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Ciutadana

L’externalització de serveis públics, a debat
• L a Paeria ha celebrat una Audiència Pública oberta a tots els ciutadans i ciutadanes
L’Ajuntament de Lleida ha celebrat
el 14 de gener una Audiència Pública sobre l’externalització dels serveis
públics municipals que ha tingut lloc
a la seu de la Sala Alfred Perenya amb
un gran èxit de partipació. La sessió,
oberta a tots els ciutadans i ciutadanes, ha permès que aquests fossin informats i poguessin aportar opinions
sobre el tema de referència.
La iniciativa, impulsada per la CUP
de Lleida amb el suport de diverses
entitats de la ciutat, ha esdevingut
un espai de diàleg i reflexió sobre
l’externalització dels serveis públics
municipals. El convidat expert en
aquesta Audiència Pública ha estat
l’economista Ramon Morell.
El reglament de Participació Ciutadana de la Paeria, aprovat l’any
2006, estableix en el seu article 2
que un dels Drets de la Ciutadania
és “conèixer les activitats, els serveis i les obres que presta i executa la municipalitat, i a tenir-ne una

L’Audiència Pública celebrada a la Sala Alfred Perenya va registrar una gran participació. © H. S.

informació suficient”, l’article 3 recorda el “Dret dels ciutadans i les
ciutadanes de proposar i presentar
peticions davant del govern municipal” i l’article 4 estableix el Dret
de la Ciutadania de participar en la
gestió d’afers ciutadans per mitjà
dels òrgans i dels instruments que
estableix el reglament.

Lleida, pionera en l’experiència
L’Ajuntament de Lleida, capdavanter
a l’Estat en aquest tipus d’iniciatives, ha
convocat fins al moment dues audiències públiques, celebrades el setembre
del 2012 i centrades respectivament en
el Parc de les Basses i en el Museu Morera. D’aquestes audiències han sorgit
sengles comissions de treball. •••

Turisme

Els ambaixadors de Lleida, al Magical

• T radicional recepció nadalenca al Parc de Gardeny que organitza cada any la Paeria
El Magical Media del Parc de Gardeny
es va convertir en un gran plató de televisió per acollir la tradicional recepció
nadalenca als ambaixadors de Lleida
que organitza cada any la Paeria per
mitjà de Turisme de Lleida. Els assistents, que van tornar a casa per celebrar
el Nadal amb els familiars, van gaudir de
l’experiència de participar, com a públic
o com a protagonista, en la gravació
d’un programa de televisió.
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va agrair
la tasca d’internacionalització que fan
les gairebé 600 persones que integren
la xarxa d’ambaixadors lleidatans arreu
del món. El paer en cap va repassar els
projectes que s’han conclòs i els que es
faran enguany i va incidir que les línies
d’actuació municipal se centren sobretot en els àmbits socials, de l’ocupació i
de la promoció econòmica.

Els assistents van conèixer de primera mà els principals projectes que du a terme la Paeria. © H. S.

La xarxa d’ambaixadors consta d’uns
600 lleidatans residents arreu del món,
dels quals 375 viuen a diferents punts del
territori estatal i el Principat d’Andorra i
més de 200 ho fan a l’estranger. Els països que tenen més ambaixadors són

els Estats Units, França, Anglaterra i Alemanya. El programa forma una xarxa
de persones residents fora de la ciutat
interessades a canalitzar la promoció
turística de la ciutat de Lleida al seu lloc
de residència. •••
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