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CARTA MUNICIPAL
PER A LA
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

La Regidoria de Participació Ciutadana i
Promoció de la Dona està treballant en
una proposta perquè la ciutat tingui ben
aviat una Carta Municipal per a la
Participació Ciutadana. L’objectiu bàsic
del projecte és, segons el regidor d’aquest
àmbit, Francesc Pané, que “els lleidatans
i lleidatanes siguin protagonistes de la
ciutat i se sentin partícips de la seva
‘construcció’ en tots els àmbits: cultural,
social, urbanístic, etc.”. La Carta recollirà,
doncs, els sistemes de participació i la
seva reglamentació.
Un dels objectius més immediats és la
creació de la figura dels regidors de barri,
els quals tindran com a missió, com a
representants del govern municipal,
atendre les sol·licituds, queixes i demandes
dels ciutadans i ciutadanes en un
equipament social de la zona assignada.
La ciutat s’ha dividit en 15 zones, una per
a cadascun dels regidors municipals.
Aquesta nova figura podria encetar ben
aviat les seves funcions.

Reunió del regidor Francesc Pané amb representants de les associacions de veïns.

El Nou Reglament de Participació
Ciutadana inclourà, entre d'altres aspectes,
la regulació dels drets dels ciutadans
(informació, petició i audiència), de les
consultes populars i l'estructura
participativa de la ciutat en diferents
consells.
En aquest sentit, hi ha prevista la creació
de tres consells: el Consell Territorial o de
barri, on participaran entitats, associacions,
l'escola, la gent gran i els joves de cada
zona (serà presidit pel regidor de
Participació Ciutadana i vicepresidit pel
regidor de barri); els Consells Temàtics,

els quals agruparan diferents col·lectius
com els infants, la dona, la joventut, les
persones amb discapacitats, etc., i el
Consell de la Ciutat com a màxim òrgan
de representació, debat i consulta.
Una altra de les iniciatives en matèria de
participació que desenvoluparà la regidoria
en breu és la creació d'un Taller de
Projectes que permeti aportar
suggeriments sobre les obres públiques
que es facin a la ciutat. Hi podran participar
i opinar associacions de dones, gent gran,
infants i adolescents, persones amb
discapacitat i altres col·lectius.

LA PAERIA POSA EN
MARXA UN BANC DE
TEMPS I SERVEIS
L’Ajuntament de Lleida posarà en marxa
l’any vinent un Banc de Temps i Serveis,
altrament dit Xarxes d’Intercanvi de
Coneixements i Serveis (XICS). El
projecte, ideat per la Regidoria de
Participació Ciutadana i Promoció de la
Dona, pretén l’intercanvi voluntari de
coneixements i serveis entre diferents
persones sense afany lucratiu, només
oferint la inversió de temps.
L’intercanvi es pot donar en activitats
com atenció a les persones (gent gran,
infants), cura del cos i salut, tasques
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domèstiques, bricolatge, informàtica,
idiomes, formació, assessorament i
orientació, etc. Aquests serveis no són
una competència deslleial a cap mena
de servei professional, ja que es tracta
de petits ajuts no remunerats en els quals
el que compta és l’intercanvi personal.
El banc de dades se centralitzarà a la
Regidoria de Participació Ciutadana i
Promoció de la Dona i aportarà informació
dels horaris disponibles i dels serveis per
prestar. Cada persona adscrita a la xarxa
disposarà d’un talonari del temps, en el

Fer de cangur, un dels serveis intercanviables.

qual controlarà el temps que empri en
l’execució d’un servei a un altre, el temps
disponible, etc. El Banc de Temps i Serveis
és una experiència que ja es desenvolupa
a ciutats com Girona o Barcelona amb
força acceptació.

