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LLEIDA ESTRENA
LA CENTRAL
INTEGRADA DE
MERCADERIES AL
CAMÍ DELS FRARES

El 24 de maig va tenir lloc la posada en
marxa de la Central Integrada de
Mercaderies (CIM) de Lleida, situada al
costat del polígon industrial del Camí dels
Frares. El secretari general de Mobilitat,
Manel Nadal, va anunciar en el decurs de
l'acte que la Generalitat invertirà 207.000
euros a ampliar la Ciutat del Transport,
que disposarà de cent noves places per
a camions.
La CIM ha rebut una inversió de 17,4
milions d’euros i actualment constitueix la
plataforma logística més important de les
terres de Lleida. Disposa de 42 hectàrees
i 13 empreses de transport ja s’hi han
instal·lat o tenen previst fer-ho els pròxims
mesos.

El centre és situat a tocar del polígon del Camí dels Frares i disposa de 42 hectàrees de superfície.

El mateix dia de la inauguració es va
celebrar l'assemblea constitutiva de la
comunitat logística de la Central Integrada
de Mercaderies, la qual cosa significa la
posada en marxa efectiva d’aquest centre
logístic. Cal recordar que la CIM és fruit
del conveni subscrit l’any 2000 per

CIMALSA i la Paeria, que va aportar
425.052 m2 de terrenys.
Actualment s’han venut (majoritàriament
a transportistes de Lleida) el 100% del
sostre de nau construït per CIMALSA i
el 70% del sòl disponible a les parcel·les.

participació ciutadana

concurs
TAULES DE
COORDINACIÓ
ALS CENTRES
CÍVICS

El regidor de Participació Ciutadana i
Promoció de la Dona, Francesc Pané,
ha presidit durant el passat mes de
maig la constitució de les taules de
coordinació dels centres cívics.
Aquestes taules, en compliment del
nou reglament de funcionament dels
centres cívics i locals socials municipals,
tenen com a objectiu promoure la
dinamització del centre, coordinar el
calendari d’activitats i vetllar pel seu
correcte manteniment.
Durant les reunions que s’han celebrat
als diferents centres cívics de la ciutat
(Pardinyes, Democràcia, Balàfia,
Magraners, Cappont, Secà de Sant
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CONCURS FOTOGRÀFIC
GIRAMON
El Centre Municipal d'Informació
Juvenil ha convocat el Premi Fotogràfic
Giramon, adreçat a joves d'entre 14 i
30 anys.

Constitució de la taula de Cappont.

Pere, Mariola, Bordeta i l’Ereta) hi han
estat presents les diferents entitats,
els grups o col·lectius usuaris de cada
centre, els representants dels serveis
municipals i els regidors de cada zona.
La creació de les taules de coordinació
dels centres cívics és un dels aspectes
que recull el nou reglament de
funcionament dels centres cívics i
locals socials municipals que es va
aprovar al ple municipal de març.

El concurs té com a temàtica els
viatges i les activitats de vacances. Les
obres participants optaran com a premi
a viatges i diners en metàl·lic.
El termini de presentació dels originals
finalitza el 24 de setembre. Per rebre
més informació i el contingut de les
bases, cal contactar amb el Centre.
A més, fins al 30 de setembre el Centre
acull l'activitat "Viatgeteca", on es pot
trobar tot tipus d'informació i recursos
per planificar unes vacances a mida.

i Centre Municipal d'Informació
Juvenil. Plaça Amics de Lleida, s/n.
973 22 28 22. cmij@paeria.es
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EN MARXA EL
PROJECTE DE
CENTRE DE
CONGRESSOS
I CONVENCIONS
Presentació del projecte
a càrrec del paer en cap, Àngel
Ros, i dels tinents d’alcalde
Xavier Sàez i Francesc Pané

Situat a l’espai de l’antic Mercat de Fruites
i Verdures, al costat de Mercolleida,
l’equipament disposarà d’una gran sala
amb capacitat per a 1.200 persones, una
sala mitjana apta per a 400 persones, 10
sales petites i diverses oficines de serveis.
Els espais del centre, doncs, podran
contenir reunions congressuals de tot
tipus i podran donar servei a 2.000 usuaris

al mateix temps. El centre serà accessible,
tecnològicament avançat i respectuós
amb el medi ambient, i disposarà d’una
s è r i e d e s e r ve i s c o m p l e m e n t a r i s
(restaurant, botigues, etc.) dels quals es
podrà beneficiar tot l’entorn.
La iniciativa afectarà una àmplia àrea de
19.000 m2 que va de Mercolleida al pont
de Pardinyes i implicarà canvis urbanístics,
com la transformació de l’Av. Tortosa en
rambla o la millora dels accessos des de
l’Av. Segre, el carrer Roger de Llúria i el
pont. En conjunt, serà una gran operació
urbanística que suposarà una nova
centralitat per al barri de Pardinyes.
El complex tindrà una situació estratègica
(al costat de Mercolleida, de la Fira de

Lleida i de l’estació de l’AVE) i mantindrà
una coherència urbanística respecte a
Mercolleida i els habitatges de la zona.
L’obra arquitectònica es planteja per mitjà
d’un concurs d’idees entre diversos
gabinets d’arquitectura i un concurs públic
per a l’execució de l’obra. La gestió del
projecte es farà per mitjà d’una societat
mixta a la qual la Paeria aportarà 9.600
euros i Mercolleida, 2.460. L’equipament
comportarà una inversió de 26.325 euros
(procedent de la gestió immobiliària de
la parcel·la) i el total invertit en l’operació
urbanística serà de 42.327 euros.
La Paeria preveu també la participació de
les institucions i la societat lleidatanes en
l’elaboració del projecte.

LLEIDA ENTRA A
FORMAR PART DE
LA NOVA COMISSIÓ
DE GRANS CIUTATS
DE CATALUNYA

La Comissió de Ciutats Grans de
Catalunya, integrada pels municipis de
més de 75.000 habitants i de la qual en
forma part Lleida, es va constituir el dia
2 de juny a Reus en el marc d’una jornada
sobre la llei de grans ciutats organitzada
per la Federació de Municipis de
Catalunya (FMC). Van assistir a la reunió
l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, i la tinenta
d’alcalde d’Urbanisme, Marta Camps.
Els ajuntaments de Lleida, Badalona,
Cornellà de Llobregat, Girona, l’Hospitalet

Representants de dotze municipis de Catalunya van constituir la comissió el 2 de juny a Reus.

de Llobregat, Mataró, Reus, Sabadell,
Terrassa, Sant Boi de Llobregat, Santa
Coloma de Gramenet i Tarragona han
signat la Declaració de Reus, en la qual
s’acorda la constitució d’aquest “lobby”
de ciutats grans i la necessitat de reformar
la Llei de Mesures per a la Moderntizació

del Govern Local. En aquest sentit, els
municipis demanen millores en el seu
finançament i l’augment de competències.
La Comissió de Ciutats Grans vol impulsar
el diàleg amb el govern de la Generalitat
i amb el govern central per fer possible
la modificació de la Llei.
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relacions institucionals

La Paeria ha presentat La Llotja de Lleida,
un ambiciós projecte d’equipament
polivalent que funcionarà alhora com a
palau de congressos i convencions, com
a gran teatre (pensat per a les arts
escèniques i per a d’altres propostes
culturals com música o cinema) i com a
centre de serveis apte per a reunions,
presentacions i activitats professionals.

