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El centre de producció teatral, a Gardeny

•Donarà servei a les companyies teatrals de la ciutat i a l’Aula Municipal de Teatre

L

Lleida disposarà a partir de
l’octubre del nou Centre de Producció i Creació de les Arts Escèniques al Parc de Gardeny, que donarà
servei a les companyies teatrals de la
ciutat i a l’Aula Municipal de Teatre. El
nou local, gestionat per l’Aula Municipal
de Teatre, aprofitarà les instal·lacions de
la discoteca d’hivern del complex del
Larida, que fruit de l’acord amb la Paeria,
passen a ser propietat de l’Ajuntament.
El recinte de 1.900 m2 útils servirà per
assajar i preparar produccions noves.
Segons l’alcalde de Lleida, Àngel Ros,
és un indret “idoni per ajudar a donar
vida a les companyies de teatre de la
ciutat”. Ros va destacar que “tenim una
de les escoles de teatre més importants
del país amb 2.000 alumnes, des d’una
aula es generen companyies i creiem
que aquest espai és un lloc que reuneix
les condicions per generar companyies
noves i donar suport a les ja existents”.

Les futures instal·lacions del Centre de Producció i Creació de les Arts Escèniques. © H. Sirvent

El nou centre permetrà donar cabuda a
iniciatives del sector teatral semiprofessional i amateur que ara mateix no tenen un lloc en condicions per portar endavant les seves activitats. Constituirà
un espai gran per acabar de tancar les
seves propostes i fer proves tècniques o,
fins i tot, passis oberts al públic.

L’edifici té una superfície útil de 1.891,90
m2 repartits en tres plantes (soterrani,
planta baixa i primera). La primera planta
és un espai diàfan, la planta baixa inclou
els accessos a l’exterior i té un espai per
a magatzem i guarda-roba a més d’una
gran superfície diàfana i el soterrani està
comunicat per mitjà d’unes escales. •••

•La FEMP impulsa indicadors del grau d’informació que els municipis donen als ciutadans
Els indicadors de transparència fan
referència a àmbits com la informació
sobre la corporació municipal (càrrecs
electes i personal de l’ajuntament, organització i patrimoni, normes i institucions municipals), les relacions amb els
ciutadans i la societat, la situació economicofinancera, les contractacions
de serveis i les matèries d’urbanisme i
obres públiques, entre d’altres.

Reunió de la Comissió de la Informació i Noves Tecnologies, presidida per Àngel Ros. © FEMP

L

a Comissió de Societat de la Informació i Noves Tecnologies de
la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), presidida per
l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va acordar el 3 de juliol aplicar indicadors de
transparència als municipis per tal de
mesurar el grau d’informació sobre la

situació i la gestió municipals que cada
ajuntament dóna als ciutadans.
L’actuació es farà en col·laboració amb
l’administració general de l’Estat i vol
fer públiques les dades sobre tots els
nivells de l’administració, aplicant referències i valoracions homogènies.

Noves Tecnologies

Treballant per la transparència municipal

La iniciativa vol fer públiques
les dades sobre tots els
nivells de l’administració,
aplicant referències i
valoracions homogènies
La comissió va estudiar també la possibilitat que l’administració de l’Estat
posi en marxa amb l’ajut de la FEMP
un segell de qualitat de l’administració
electrònica que permeti definir indicadors per a l’avaluació, bases i criteris
generals del servei. •••
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