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culturals, geogràfiques, econòmiques–, la
gent no té les mateixes opcions d’accedir
a les eines telemàtiques que la resta de la
població.
El projecte Telecentres posa a l'abast de la
població 18 aules informàtiques –la meitat
de les quals ja funcionen– distribuïdes pels
barris de la ciutat a fi de donar cobertura a
tot el municipi. A tots els espais hi haurà un
monitor per assessorar els usuaris. El sistema
que controla la xarxa es gestiona per Internet
a partir d'una pàgina web, que informarà
de tots els telecentres (ubicació, horaris,
disponibilitat, serveis que subministren, etc).

Els telecentres de Raimat –a la fotografia– i Sucs tindran una connexió especial via ràdio.

LLEIDA DISPOSARÀ
DE 18 PUNTS
D’ACCÉS LLIURE
I GRATUÏT A LA
XARXA VIRTUAL

L’Ajuntament de Lleida ha posat en marxa
la Xarxa de Telecentres Lleida, un conjunt
de 18 instal·lacions informàtiques –algunes
de nova creació i d'altres que aprofiten les
infraestructures actuals– destinades a facilitar
a la ciutadania un accés lliure i gratuït a
Internet. Amb la iniciativa, la Paeria vol evitar
l'anomenada “fractura digital” en aquells
indrets on, per raons diverses –socials,

Sucs i Raimat, via ràdio
Excepcionalment, els telecentres de Sucs i
Raimat disposaran d'una estació de base
de connexió wireless (via ràdio) per accedir
a les comunicacions de banda ampla.
Pròximament, els seus veïns podran accedir
des de l'ordinador de casa a la xarxa dels
telecentres –i, per tant, a Internet– amb la
instal·lació d'una targeta de connexió que
substituirà l'accés per les línies XDSI. Fins
ara, la línia XDSI era l'única alternativa per
accedir a la banda ampla, però quedava
fora de l'abast de la majoria de famílies pel
seu elevat cost.

LA PAERIA
S’ADHEREIX A
L’AGÈNCIA DE
QUALITAT
D’INTERNET

L'Ajuntament de Lleida s'ha adherit aquest
mes d’abril a l'Agència de Qualitat d'Internet
(IQUA) amb la finalitat de contribuir a
establir unes normes d’autoregulació en
els usos i els continguts d’Internet que
millorin la seva funció social. Antoni Siurana,
alcalde de Lleida, i el president de l’IQUA,
Francesc Codina, van formalitzar la signatura
del conveni el 4 d’abril al Palau de la Paeria.
L'Agència de Qualitat d'Internet crea un
espai públic al servei de les empreses, les
entitats i les persones que poden assegurar
públicament que la seva activitat a Internet
és una garantia per a l'usuari, a més d’un
lloc de trobada, debat i reflexió, amb
capacitat per elaborar propostes per a la
millora i el desenvolupament de la xarxa.
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La signatura del conveni va tenir lloc el 4 d’abril al Palau de la Paeria.

Més de 500 adherits
Amb la signatura del conveni d'adhesió, la
Paeria assumeix el compromís de respectar
el codi ètic que l'IQUA proposa, i segueix
d’aquesta manera les passes de les més
de 500 empreses, entitats financeres,
col·legis professionals, associacions,
ajuntaments i altres institucions que ja es
van adherir anteriorment a l'Agència.

Amb la signatura del document, la Paeria
exerceix la condició de membre adherit i
és representada als òrgans de participació
previstos en els Estatuts i en el Reglament
intern de l'Agència de Qualitat d'Internet.
L’IQUA aplega de forma voluntària diferents
agents de la xarxa com ara els operadors,
els usuaris, les administracions, els tècnics,
etcètera.
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EN MARXA EL
PROJECTE DE LA
CAFETERIA DE LA
SEU VELLA

El projecte de la cafeteria que ha de donar
servei als visitants del turó de la Seu Vella
comença a fer-se realitat. L a comissió
tècnica de la Paeria ha elegit ja l’avantprojecte
guanyador que –un cop aprovat pel ple–
donarà pas al projecte definitiu.
La futura cafeteria de la Seu Vella serà un
edifici de planta baixa, de 150 metres

quadrats, amb terrassa que servirà de
mirador de la ciutat. La construcció serà
situada davant la Porta dels Fillols però en
un nivell inferior, a l’anomenat Contrabaluard
de la Reina.
Millora d’accessos i serveis
Actualment, l’Ajuntament porta a terme
obres de millora de muralles, accessos i
serveis del turó. Destaca la renovació del
paviment de la plataforma de la Seu Vella,
obra que ha estat aprofitada per instal·lar
diversos serveis (aigua, electricitat, gas i
sanejament) i per fer treballs arqueològics.
També s’hi instal·la mobiliari urbà i arbres.
L’actuació ha inclòs la consolidació de les
muralles del Baluard de la Reina i de la
capçalera de la catedral, com també la
construcció d’un mur de contenció de terres
a la rampa que permet l’accés a la plaça
dels Apòstols i a la Suda. Precisament en
aquest mur es preveu l’entrada a un històric
refugi subterrani.

La cafeteria serà un edifici de planta baixa amb terrassa que servirà de mirador de la ciutat.

A més de la cafeteria, el Pla Especial del
Turó de la Seu Vella preveu –entre d’altres
equipaments– la construcció d’un restaurant,
que probablement s’aixecarà a la zona de
l’antic quarter de cavalleria.

concurs

ESTUDI PER
COMPROVAR LA
IMPLANTACIÓ
DE LES NOVES
TECNOLOGIES

3r CONCURS DE JOVES
FOTÒGRAFS
La regidoria de Joventut ha convocat
el 3r Concurs Joves Fotògrafs que té
com a tema “Joves per la pau” i en
el qual pot participar qualsevol
personal d’entre 18 i 30 anys. Cada
participant podrà presentar un màxim
de tres obres, les quals optaran a un
primer premi de 900 euros i un premi
al millor fotògraf local de 400 euros.

Accés-Institut Municipal d'Informàtica, la
Universitat de Lleida i Localret han signat
un conveni per estudiar la incorporació
de les ciutats intermèdies catalanes a la
Societat de la Informació. Els treballs fets
fins ara han estudiat majoritàriament la
implantació de les noves tecnologies
(NTIC) a les grans àrees metropolitanes
i als medis rurals, però existeix un buit
pel que fa al grau de penetració de les
NITC a les ciutats intermèdies de
Catalunya com ara Lleida.

dels sectors empresarials i de la ciutat en
general. El resultat de l'estudi establirà el
grau d'implantació que Lleida ha assolit
en l'àmbit tecnològic i la repercussió en la
seva activitat econòmica.

La Paeria subministrarà les dades a l'equip
de treball de la UdL, que és el que farà
l'estudi pròpiament dit. S'analitzarà el
procés d'implantació de les NTIC en els
darrers cinc anys i el ritme d'incorporació

El document permetrà tenir les dades del
nivell d'ús de les noves tecnologies de la
informació al municipi de Lleida. El projecte
és liderat per la Paeria i disposa d’un
pressupost de 12.000 euros.

Obres de col·locació del cable a Lleida.

El termini per al lliurament finalitza el
30 de maig i caldrà fer-les arribar
degudament protegides al Registre
Municipal (pl. Paeria, 11).
El veredicte es farà públic el 7 de
juliol a les 20 h a l'Espai Jove Balàfia,
on quedarà inaugurada l'exposició
amb les millors obres presentades.
Espai Jove Balàfia. C/ Terrassa, 1.
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