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ACCIONS
MUNICIPALS SOBRE
ELS ANIMALS
DE COMPANYIA

El consum en festes

ARA VE NADAL
La Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat
de l'Ajuntament de Lleida ha encetat una
campanya per promoure una tinença
responsable dels animals de companyia i
per millorar els equipaments i serveis
municipals relacionats amb els animals
domèstics. Col·laborarà amb la regidoria el
Col·legi de Veterinaris de Lleida, amb el qual
mantindrà una reunió –com també amb
professionals del sector– aquest mes per
concretar els punts de la cooperació.
Es vol establir un acord per unificar els preus
de les esterilitzacions i de la col·locació de
xips als gossos. L'Ajuntament també
engegarà, a l'apartat de tràmits de la xarxa
paeria.es, un enllaç que permetrà tramitar
l'adopció d'animals de la Canera municipal.
En aquestes instal·lacions es posarà una
tanca per permetre que els gossos passin
algunes hores fora de les gàbies.

L’Ajuntament vol arribar a un acord de
col·laboració amb l’Associació d’Amics
d’Animals del Segrià i amb les altres
protectores, si s’escau, amb l’objectiu que
es puguin integrar en el futur projecte de
canera supralocal. Es contactarà amb el
Consell Comarcal del Segrià i amb la
Diputació de Lleida per estudiar la possibilitat
de millorar els equipaments per acollir
animals abandonats. L'objectiu de la Paeria
és garantir la presència, la convivència i la
protecció dels animals de companyia a Lleida
i vetllar pel compliment de la nova llei de
protecció dels animals, tot i que s'espera
comptar amb l'ajut de la Generalitat.

LA REHABILITACIÓ
DEL CENTRE
HISTÒRIC, MODEL
D’ACTUACIÓ

xifres que parlen...
- A Lleida, al mes de gener es recull
un 40% més de vidre i d’envasos que la
resta de l’any.
- Durant les festes, la ciutat experimenta
un fort augment del consum energètic a
causa de la il·luminació dels carrers.

passa a l’acció...

La reactivació del Centre Històric de Lleida
ha centrat una part de les jornades del
Taller d’Urbanisme de Perpinyà, una
iniciativa destinada a promoure la
participació ciutadana en el disseny i
creixement urbans. Representants de
Lleida han explicat els dies 21 i 22 de
novembre a Perpinyà l’experiència de
col·laboració entre l’Ajuntament i la
societat civil per rehabilitar el barri.

La Casa dels Artistes, al Centre Històric.

Durant les jornades, celebrades per
commemorar el desè aniversari del Taller,
els representants de la nostra ciutat van
parlar del Pla General de Lleida, el medi
ambient urbà, el paper de les ciutats
intermèdies, l’arribada de l’alta velocitat
a Lleida i les perspectives del TGV francès.

La representació lleidatana va ser formada
pel regidor de Programació i Relacions
Estratègiques, Josep M. Llop; el cap del
Servei d'Urbanisme, Rafael Garcia Català;
el director de l'Oficina del Centre Històric,
Lluís Claverol, i els representants veïnals
Francesc Caballero i Manuel Pelay.

LA PAERIA/desembre 2003

Les festes de Nadal són un motiu de
celebració. Guarnim els carrers i casa
nostra, ens trobem amb la família i els
amics en àpats especials, ens fem regals
i ens desitgem el millor per a l’any que
aviat estrenarem.
Però no tot és menjar torrons i fer cagar
el tió. El Nadal es caracteritza per
l’augment del consum (energia, aliments).
Igual que durant la resta de l’any, amb
una mica d’imaginació, podem adoptar
mesures senzilles per consumir menys i
millor en benefici del medi ambient.

- Recorda que per guarnir la llar no
s’han de recollir espècies protegides com
el grèvol o el galzeran i s’ha d’evitar recollir
molsa per fer el pessebre. Amb sorra,
fullaraca, serradures pintades o pinyes es
pot guarnir d’una manera ecològica.
- Compra els arbres de Nadal de viver.
- Aprofita per fer compres ecològiques
(objectes duradors, fets amb materials
reciclats i reciclables) i solidàries (compra
a botigues de comerç just).
- Evita les joguines sexistes, bèl·liques,
amb PVC o que necessitin piles.
- Fes servir la imaginació per embolicar
els regals i consumir menys paper i
recorda de fer recollida selectiva.
- Vés a peu o amb transport públic, evitant
l’ús del cotxe.

digues la teva a...
Vols informació sobre algun tema?
Vols opinar?
Tens algun “truc sostenible” per
contar-nos?
Posa’t en contacte:
agenda21@paeria.es
Tel. 973 70 04 55

