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LA BRIGADA DE
MEDI AMBIENT
VA FER 436
ACTUACIONS
EL 2003

La re g i d o ra d e M e d i A m b i e n t i
Sostenibilitat, Mercè Rivadulla, ha
presentat la memòria d'activitats de la
Brigada de Medi Ambient corresponent
a l'any 2003, durant el qual va portar a
terme 436 actuacions. Una de les més
nombroses ha estat la de recollida de
contenidors de residus sòlids urbans,
amb 89 actuacions efectuades. La
recollida de runa, escombraries i residus
industrials (amb 73, 48 i 43 actuacions,
respectivament) també han estat de les
accions més nombroses escomeses per
la Brigada de Medi Ambient i
Sostenibilitat, com també ha actuat en
solars no agençats (54), ha reparat
desperfectes diversos (51), ha treballat
amb casos relacionats amb animals (27),
de contaminació atmosfèrica (20), de
purins (9) i de deixalles (9).
De totes aquestes actuacions, el 76% es
van fer al nucli urbà de Lleida, el 19% a
l'Horta de Lleida i el 5% als polígons. La
Brigada va recollir 31 denúncies, la major
part de les quals sobre l'enganxada de
cartells en indrets públics, i va fer 22
requeriments sobre abocadors, brutícia
als solars i problemes concrets a la xarxa
hidrogràfica.

Les energies renovables

ENERGIA SOLAR PER
A LA NOSTRA CIUTAT

La Brigada de Medi Ambient en acció.

Mercè Rivadulla ha anunciat que el
departament instal·larà papereres
especials amb bosses per a la recollida
dels excrements dels gossos i ha insistit
en la necessitat que els propietaris
d'animals de companyia actuïn amb
responsabilitat i portin els cans lligats i
en recullin els excrements.

L’ energia és necessària per a moltes de
les activitats de la nostra vida quotidiana.
Una bona part de la despesa energètica
en una ciutat es fa en els edificis:
calefacció, aire condicionat, aigua calenta,
ús d’electrodomèstics...
A Lleida volem augmentar l’ús de les
energies renovables, com l'energia solar,
més respectuoses amb el medi. Per això,
per mitjà del grup de treball sobre
l'energia de l'Agenda 21 de Lleida s’està
elaborant l’ordenança solar, que regularà
l'obligació d’instal·lar plaques solars per
produir aigua calenta sanitària als nous
edificis que es construeixin a Lleida o als
vells on es faci una rehabilitació.

Un dels objectius de la regidoria és
facilitar al màxim als ciutadans les eines
per fer una ciutat sostenible i respectuosa
amb el medi ambient.
D'altra banda, la regidoria ha obert 424
expedients durant aquest any i ha informat
que contra els infractors reincidents el
departament aplicarà les s ancions
pertinents. La regidoria de Medi Ambient
i Sostenibilitat respon en més d’un 80%
dels casos, d’acord amb la política de
transparència amb què vol actuar el
departament.

xifres que parlen...
- Més del 60% de la població catalana
viu en municipis amb ordenança solar.
- Una instal·lació de plaques solars per
a la producció d'aigua calenta sanitària
en un edifici d'habitatges té una vida
mitjana de 20 anys; en 5 anys s'amortitza
la instal·lació, en els altres 15 anys l'energia
que s'obté és gratuïta.

passa a l’acció...

JORNADA TÈCNICA SOBRE
L’ORDENANÇA SOLAR
La Paeria organitza una jornada tècnica el
pròxim 3 de juny a Lleida per tal de conèixer
les repercussions de la nova ordenança
solar que està preparant el grup d’acció
de l’energia de l’Agenda 21 de Lleida.
L’ordenança regularà la col·locació de
plaques solars per escalfar aigua als nous
edificis que es construeixen a la ciutat.
La jornada se centrarà en l’experiència de
la implantació de l’ordenança solar a altres
municipis catalans, les ordenances com a
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eina de promoció de l’energia solar, el nou
codi tècnic en estalvi energètic i la proposta
d’ordenança solar a Lleida, el paper dels
fabricants, els instal·ladors i els constructors
davant l’ordenança o la integració de
l’energia solar en els nous projectes de
construcció d’habitatges.
La inscripció a la jornada és gratuïta i cal
fer-la a la Regidoria de Sostenibilitat i Medi
Ambient (Carrer Tallada, 32. Telèfon: 973
70 04 55. E-mail: agenda21@paeria.es).

- A tots els edificis, nous o vells, podem
incorporar criteris d'estalvi energètic. Entra
a www.ecoterra.org, de la Fundació Terra,
i demana una auditoria ambiental
casolana. Tindràs un diagnòstic de la llar
i sabràs quines millores hi pots introduir.
- Si vols saber si és rendible instal·lar
plaques solars a casa teva, pots fer un
diagnòstic solar. Entra sisplau a
www2.icaen.net/diagsolarter/

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

