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EL PLE APROVA
LA CARTA
DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

El consum responsable

Pané amb els representants veïnals de Lleida.

L’Ajuntament de Lleida disposa ja d’una
Carta Municipal per a la Participació
Ciutadana, iniciativa que pretén plasmar el
compromís ferm del consistori de facilitar la
participació política, econòmica, cultural i
social dels ciutadans i ciutadanes en tots
els seus vessants.
La Carta per a la Participació Ciutadana és
un text treballat i aprovat a partir del consens
dels diferents grups municipals. El tinent
d’alcalde Francesc Pané va presentar el mes
d’abril el document, aprovat prèviament pel
ple municipal en la sessió del març.

urbanisme

L’objectiu bàsic de la iniciativa és aconseguir
que la participació activa dels lleidatans i
les lleidatanes i la planificació democràtica
sigui un element primordial en tots els àmbits
de treball de la política municipal.

Pané, regidor de Participació Ciutadana i
Promoció de la Dona, ha indicat que els
consells ciutadans sectorials i territorials
són els principals actors de la participació
que planteja la Carta.
Altres aspectes que el document pretén
potenciar i regular és la intervenció dels
veïns i veïnes en els plens municipals i en
la concepció dels principals projectes
urbanístics del municipì de Lleida. Pané ha
posat com exemple d’aquesta línia de treball
el Taller d’Urbanisme de Perpinyà, que va
comptar amb la participació d’un ampli
sector de la ciutadania d’aquella ciutat.
A partir de la Carta per a la Participació
Ciutadana de Lleida, l’Ajuntament procedirà
a redactar al llarg d’aquest any el nou
Reglament de Participació.

APARCAMENT
PROVISIONAL AL
SOLAR DE L’HOTEL
PENINSULAR
L’Ajuntament de Lleida està enllestint les
obres de condicionament de l’antic solar
que ocupava l’Hotel Peninsular, a la plaça
Ramon Berenguer IV, per tal de
reconvertir-lo en aparcament de manera
provisional. Les obres d’enderroc es van
portar a terme a finals de març i tot seguit
es va procedir a habilitar l'espai per acollir
un aparcament amb capacitat per a 55
vehicles. El pàrquing és una solució
temporal que facilita l'estacionament als
usuaris de l'estació. Més endavant, en
aquest solar s'hi construirà una plaça
pública i es convertirà en espai verd.
Aquests terrenys, amb una superfície total
expropiada de 1.153,81 m2 de sòl i 923
m2 de sostre (zona edificable), formen
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PEL MAIG,
FESTES A RAIG!
De tant en tant, a casa celebrem amb una
festa dates o esdeveniments assenyalats.
Amb l'arribada del bon temps, sembla
que les oportunitats per a aquestes festes
augmentin: l'aniversari dels nens, la
caragolada familiar o amb els amics, la
revetlla... Amb una mica d'atenció, podem
aconseguir que aquestes festes siguin
més sostenibles!

xifres que parlen...
- A l'Aplec del Caragol es van recollir
23 tones d'escombraries, repartides en
els 20 contenidors grans i 125 contenidors
petits instal·lats. També es van omplir 3
contenidors de vidre i 3 d'envasos.
- A la festa major de la Universitat
Autònoma de Barcelona, la introducció
de gots reutilitzables de plàstic dur va
reduir en un 60% la generació de residus.

passa a l’acció...
- Decora l'espai amb materials reutilitzats, com CD vells, fulls de revistes...
- Compra les begudes en envás de vidre
retornable i/o a granel. Prepara cassoles
amb begudes que la gent pugui servir-se.
- Evita servir el menjar en plats d’usar i
llençar i les begudes en gots de plàstic,
però si ho has de fer, compra plats i gots
de midó, que són compostables i es
poden llençar amb la brossa orgànica.
- Posa tovalles i tovallons de roba, o fets
de material reciclat, a les taules.
- Serveix menjar fet a casa: crispetes, coca
de recapte, pa amb tomata i embotit,
entrepans, amanides, macedònia de
fruites, pastissos casolans o de pastisseria...
part del Pla Especial de l’Estació i, per tant,
estan subjectes al projecte de
reconstrucció i rehabilitació de l’entorn de
l’Estació Lleida-Pirineus. L’Ajuntament
preveu que en un parell d'anys aquest
espai es pugui reconvertir en plaça i zona
verda.

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

