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LLEIDA ACULL
LA SEGONA
TROBADA DE
GRANS CIUTATS
DE CATALUNYA

Les ciutats de més de 75.000 habitants
de Catalunya es van aplegar a Lleida el
passat 20 de juliol a la II Trobada de Grans
Ciutats de Catalunya per valorar els
elements de la Llei de Modernització del
G o ve r n Lo c a l . A l a t ro b a d a , e l s
ajuntaments assistents es van posicionar
sobre la possibilitat d’acollir-se a la nova
llei.

promoció econòmica

La normativa introdueix mesures que són
aplicables a tots el municipis i altres que
ho són només per a les grans ciutats, és
a dir, municipis de més de 75.000
habitants que presentin circumstàncies
econòmiques, socials, històriques o
culturals de caire especial. A Catalunya,
poden sol·licitar la seva consideració com
a Gran Ciutat els municipis de l’Hospitalet

La reunió va aplegar representants de les ciutats catalanes de més de 75.000 habitants.

de Llobregat, Badalona, Sabadell,
Terrassa, Tarragona, Santa Coloma de
Gramenet, Lleida, Mataró, Reus, Cornellà
de Llobregat, Sant Boi de Llobregat i
Girona.
Els municipis participants a la I Trobada
de Grans Ciutats van aprovar una
Declaració on es posen de manifest les
mancances de la Llei de Grans Ciutats i
on els ajuntaments manifesten la voluntat
de modificar-la, amb l’objectiu que es
preveguin les seves demandes i es

La Fira de Sant Miquel tindrà lloc
paral·lelament a Eurofruit, al Saló
Hispano-Francès Agrícola dels
Pirineus i d’Agroqualitat, amb la
previsió d’aplegar més de 300
expositors i de superar els 170.000
visitants.
LA PAERIA/setembre 2004

A la I Trobada de Grans Ciutats, hi va
assistir el president de la Federació de
Municipis de Catalunya i alcalde de
Sabadell, Manuel Bustos, i diversos
alcaldes i regidors dels municipis que
aspiren a ser Gran Ciutat.

avís

LA FIRA AGRÀRIA
DE SANT MIQUEL
CELEBRA EL
50 ANIVERSARI
La Fira Agrària de Sant Miquel de
Lleida, saló que tindrà lloc del 29
de setembre al 3 d'octubre, assoleix
enguany una fita històrica: la
celebració de l’edició número 50.
Per destacar aquest fet, la Fira de
Lleida ha previst diverses iniciatives
c o m l ’e d i c i ó d ’ u n c a r t e l l
commemoratiu o una exposició dels
cartells de les 50 edicions.

possibiliti la retirada dels recursos
presentats per la Generalitat i el Parlament
català. La voluntat dels ajuntaments és
que també es regulin temes com el
finançament, les competències o les
iniciatives de participació.

CONVOCATÒRIA D'AJUTS
La re g i d o r i a d e C u l t u ra d e
l'Ajuntament de Lleida convoca ajuts,
per la quantitat de 3.000 euros,
destinats a la promoció exterior dels
espectacles d'arts escèniques de les
companyies de la ciutat.
El termini de presentació de la
documentació finalitza el 15 de
setembre i poden consultar-se les
bases al BOP.
La fira inclourà un interessant
programa de jornades tècniques
centrades en els sectors agrícola,
ramader i forestal i acollirà la
convocatòria de tres guardons: el
Premi del Llibre Agrari, el Premi a
la Innovació Tecnològica i Seguretat
en el Disseny de Màquines
Agrícoles i el Concurs d'Innovacions en el Sector Fructícola.

També es convoquen ajuts de 18.000
euros per a les produccions d'arts
escèniques de les entitats artístiques
sense ànim de lucre de Lleida.
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