
EL PAS DONAT PER LA PAERIA VA MÉS ENLLÀ D’UN CANVI SEMÀNTIC O DE LA TRANSFORMACIÓ RADICAL DEL LLENGUATGE

Civisme amb justícia social i lluita contra la pobresa

L 
leida serà la primera ciutat 
catalana que adaptarà l’or-
denança municipal de civis-

me i convivència a les resolucions 
del ple del Parlament de Catalunya 
sobre pobresa i desigualtat. La revi-
sió aplica el principi de justícia so-
cial a aquestes normes que, a partir 
d’ara, desvincularan qualsevol com-
portament negatiu amb una situa-
ció de pobresa o d’exclusió social. 
La dignitat humana és el primer va-
lor que cal preservar, independent-
ment de les circumstàncies que esti-
gui travessant qualsevol persona.

L’adaptació de les ordenances ha 
estat possible gràcies a la tasca con-
junta de l’Ajuntament de Lleida i 
d’entitats del tercer sector, amb qui 
compartim l’objectiu de protegir les 
persones més vulnerables i de do-
nar-les el màxim suport per inserir-
les socialment. 

Aquesta revisió, que es debatrà 
al ple de Setembre, s’ha consensu-
at amb les entitats ACJAR, Agrupa’t, 
ARLLE, Associació Anti-SIDA, l’As-
sociació Catalana de Juristes Demò-
crates, el Col·legi de l’Advocacia de 
Lleida, Arrels-Sant Ignasi, Pastoral 
Obrera de Lleida, Cáritas Diocesa-
na de Lleida i Salesians Sant Jordi-
PES Lleida.  

El Ple monogràfic sobre la pobre-
sa que el Parlament de Catalunya va 
celebrar el març d’aquest any va de-
manar als ajuntaments promoure la 

revisió de les ordenances de civisme 
i dels plans de seguretat perquè no 
accentuïn l’estigmatització i la pena-
lització de persones en situació d’al-
ta vulnerabilitat i pobresa. 

L’Ajuntament ha volgut donar 
compliment de manera immediata 
a aquesta resolució i, després d’ha-
ver estudiat diferents casos i l’expe-

riència de les entitats del tercer sec-
tor a Lleida, ha presentat la proposta 
d’adequació de l’ordenança. La fi-
nalitat és impedir que les persones, 
pel fet de viure condicions de preca-
rietat, incorrin en infraccions de les 
normes municipals de civisme i con-
vivència. En tot moment, les accions 
punibles ho continuaran sent però, 

en els casos de pobresa extrema, se 
substituirà la possible sanció o l’ad-
vertiment amb assistència social. 

La revisió de les normes de civis-
me i convivència garanteix la pre-
servació dels béns de les persones 
quan les seves possessions per ra-
ons de seguretat i de salut es retirin 
de la via pública. No obstant a ai-

xò, es tindrà en compte que aquest 
patrimoni té un valor material però, 
sobretot, immaterial, sentimental i 
de pertinença i, en aquest sentit, es 
custodiarà en dependències muni-
cipals respectant la propietat de ca-
da persona. 

L’exemple més gràfic de la mo-
dificació de les ordenances és el 
de l’article titulat “Higiene, decò-
rum i mendicitat”, on es barrejaven 
els conceptes de pobresa i higie-
ne. Aquest article ha desaparegut i 
se n’han creat dos “Lluita contra la 
pobresa o exclusió” i “Promoció de 
la dignitat personal, higiene i decò-
rum”. El significat està clar: contra 
la pobresa cal lluitar fent polítiques 
positives, i la dignitat personal, la hi-
giene i el decòrum s’han d’exigir a 
tots, rics i pobres. 

El pas que ha donat la Paeria amb 
el consens de les entitats del tercer 
sector va més enllà d’un canvi se-
màntic o de la transformació radi-
cal del llenguatge. Converteix l’or-
denança municipal de civisme i de 
convivència en un document de 
“dret positiu”, un instrument de llui-
ta contra la pobresa, que planteja 
polítiques per superar les condici-
ons socials desfavorables i que, a la 
vegada, vetlla per la convivència i el 
civisme a Lleida. 

