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LLEIDA REP LA
DISTINCIÓ DE
CIUTAT AMIGA
DE LA INFÀNCIA

El consum responsable

RECICLAR ÉS ESTIMAR

Imatge de l’últim Ple dels Infants celebrat a Lleida.

La ciutat de Lleida ha rebut la distinció de
Ciutat Amiga de la Infància que concedeixen
conjuntament la UNICEF, el Ministeri de
Treball i Assumptes Socials, la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP)
i la Xarxa Local a Favor dels Drets de la
Infància i l’Adolescència. Aquestes
institucions han volgut mostrar així el
reconeixement al treball que l’Ajuntament
de Lleida, amb el suport de tota la ciutadania,
ha portat a terme en el seu compromís amb
els drets dels infants i la seva participació
en la vida pública del municipi.
A l’acte, que es va celebrar a l’Ajuntament
de Getafe, hi va assistir la defensora dels
drets dels infants i dels adolescents de
Lleida, Maria Burgués. El programa Ciutat

Amiga de la Infància es desenvolupa des
de l’any 1996 i actualment 750 ciutats de
tot el món formen part de la xarxa.
Per formar part de la xarxa s’ha de programar
i posar en marxa òrgans de participació de
nens i nenes en la presa de decisions de la
ciutat i impulsar serveis per als infants en
qüestions de salut, educació o medi ambient.
La ciutat de Lleida compta des de l’any 1998
amb la figura de la defensora dels infants,
càrrec que exerceix la tinent d’alcalde Maria
Burgués. Igualment, s’han posat en marxa
un Consell Assessor de la Infància i
l’Adolescència, el plenari dels infants i els
adolescents i un reglament de defensa dels
drets dels infants.

La majoria dels residus que produïm a
casa es poden reciclar, si primer els triem
i els dipositem per separat als contenidors
del carrer. Els envasos recollits en el
contenidor groc es porten a una planta
de triatge on se separen per materials
(fèrrics, plàstics, mixtos com els brics) i
s’envien a les empreses de reciclatge. El
vidre del contenidor verd es neteja, tritura
i fon per fer-ne envasos nous. El paper i
cartró del contenidor blau es porta a una
planta de tractament, on se separa segons
la qualitat del paper i se'n fa paper reciclat.
Tot i que els lleidatans cada cop separem
més residus, encara llencem massa
materials que es podrien reciclar. Fixa’t
com és la nostra bossa d’escombraries:

36% matèria orgànica
21% envasos i envalatges
18% paper i cartró
8% vidre
17% altres

cooperació

xifres que parlen...
- A Lleida produïm cada dia un quilo
i mig de deixalles per habitant.
- D’aquests residus, només se’n recull
selectivament el 9,8%. La resta va a parar
a l’abocador de Montoliu.

LA PLAÇA DE
SANT JOAN ACULL
LA PRIMERA FIRA
DE LA SOLIDARITAT

L’Ajuntament de Lleida va celebrar del
5 al 7 de novembre a la plaça de Sant
Joan la primera edició de la fira d’entitats
solidàries, Solidàrium, trobada que va
comptar amb la participació de 55
organitzacions, entre les quals hi havia
diverses ONG.
L’esdeveniment va tenir el suport del
Centre de Cooperació Internacional de
la Universitat de Lleida i de la
Coordinadora d’ONG, i el seu objectiu
era que les diferents entitats informessin
sobre les seves activitats i els seus
programes d’ajuda humanitària.
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passa a l’acció...

La iniciativa cercava també impulsar el
moviment solidari en una ciutat que
destaca per la seva voluntat de cooperació.
En aquest sentit, i tal com va manifestar
el regidor d’Immigració, Cooperació i Drets
Civils, Xavier Aluja, la Paeria aporta 728.000
euros anuals per a temes de cooperació,
el que suposa un 1,18% del pressupost,
superant la quota solidària del 0,7%.
Per la seva banda, el tinent d’alcalde de
Cultura, Esports i Drets Civils, Xavier Sàez,
manifestà la seva intenció de mantenir la
col·laboració de la Paeria amb la UdL i les
ONG

 Pots començar a “aprimar” la teva
bossa d’escombraries així:
- Compra envasos grans i evita els
envasos d’un sol ús.
- Tria productes amb un embalatge mínim
i usa productes compactes o concentrats.
- Compra als mercats de fruita i verdura
on els productes es venen a granel. Utilitza
el carro i el cabàs.
 Recorda:
- Utilitza contenidors de recollida selectiva.
- Porta gratuïtament a la deixalleria
municipal els residus especials, com
pintures, piles, olis, dissolvents...

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

