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La major Fira de Sant Miquel en un
mal any per al sector agrícola
p.

www.segre.com/lleida

El Centre Històric es reivindica amb
múltiples activitats
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NORMATIVA BENESTAR SOCIAL

Les persones en situació de pobresa eludiran
les multes de civisme amb atenció social
La Paeria, primer municipi català que adapta la seua ordenança a la resolució del Parlament per desvincular
infraccions i exclusió social || En qüestions com prostitució de carrer, higiene o mendicitat
ACN

S.E.

❘ Desvincular conductes
❘
considerades negatives de les
persones en situació de pobresa o risc d’exclusió social.Aquest
és l’objectiu de la modificació
de l’ordenança municipal de civisme i convivència per adaptar-se a les resolucions del pacte per la lluita conta la pobresa
aprovat el març pel Parlament.
El de Lleida és el primer ajuntament 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 Demòcrates, el Col·legi de l’Advocacia,
Pastoral Obrera de Lleida, Càritas i Salesians Sant Jordi.
La modificació afecta nou articles i se centra, bàsicament, a
considerar la pobresa o exclusió social com a atenuant en el
cas d’incompliments de l’ordenança castigats amb una sanció
(o només amb una advertència),
oferint atenció social als infractors com a alternativa a la multa.
“El que era sancionable fins
ara, ho continuarà sent, però
quan la persona objecte de sanció 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 remarcar que aquest principi s’aplicarà, 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-
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Pobresa com a atenuant
❚ L’ordenança diu que “serà considerat element atenuant trobarse en situació de pobresa o exclusió social”. S’aplicarà en totes
les infraccions, com la prostitució
al carrer. Als sense sostre que utilitzin bancs o fonts, no se’ls multarà, es derivaran a serveis socials.

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

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

va, que porta per títol “Higiene, decòrum i mendicitat”, per
dos articles titulats “Lluita contra la pobresa i exclusió social”
(el número 15) i “Promoció de
la dignitat personal, higiene i
decòrum” (el 23).
“L’objectiu és no criminalitzar ni estigmatitzar aquestes
persones, vetllar per la seua dignitat, així com per la convivència a la via pública”, va dir Ros.
Joan Fibla, d’Antisida, va considerar 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 Suñol.
“És un principi de justícia social”, va remarcar.
En aquest sentit, la normativa incorpora un nou article que
indica que vetllaran per evitar
la mendicitat amb menors i promou iniciatives d’entitats que
resolguin situacions de pobresa
i exclusió perquè persones en
aquesta tessitura no incorrin en

infraccions que els puguin comportar sancions. Aquestes modificacions seran aprovades en
comissió i pel ple del proper dia
3 d’octubre i entraran en vigor
quan les publiquin els diaris oficials.
La notícia, a
Lleida Televisió

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

❚ En la prohibició de consumir alcohol i droga al carrer s’afegeix la
derivació a serveis socials o centres sanitaris. En la prohibició
d’“activitats fisiològiques”, indica
que dotaran d’instal·lacions per
a aquesta finalitat. En cas de retirar béns de la via pública (motxilles), es dipositaran en oficines
municipals.

Músics de carrer
❚ “No requerirà autorització municipal l’actuació en la via pública de músics que utilitzin instruments sense formar part de concerts o actuacions en festes o esdeveniments privats o públics.”

LLEONARD DELSHAMS

EDIFICIS MUNICIPALS ACCESSIBILITAT

L’edifici Pal·las estrena
la plataforma accessible
❘ LLEIDA ❘ La nova plataforma elevadora que facilita l’accessibilitat a l’edifici Pal·las ja està en
funcionament. Aquesta setmana han acabat les obres d’instal·lació d’aquest sistema que
permet l’accés a la seu de l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana (OMAC) a persones amb
problemes de mobilitat.Aquest
edifici ha estat més de quatre
mesos sense accés per a discapacitats, ja que l’anterior plataforma 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 barrera arquitectònica per a les persones en cadires de rodes o amb
cotxets de nadó.
La necessitat de remodelar
l’accés ha complicat la instal·lació de la nova plataforma. D’altra banda, continua tancat part
del porxo de la plaça Paeria, just
al costat del Pal·las, com a mesura de precaució pels despreniments d’una façana.

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

