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LA TRADICIÓ democràtica
anglosaxona ens acaba de do-
nar una lliçó de com es fan les
coses en els països civilitzats i
cap on ha de caminar Europa
si realment vol construir un pro-
jecte integrador que identifiqui
pobles i ciutadans. Europa es-
tà vivint un procés impecable
de reivindicació ciutadana de
l’àmbit públic i polític.Tant a
Escòcia com Catalunya, Flan-
des, Còrsega, elVènet... (i tam-
bé als estats uninacionals) s’es-
tà produint una demanda de
més sobirania ciutadana i de
més implicació de la societat
amb la cosa pública.

Aquesta voluntat participa-
tiva és altament positiva i els

governs han de ser capaços de
canalitzar aquesta situació ade-
quadament, hi tenen el deure,
perquè a banda que els ciuta-
dans tenen el dret inalienable
a expressar-se lliurement (ja si-
gui a través d’un referèndum,
com el d’Escòcia, ja sigui amb
una consulta, com la de Cata-
lunya), també tenen dret a exi-
gir un bon govern dels seus go-
vernants.

Escòcia iAnglaterra han de
servir en el cas català i espa-
nyol per obrir el debat de les
idees, per contraposar dos mo-
dels de país (el favorable a un
nou estat europeu i el queman-
té l’statu quo) i per resoldre en
clau democràtica una situació

actualment enquistada per la
intransigència de l’Estat. Una
consulta com la que proposa
Catalunya no té res d’extem-
porani. És, senzillament, un sis-
tema democràtic de participa-
ció ciutadana, una eina –no una
finalitat– perquè els ciutadans
siguin corresponsables directes
del seu propi destí.

Per tant, no és comprensible
que en dos països i dos siste-
mes democrataliberals euro-
peus, uns puguin expressar la
seva opinió i decidir el seu fu-
tur des d’un envejable fair play,
i uns altres haguem de sotme-
tre’ns a menyspreus i amena-
ces. El resultat del referèndum

d’Escòcia tindrà multiplicitats
de versions i extrapolacions, es-
pecialment en estats amb pro-
blemes nacionals com l’espa-
nyol. Però el més important de
tot plegat no rau en el resultat
del referèndum escocès, com
creuen a Espanya, sinó en el
procés que l’ha fet possible i
que ha conduït un poble a de-
cidir el seu futur d’una mane-
ra pacífica, constructiva i civi-
litzada.

Si Catalunya fos Escòcia, ara
no estaríem vivint una situació
històrica i excepcional ni la Di-
putació de Lleida hauria de re-
unir el seu plenari de forma ex-
traordinària aquest dilluns 22

de setembre per donar suport
a la Llei de consultes aprovada
pel Parlament de Catalunya i a
la convocatòria de la consulta
del 9-N del president de la Ge-
neralitat.

Aquesta reunió extraordinà-
ria, a la qual se sumaran la pràc-
tica totalitat d’ajuntaments i
consells comarcals de Catalu-
nya, respon als anuncis d’inter-
posició de recursos contra la
llei i suspensions de la convo-
catòria per part de l’Estat es-
panyol i elTribunal Constituci-
onal. L’objectiu final d’aques-
ta acció és visualitzar davant
de l’Estat espanyol, Europa i la
resta d’estaments internacio-
nals, la maduresa democràtica
de les institucions catalanes, el
compromís amb el dret a deci-
dir dels ciutadans i el suport a
qui ostenta la màxima repre-
sentativitat institucional de Ca-
talunya, el president,ArturMas.

COL·LABORACIÓ

El procés

L’adaptació de les ordenances
ha estat possible gràcies a la tas-
ca conjunta de l’Ajuntament
de Lleida i d’entitats del tercer
sector, amb qui compartim l’ob-
jectiu de protegir les persones
més vulnerables i de donar-los
el màxim suport per inserir-les
socialment. La revisió, que es
debatrà al ple de setembre, s’ha
consensuat amb les entitats
ACJAR, Agrupa’t, ARLLE,
AssociacióAnti-SIDA, l’Asso-
ciació Catalana de Juristes
Demòcrates, el Col·legi de l’Ad-
vocacia de Lleida,Arrels-Sant
Ignasi, Pastoral Obrera de Llei-
da, Cáritas Diocesana de Llei-
da i Salesians Sant Jordi-PES
Lleida.

El Ple monogràfic sobre la

pobresa que el Parlament de
Catalunya va celebrar el març
d’aquest any va demanar als
ajuntaments promoure la revi-
sió de les ordenances de civis-
me i dels plans de seguretat per-
què no accentuïn l’estigmatit-
zació i la penalització de per-
sones en situació d’alta vulne-
rabilitat i pobresa.

L’Ajuntament ha volgut do-
nar compliment de manera im-
mediata a aquesta resolució i,
després d’haver estudiat dife-
rents casos i l’experiència de
les entitats del tercer sector a
Lleida, ha presentat la propos-
ta d’adequació de l’ordenança.
La finalitat és impedir que les
persones, pel fet de viure con-
dicions de precarietat, incorrin

Civisme i convivència
amb justícia social i
lluita contra la pobresa
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Lleida serà la primera ciutat catalana que adaptarà
l’ordenança municipal de civisme i convivència a les
resolucions del ple del Parlament de Catalunya sobre
pobresa i desigualtat. La revisió aplica el principi de
justícia social a aquestes normes que, a partir d’ara,
desvincularan qualsevol comportament negatiu amb
una situació de pobresa o d’exclusió social. La
dignitat humana és el primer valor que cal preservar,
independentment de les circumstàncies que estigui
travessant qualsevol persona.
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en infraccions de les normes
municipals de civisme i con-
vivència. En tot moment, les
accions punibles ho continua-
ran sent però, en els casos de
pobresa extrema, se substituirà
la possible sanció o l’adverti-
ment amb assistència social.

La revisió de les normes de
civisme i convivència garanteix
la preservació dels béns de les
persones quan les seves posses-
sions per raons de seguretat i
de salut es retirin de la via pú-
blica. No obstant això, es tin-
drà en compte que aquest pa-
trimoni té un valor material
però, sobretot, immaterial, sen-
timental i de pertinença i, en
aquest sentit, es custodiarà en
dependències municipals res-
pectant la propietat de cada
persona.

L’exemple més gràfic de la
modificació de les ordenances
és el de l’article titulat “Higie-
ne, decòrum i mendicitat”, on
es barrejaven els conceptes de
pobresa i higiene.Aquest artic-
le ha desaparegut i se n’han
creat dos “Lluita contra la po-
bresa o exclusió” i “Promoció
de la dignitat personal, higiene
i decòrum”. El significat és clar:
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contra la pobresa cal lluitar fent
polítiques positives, i la digni-
tat personal, la higiene i el
decòrum s’han d’exigir a tots,
rics i pobres.

El pas que ha donat la Pae-
ria amb el consens de les enti-
tats del tercer sector va més en-
llà d’un canvi semàntic o de
la transformació radical del
llenguatge. Converteix l’orde-
nança municipal de civisme i

de convivència en un document
de“dret positiu”, un instrument
de lluita contra la pobresa, que
planteja polítiques per superar
les condicions socials desfavo-
rables i que, a la vegada, vetlla
per la convivència i el civisme
a Lleida.

Amés d’agrair la tasca ingent
que les entitats del tercer sec-
tor estan duent a terme des de
fa temps a la ciutat, cal desta-
car la seva sensibilitat per ha-
ver consensuat amb la Paeria
una adaptació de les ordenan-
ces que ens porta a proporcio-
nar als més desafavorits la jus-
tícia social a què tots tenim
dret.
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