
GANDULS, LENTS, INEFICIENTS, CARS,  
OBSOLETS, DEFICITARIS...

L L E I D A
A S S E M B L E Aen Defensa dels Serveis Públics

Molts són els adjectius despectius amb els quals ens hem acostumat a 
desqualificar els serveis públics i als seus treballadors/es. La realitat és 
que durant dècades, aquests serveis —raquítics en comparació amb al-
tres països del nostre entorn—, han estat l’únic intent d’emmascarar part 
de les conseqüències del capitalisme depredador. 

Amb l’excusa de la crisis econòmica la Paeria ha engegat unes privatitza-
cions de serveis que ens semblen totalment inacceptables. Un exemple 
més del robatori generalitzat que estem patint per part dels nostres polí-
tics en benefici  d’empreses privades d’amics, familiars i coneguts. 

Les privatitzacions del servei d’aigües, l’enllumenat de la ciutat, el trans-
port públic urbà, la gestió de les zones blaves, la xarxa semafòrica i radars, 
el menjador de les escoles bressol, l’atenció domiciliària, el consorci sa-
nitari... Aquests són alguns dels exemples de pèrdua de drets i qualitat 
de vida que estem patint a Lleida, arribant a casos extrems (com el tall 
del subministrament d’aigua a algunes famílies) exemples sagnants del 
que provoquen les privatitzacions i que cal aturar i revertir pel bé de la 
ciutadania.

PROU FER NEGOCI AMB EL QUE ÉS  
DE TOTS I TOTES!!!
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CAP PERSONA SENSE SOSTRE
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Lleida, en veu de la Paeria, una ciutat de l’excel·lència, de la transparència, de la 
participació ciutadana. Un referent cultural, on es té en compte el benestar dels 
seus ciutadans i ciutadanes. Però també una ciutat on veiem casos flagrants com 
persones que viuen al carrer o que passen la nit als caixers dels Bancs, aquests 
ents que ens estant ofegant a totes amb la excusa d’una crisi econòmica que cada 
cop té més pinta d’expoli generalitzat. L’atenció de les persones sense llar hauria 
d’esdevenir en una de les principals preocupacions d’una ciutat que estima, valora 
i es preocupa per tots els seus conciutadans, sense excepció.

 
A la ciutat de Lleida, el recurs adreçat a atendre a les persones sense llar està 
gestionat per entitats privades que, confiant en la seva bona voluntat i en els re-
cursos econòmics que aquestes busquen per la seva banda, fan més del que estan 
obligades tant pels acords com pels recursos aportats per La Paeria a aquests 
serveis. Creiem que no tot s’ha de basar amb les bones intencions i predisposició 
que tenen aquestes entitats per tirar endavant polítiques socials. 

Des de L’ADSP volem denunciar la deixadesa de funcions d’un ajuntament que no 
té cap mena de vergonya en gastar quantitats indecents en projectes faraònics o 
en pagar sous a càrrecs de confiança. Mentrestant, és incapaç de desenvolupar 
serveis socials de titularitat pública per aquest tipus de població ni d’elaborar es-
tudis de necessitats adients, amb professionals qualificats, en espais idonis i amb 
estratègies d’atenció i intervenció adequades.  No s’hauria de deixar en mans de 
la beneficència i la caritat serveis que  haurien de ser de responsabilitat públi-
ca i desenvolupats per professionals específicament preparats, que assegurin els 
drets bàsics de tota persona a una llar.

CAP PERSONA SENSE LLAR
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