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Pla de desenvolupament de la Mariola
• Per dinamitzar socialment, urbanísticament i estructuralment el barri

E

l Pla de Desenvolupament Comunitari de
la Mariola-Escorxador,
que impulsa la Paeria en
col·laboració amb 24 associacions, centres i entitats i la
Generalitat, és una iniciativa
per dinamitzar socialment,
urbanística i estructural el
barri, per mitjà d’una àmplia
acció comunitària i participativa en què hi ha implicats
les administracions, el teixit
associatiu i veïnal i la resta
d’agents econòmics i socials
del barri.
Una de les accions que
engloba el nou Pla de Dinamització és implicar els
veïns i les veïnes de la Mariola en la construcció del
futur Museu de la Ciència
de Lleida. Es crearan plans

l’accés al futur Museu de la
Ciència.

El futur Museu de la Ciència de Lleida, que serà a Gardeny. © H. S.

Els veïns participaran
en l’enjardinament
del futur Museu de
la Ciència de Lleida
d’ocupació municipals i treballs comunitaris retribuïts
perquè els veïns del barri
participin en la millora dels

accessos i l’enjardinament
del Museu de la Ciència. En
concret, es preveu destinar
a la construcció d’aquesta
fase del Museu i del seu accés uns 400.000 euros, que
permetran, d’una banda, fer
l’espai per a l’exposició Joan
Oró i, de l’altra, dur a terme
la jardineria i l’adequació de

La resta d’actuacions
engloben l’àmbit urbanístic i estructural i, també,
d’acció comunitària i participativa. Es tracta de la decoració urbana de dos parterres i diferents espais del
barri, la millora i l’adaptació
de l’espai per jugar a petanca al costat del Casal Social
Mariola, la celebració de
campionats de futbol sala
–actualment se celebra un
torneig amb 8 equips–, la
dinamització de diferents
punts de trobada al carrer
amb activitats lúdiques per
a petits i grans i la participació dels veïns en la promoció dels espais públics del
barri, entre d’altres. •••

• Lleida celebra els 25 anys de l’assemblea il·luminant en blau els edificis emblemàtics

L

leida, com a Ciutat
Amiga de la Infància,
ha tingut un protagonisme especial en la celebració d’UNICEF del 25è
aniversari de la Convenció
dels Drets dels Infants aprovada per l’Organització de
Nacions Unides el 20 de novembre de 1989.
Coincidint amb aquest
dia i amb la Setmana dels
Drets dels Infants, que organitza anualment la Paeria, Lleida ha acollit un acte
simbòlic i ha il•luminat de
blau els edificis emblemàtics de la ciutat, el color
corporatiu de l’Agència de
les Nacions Unides.
Lleida va rebre l’any 2004
el reconeixement de Ciutat
Amiga de la Infància pels

Infància

Convenció dels Drets dels Infants

L’Ajuntament porta a terme diversos programes per afavorir els drets dels infants. © H. Sirvent

Renovació del
reconeixement de
“Lleida Ciutat Amiga
de la Infància”

projectes duts a terme per
l’Ajuntament per afavorir
els drets dels infants i la
promoció de la seva participació a la ciutat. Aquesta
distinció s’ha renovat i, el

passat 7 de novembre el
regidor d’Educació, Jesús
Castillo, va rebre el reconeixement de “Lleida Ciutat
Amiga de la Infància” a Guadalajara. •••
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