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LLEIDA PROJECTA
UNA XARXA DE
CIUTATS EUROPEES
PER POTENCIAR
PROJECTES
CONJUNTS

L’Ajuntament de Lleida treballa en la creació
d’una xarxa de ciutats europees per
potenciar la presentació conjunta de
projectes de la UE i l’aprovació per part dels
organismes pertinents. Les ciutats que opten
a entrar a la xarxa són Ferrara, Perpinyà i
Coimbra, a més d’altres poblacions
d’Alemanya, Grècia, Polònia i Suècia.
La Paeria desenvolupa un esforç important
en l’àmbit d’Europa, i actualment participa
en tres projectes ja aprovats, com l’URBAL
de cooperació urbanística amb Amèrica
Llatina, que estudia els procesos
d’urbanització com a font de riquesa local;
un INTERREG, projecte transfronterer que
estudia l’impacte del tren d’alta velocitat en
les ciutats implicades; i un altre INTERREG
dedicat a la promoció de productes
d’agricultura ecològica (vegeu pàgina 11).

El consum responsable

AIGUA?
ESTALVIEM-LA

S’estudiarà el Parc Tecnològic de Gardeny.

Altres projectes pendents d’aprovació en
els quals participa l’Ajuntament són un
programa LIFE per invertir en millores
mediambientals als centres històrics i el
projecte URB-AL per fer estudis per
recuperar espais urbans centrals.
Igualment, la Paeria treballa en el projecte
“La ciutat, patrimoni viu”, de promoció del
patrimoni cultural més enllà dels
monuments, i en el projecte per fer l’estudi
del nou Parc Tecnològic i Científic que
s’ubicarà a Gardeny.

L’AJUNTAMENT
EXPROPIA
L’HOSTAL
PENINSULAR
L’Ajuntament de Lleida ha expropiat els
titulars de l’Hostal Peninsular, establiment
ubicat en un terreny inclòs al Pla Especial
de l’Estació de Lleida i que en un futur
es convertirà en zona verda. La Paeria ha
formalitzat un conveni amb els propietaris
en virtut del qual l’expropiació de la finca
no es pagarà en metàl·lic, sino que es
farà en espècies.
Segons el que estableix el conveni, els
titulars del Hostal Peninsular tindran el
ple domini de la parcel·la número 6 del
Pla Parcial de Pardinyes (Sud 13) i el 50%
de la parcel·la número 20. Cal recordar
que aquesta zona, situada a la carretera
de Corbins, està actualment en fase
d’urbanització.
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Tots sabem que l’aigua és imprescindible
per a la vida. A més, les persones utilitzem
l’aigua per a moltes activitats (l’agricultura,
la ramaderia, la indústria, el lleure...).
Però l’aigua és un bé molt escàs! Encara
que dues terceres parts del nostre planeta
són aigua, només un 1% de l’aigua és
dolça i es troba al nostre abast.
Amb canvis en els nostres hàbits podem
aconseguir una reducció important del
consum d’aigua a les nostres cases.

xifres que parlen...
- Els habitants de Lleida consumim a
casa 125 litres d’aigua per persona i dia.
- Una tercera part d’aquesta aigua la
utilitzem per al vàter, una altra tercera part
per a la dutxa i el bany, al voltant del 20%
per a la rentadora, i la resta per a altres
usos, com la neteja de la casa o el reg de
plantes d’interior. Només una petita part,
entre 3 i 6 litres, és per beure i cuinar!

passa a l’acció...
El terreny expropiat té una superfície total
de 1.153,81 m2 de sòl i 923 m2 de sostre
(zona edificable) dins del Pla Especial. El
valor total d’aquesta expropiació és
d’1.202.924 euros.
Després d’enderrocar l’edifici de l’Hostal
Peninsular i de la posterior neteja de la
zona afectada, l’Ajuntament hi habilitarà
provisionalment un pàrquing per facilitar
l’estacionament dels vehicles als usuaris
de l’estació.
La Paeria preveu que en un parell d’anys,
seguint les pautes del Pla Especial, aquest
indret de la plaça Ramon Berenguer es
podrà urbanitzar i habilitar com a espai
verd.

- És millor la dutxa que el bany.
- Tanca l’aixeta mentre t’ensabones les
mans, et rentes les dents, t’afaites o
t’eixugues la cara o les mans.
- Vigila que les aixetes no perdin aigua.
- Omple bé la rentadora abans de fer una
bugada i selecciona el programa adequat.
- Si rentes els plats a mà, omple la pica
d’aigua en lloc de tenir l’aixeta oberta tota
l’estona.
- Si utilitzes el rentaplats, omple’l bé abans
de posar-lo en marxa.
- Pots aprofitar l’aigua de netejar la fruita
i les verdures per regar.

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

