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LA NOVA OFICINA DE
SOSTENIBILITAT
TREBALLA PER A UNA
CIUTAT MÉS HUMANA
I RESPONSABLE

La Regidoria de Medi Ambient ha posat
en marxa l’Oficina de Sostenibilitat de
Lleida, un ens destinat a promoure i donar
suport a totes aquelles polítiques
adreçades a crear una ciutat més humana
i sostenible que proporcioni una major
qualitat de vida als ciutadans i ciutadanes.
L’Oficina de Sostenibilitat –embrió del
futur Institut Municipal de Sostenibilitat–
treballa en àmbits que van més enllà dels
estrictament mediambientals com ara
l’urbanístic, l’arquitectònic, l’industrial i el
dels transports.
Així, i entre d’altres accions, l’organisme
promourà ordenances adreçades a
l’adaptació de les infraestructures
públiques (i més endavant les privades)
als criteris de sostenibilitat en matèria de
consum, residus i dels nous sistemes
alternatius de generació energètica.

Imatge del Fòrum Ambiental celebrat enguany en el marc del programa Agenda 21.

L’Oficina de Sostenibilitat posarà en marxa
actuacions per incentivar les empreses i
indústries lleidatanes per assolir una
producció neta, com també per promoure
una producció pròpia d’aliments sans
generats en l’entorn natural de la ciutat.

incentius fiscals tant per als constructors
com per als propietaris que s’ajustin a
aquests plantejaments. Igualment, l’Oficina
prioritzarà el transport públic i l’ús de la
bicicleta i les actuacions urbanístiques
que afavoreixin les zones de vianants.

L’ens impulsarà el reconeixement públic
dels edificis “verds” (edificis construïts
amb plantejaments, tecnologies, energies
i materials ecològics) i promourà els

Aquestes estratègies es faran cercant
sempre la sensibilització i participació de
tots els àmbits de l’Ajuntament i de tots
els agents socials de la ciutat.

concert

CURSOS PRÀCTICS
DE FORMACIÓ
EN TEMES DE
MEDI AMBIENT

L’Ajuntament de Lleida porta a terme
el curs 2003-2004 vuit cursos formatius
sobre temàtiques d’ecologia, medi
ambient i sostenibilitat per tal que els
lleidatans i les lleidatanes assoleixin un
major grau de sensibilització sobre els
problemes mediambientals de la ciutat
i aprenguin tècniques per aconseguir
un comportament més respectuós amb
el medi ambient.
Els cursos i els tallers que ha promogut
la Regidoria de Medi Ambient i
Sostenibilitat se centren en àmbits molt
diversos i la majoria tenen com a
denominador comú el seu caràcter
pràctic.

RECITAL LÍRIC
L'Associació Anti-Sida de Lleida ha
organitzat per al dia 7 de novembre
un recital líric per tal de recaptar fons
per tirar endavant els projectes
preventius i assistencials que
l'associació té en funcionament.
L'actuació és portarà a terme a les
21.00 h a l'Auditori Municipal Enric
Granados i el preu de l'entrada serà
de 6 euros.
Alliberament d’animals a la Mitjana.

Les sessions tracten de temes com els
ocells, l’hort ecològic domèstic, la
fotografia de natura, treballs manuals
de Nadal, el compostatge domèstic, els
secans estèpics lleidatans, el
coneixement de les papallones com a
indicadores de la qualitat ambiental i
les plantes aromàtiques, medicinals i
condimentàries.

En aquest recital líric actuaran els
cantants Asun Florensa, Bruno
Henriques, Francesc Rodoreda,
Montserrat Jové, Dolors Escué i M.
Rosa Tamarit, acompanyats al piano
per Olga Farrando, Lídia Tous i Antoni
Tolmos.
Associació Anti-Sida de Lleida.
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