà con-
siderat element atenuant trobar-
se en situació de pobresa o ex-
clusió social”. S’aplicarà en totes
les infraccions, com la prostitució
al carrer. Als sense sostre que uti-
litzin bancs o fonts, no se’ls mul-
tarà, es derivaran a serveis soci-
als.

Higiene i decòrum
� Al nou article sobre la “promo-
ció de la dignitat personal, higi-
ene i decòrum” ja no se cita la
mendicitat i detalla que“si es de-
tecta que la pobresa extrema o
l’exclusió incideixen en aquestes
conductes (falta de neteja i higi-
ene personal) s’oferirà derivació
als serveis socials o entitats del
tercer sector”.

Alcohol, drogues i béns
� En la prohibició de consumir al-
cohol i droga al carrer s’afegeix la
derivació a serveis socials o cen-
tres sanitaris. En la prohibició
d’“activitats fisiològiques”, indica
que dotaran d’instal·lacions per
a aquesta finalitat. En cas de re-
tirar béns de la via pública (mot-
xilles), es dipositaran en oficines
municipals.

Músics de carrer

� “No requerirà autorització mu-
nicipal l’actuació en la via públi-
ca de músics que utilitzin instru-
ments sense formar part de con-
certs o actuacions en festes o es-
deveniments privats o públics.”
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