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NOU PROJECTE
DE CENTRE DE
PROMOCIÓ DE
PRODUCTES
AGROPECUARIS
ECOLÒGICS
L'Ajuntament de Lleida impulsa el projecte
d'un centre de promoció de productes
ecològics que cobrirà un àmbit geogràfic
molt ampli. El centre, que fomentarà el
consum i la producció d'aquest tipus de
productes, se situarà a Lleida i serà un
punt de connexió entre la demarcació de
Ponent i la regió francesa dels Pirineus
Orientals. El projecte està liderat per la
Paeria però hi participen l'Ajuntament de
Perpinyà, la Cambra d'Agricultura dels
Pirineus Orientals, el Consorci de Promoció
Econòmica, Mercolleida, l'IRTA i l'Institut
Municipal de Treball.
Entre altres accions, es preveu la creació
d'un centre d'informació de productes
ecològics, d’un portal a Internet de
referència d'aquest sector i d'un servei
d'assessorament per a emprenedors. La
finalitat d'aquest equipament és promoure

Un dels objectius de l’equipament és promoure l’agricultura i la ramaderia sostenibles.

l'agricultura i la ramaderia sostenible,
informar i assessorar productors i
transformadors i organitzar un mercat en
el qual es puguin realitzar intercanvis
comercials transfronterers entre Espanya
i França i la resta de països.
Cinc àrees de treball
El centre tindrà 5 àrees: informació,
formació, promoció i assessorament,
transferència de tecnologia i gestió i

administració. El desenvolupament
sostenible del territori i la preservació del
medi ambient són dues de les premisses
perquè el centre esdevingui una realitat.
La iniciativa s’insereix en el marc del
programa INTERREG Espanya-França,
que promou les relacions entre zones
frontereres. Compta amb un pressupost
de 507.739 euros i opta a una subvenció
FEDER que cobriria la meitat del cost.

L'Ajuntament de Lleida ha començat a
prestar el servei de deixalleria mòbil pels
barris de la ciutat per tal que la ciutadania
pugui abocar-hi els residus especials que
no s'han de dipositar en els contenidors
normals sense haver de traslladar-se a la
deixalleria fixa. El primer indret que ha
disposat del servei ha estat Raimat i a
partir d’aquí es va instal·lant a diferents
punts del terme municipal.
A més de Raimat, la instal·lació ambulant
tindrà com a espais habituals Llívia, Sucs,
la Bordeta, els Magraners, el Secà, la
Mariola i el centre de la ciutat
(l'aparcament de Magisteri). La deixalleria

medi ambient

LA DEIXALLERIA
MÒBIL JA DÓNA
SERVEI ALS BARRIS
DE LA CIUTAT

La deixalleria disposa de diferents contenidors per recollir els residus especials.

romandrà quatre dies en cada indret, i els
torns s'aniran repetint al llarg de tot l'any.
L'horari del servei és de dimarts a
divendres, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h, i
també els dissabtes, de 10 a 13 h. La
deixalleria té contenidors on s’aboquen

els diferents residus, com ara fluorescents,
piles, paper i cartró, vidre, envasos de
metall, de plàstic i brics, olis vegetals i
minerals, voluminosos (aparells informàtics,
matalassos, mobles), residus especials
(aerosols, betums), etc.

LA PAERIA/març 2003

economia
11

EL CONSELL ASSESSOR DE NOVES
TECNOLOGIES DEMANA REFORÇAR
LES DELEGACIONS DE L’INE
El Consell Assessor de Noves Tecnologies demanarà a l'Institut
Nacional d'Estadística (INE) que reforci les delegacions provincials.
L'ampliació del servei hauria de concretar-se en més recursos
materials i amb la contractació de més personal. El suggeriment per
part del Consell Assessor té l’objectiu de millorar la gestió dels
padrons municipals i dels censos electorals.
En una reunió mantiguda el mes de febrer a Lleida, aquest órgan de
la Federació Espanyola de Municipis (FEMP), presidida per l’alcalde
de Lleida, Antoni Siurana, va creure convenient alertar l'INE del
resultat del darrer procés d'empadronament, en el qual s’han detectat
diverses errades estadístíques. A Lleida, s'han detectat més de
38.000 errors que ja estan sent corregits per la Paeria.

Imatge
promocional
d’aquesta
experiència
de formació
dietètica.

MÉS DE 2.000
ESCOLARS
PATICIPEN EN
ELS ESMORZARS
SALUDABLES
Més de dos mil alumnes de la ciutat de
Lleida podran gaudir d'un dels anomenats
Esmorzars Saludables, menges que
inclouen pa amb oli verge d'oliva, fruita,
llet i batut de xolocata. Aquest àpat està
format per aquells aliments nutricionals
adients perquè els estudiants comencin
el dia amb energia.
L’activitat forma part del programa
d'educació sanitària que un curs més ha
posat en marxa el Departament de Salut
Pública de l'Ajuntament de Lleida.
L'objectiu dels Esmorzars Saludables és
difondre entre els escolars la importància
que té esmorzar a casa abans de
començar la tasca acadèmica.
Un dietista o educador de la regidoria de
Salut Pública acompanya els joves mentre
mengen explicant-los en què consisteix

precisament aquesta menjada essencial
del dia, l'esmorzar.
El programa Esmorzars Saludables va
començar a finals de gener i s'allargarà
durant tot aquest mes de març. En aquest
període de temps, la Paeria visitarà un
total de 26 centres escolars de la ciutat,

amb estudiants d'entre 12 i 16 anys.
La Paeria promou aquest programa
d'educació sanitària juntament amb altres
entitats i empreses com són Puleva, el
Gremi de Forners de les Terres de Lleida,
Aipema (Asociación Interprofesional de
la Pera i la Manzana) i la Denomimació
d'Origen Les Garrigues.
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El Consell Assessor, en la seva primera reunió celebrada a Lleida.

La trobada del Consell Assessor de Noves Tecnologies, celebrada
per primera vegada a Lleida, també va aprovar els projectes pilots
del Ministeri de Ciència i Tecnologia, que permetran comprovar l’èxit
de l'aplicació de les noves tecnologies a les entitats locals i supralocals,
i en què també participa l'Ajuntament de Lleida. Altres iniciatives
que la FEMP té en marxa són un conveni amb el Ministeri d'Agricultura
per portar Internet al món rural mitjançant la tecnologia del satèl·lit
o l'adhesió, també per conveni, a l'Agència de Qualitat a Internet.