A més d’agrair la tasca ingent que 
les entitats del tercer sector estan 
duent a terme des de fa temps a la 
ciutat, cal destacar la seva sensibili-
tat per haver consensuat amb la Pa-
eria una adaptació de les ordenan-
ces que ens porta a proporcionar 
als més desafavorits la justícia social 
a què tots tenim dret.

Àngel Ros i 
Domingo
Alcalde de Lleida

 L’article ‘Higiene, decòrum i mendicitat’, que barrejava els 
conceptes de pobresa i higiene, desapareix i se’n creen dos, 
‘Lluita contra la pobresa o exclusió’ i ‘Promoció de la dignitat 
personal, higiene i decòrum’. Contra la pobresa, calen 
polítiques positives. La dignitat personal, higiene i decòrum 
s’ha d’exigir a tots, rics i pobres
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“V
isca Catalunya lliure, fins 
i tot dels independen-
tistes”: tornem a dir-ho 

abans que sigui il·legal. No vull la 
pàtria que se’ns anuncia perquè la 
meua veu interior crida –em crida a 
mi només: jo no faig causa amb nin-
gú- que el Nou País no assegurarà la 
llibertat d’expressió de tots aquells 
que siguem aliens al makarismós 
[‘benaurança’] que ens ven cada dia 
l’Assemblea Nacional Catalana, una 
Organització -la Televisió del Règim 
ho mostra impúdicament en hora-
ri de màxima audiència- dedicada 
‘en cos i ànima’ [com demanen les 
Religions] al reclutament i al prose-
litisme (m’estalviaré les comparaci-
ons amb altres Fenòmens similars). 
Un Moviment ‘articulat’ que esdevé 
massiu no legitima per se un procés 
polític; el perill de confondre aquest 

concepte amb el de ‘demo-
cràcia’ és molt gran. Sèneca ja 
va advertir que ‘massa’ i ‘veri-
tat’ no poden anar plegats, i 
El Roto ho va dir fa poc d’una 
manera més planera i humo-
rística: “Cuando los hombres 
se hacen masa, los demagogos 
los hornean”.

Tendeixo a pensar que la 
Doble Pregunta (amb majús-
cules, perquè és una construc-
ció dictada per la convenièn-
cia política) respon a un estil 
cantinflesc [ho ha dit Sergi Pà-
mies, i quedi palesa la meua 
pregona admiració pel gran 
Mario Moreno], i no em puc 
estar de dir que el seu plante-
jament és l’expressió màxima 

d’un discurs inspirat en el desig que 
el ‘punt d’arribada’ -aquell que vol 
tanta gent, però que tanta gent no 
vol- no admeti cap mena de discus-
sió, la qual cosa implica la deslleial-
tat d’imposar un joc de cartes mar-
cades. La Llei de Consultes és un 
frau de cap a peus: dóna veu i vot 
als qui ja han fet setze anys, perquè 
la Providència ha decidit que calia 
sumar adhesions del jovent que ha 
estat educat en una Escola que, si 
més no, no ensenya a conèixer la 
complexitat -i, per tant, la riquesa- 
d’Espanya; i, en segon lloc, delata 
un vici original del Mecanisme, la 
‘segregació’, atès que impedirà vo-
tar als catalans residents a Espanya 
mentre que permetrà votar als cata-
lans residents a altres països estran-
gers. Crida particularment l’atenció 
que hi hagi sospites envers els virus 
de la barreja amb les Espanyes (deu 
ser que debilita la fauna autòctona), 
però que s’accepti de bon grat envi-
ar el vot des de Ginebra o Bremen 
(deu ser que allà la raça es contami-
na d’exemples de virtut). 

Matías López López

La Llei de Consultes és un frau de cap a peus: dóna veu i vot als 
qui ja han fet 16 anys, perquè la Providència ha decidit que 
calia sumar adhesions del jovent educat a l’escola ‘catalana’


