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Gardeny disposarà d’un
gran centre audiovisual

Aquestes granges de marisc demanen
un ús intensiu de productes químics
(fertilitzants, pesticides, antibiòtics...) i,
a més, com que són alimentats a partir
de farines de peix se sacrifiquen més
proteïnes de les que s’obtenen.
D’altra banda, quan es pesca el llagostí,
per cada quilo que se n’extreu es
descarten 40 quilos d’altres espècies
no rendibles. Tot plegat, un gran
malbaratament del qual molts cops els
compradors no en som coneixedors.
Per Nadal hi pot seguir havent llagostins
al nostre plat, però seria bo que en
comprar-los ens puguessin garantir
que han estat produïts de manera
sostenible, sense perjudicar la salut ni
el medi ambient d’altres països.

digues la teva...
Des de l’Agenda21 de Lleida
recollim les opinions de molts
ciutadans que desitgen i aposten
per una Lleida més sostenible.

posa't en contacte
agenda 21@paeria.cat
tel. 973 70 04 55

El Magical tindrà una superfície construïda de més de 7.000 m2.

El centre tindrà una superfície
construïda de més de 7.000
m2 i ocuparà dos edificis de
l’antiga caserna d’infanteria i
un altre de nova planta. La
inversió en la primera fase
(2008-2009) serà de 13,9 milions d’euros. El nou espai del
Parc de Gardeny tindrà, entre
d’altres, un centre de producció
o digitalització audiovisual, un
arxiu digital audiovisual i un
plató de 600 m2 .
El Magical tindrà l’objectiu de
desenvolupar el sector audiovisual i de comunicació, tot
aprofitant les perspectives de
creació i difusió de serveis

digitals, com també promoure
la millora de la competitivitat
de les empreses del sector a
la seva àrea d’influència.
Les quatre línies de treball
d'aquest centre que operarà
amb tecnologia digital són la
producció audiovisual en plató
totalment equipat, la informació
i el treball amb infografia, les
tasques amb sistemes digitals
d'arxiu i proposta d'aquest
servei a les empreses, sobretot
pel que fa a la protecció de
dades, i aposta pel so, amb
una sala de silenci de 200
metres quadrats.

Subvenció del 75%
El Ministeri d’Indústria, per
mitjà del pla Avanza, ha concedit 10,3 milions d’euros en
3 anys (2007-2009) al projecte
del centre audiovisual Magical,
que representa un 75% del
pressupost. Del total de diners,
9,8 milions són en forma de
crèdits tous i 515.120 euros
com a subvenció directa.
En la mateixa convocatòria,
el Govern central ha concedit
un ajut de 2 milions d’euros
per a l’edifici Digiparc, que
acollirà els serveis i els equipaments tecnològics.

El cementiri de Lleida creix

urbanisme

Quasi totes les granges de llagostins
s’estableixen als països en vies de
desenvolupament, principalment
Colòmbia, Moçambic, Tunísia,
Equador, Brasil... Allí se substitueixen
els manglars (boscos molts rics i de
gran bellesa de les zones humides
tropicals), per granges destinades a la
producció de marisc. En total, s’han
perdut cinc milions d’hectàrees d’aquest
tipus d’ecosistema, vitals, per exemple,
per al manteniment de les pesqueries
tradicionals.

La Paeria

Gràcies a les granges que hi ha arreu
del món, els llagostins han passat de
ser un producte molt selecte i car,
reservat per les grans ocasions, a ser
un aliment de consum quotidià amb
un preu molt assequible per a la majoria
de butxaques.

El Cementiri Municipal de Lleida va creixent
amb la finalització de la 3a fase de les obres
del departament de la Verge Blanca i amb la
pròxima adequació i ampliació del departament de Sant Anastasi amb 1.600 nínxols,
que donarà una vida útil a l’espai d’entre 12 i
15 anys.
Amb les obres al departament de la Verge
Blanca, que té un pressupost de 440.500
euros, s’ha ampliat la capacitat amb 400
nínxols més i 36 capelles.
Les quatre fases del projecte suposaran la
construcció, en el període 2003-2008, de

H.S.

Què seria el
Nadal sense
els llagostins?

El Parc Científic i Tecnològic
Agroalimentari de Gardeny
acollirà, a partir de 2009, el
Magical, el Centre Experimental
per a la Producció Audiovisual
Multimèdia, Digitalització i Arxiu
de Continguts. El centre, que
és la primera pedra del Parc
d’Humanitats, donarà servei
a les quatre televisions digitals
de Lleida, a les productores
audiovisuals i als alumnes de
Comunicació Audiovisual de
la UdL i dels estudis de formació professional.

La Paeria ha construït 1.600 nínxols nous en 6 anys.

1.600 nínxols nous. Igualment, es planteja la
ubicació de més de 400 columbaris.

