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Consell Municipal
del Patrimoni
• Pla de Muralles de la ciutat

Banc dels Aliments:
èxit del gran recapte
per aconseguir
que les persones
necessitades rebin
ajuda alimentària
El Gran Recapte d’Aliments és una campanya de recollida d’aliments bàsics que
va tenir lloc el 25 i 26 de novembre amb
l’objectiu d’aconseguir que les persones
més necessitades rebin ajuda alimentària.
Les cadenes de supermercats participants han estat Aldi, Bonarea, Bonpreu,
Caprabo, Carrefour, Consum, Dia, Esclat,
Lidl, Mercadona, Plusfresc i Simply, mentre que els aliments preferents que es
demanaven per al recapte eren llet, llegums (preferentment cuits), conserves
de peix i carn, oli, ialiments infantils.
En total, a la ciutat de Lleida han funcionat 63 punts de recollida, amb uns
2.200 voluntaris i amb la previsió de
recollir uns 300.000 quilograms d’aliments.

Les muralles de la Seu Vella necessiten una reforma integral. © Paeria

El nou Consell Municipal del Patrimoni de
Lleida té com a missió assessorar sobre els
criteris que han de regir les actuacions en
matèria de patrimoni de la ciutat. L’ens té
la vocació de ser un òrgan participatiu, té
la participació de persones de prestigi i
d’experts en els diferents àmbits que configuren el patrimoni material i immaterial
de la ciutat, com també de representants
dels grups polítics de la Paeria. L’Ajuntament considera prioritària la millora de les
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muralles de la ciutat, situades sobretot al Turó de la Seu
Vella i també al Turó de Gardeny, i farà un
Pla de Muralles de Lleida per abordar la
seva restauració integral (té un cost d’1,5
milions d’euros). Durant la reunió del consell també es van abordar la conservació
de l’església de Sant Ruf, la revisió del catàleg de béns protegits, el nou Segell del
Patrimoni de Lleida i la revisió del pla de
senyalització del patrimoni de la ciutat. •••

Consells Municipals

Gent Gran
• L’objectiu és elaborar un pla d’acció que permeti
millorar la qualitat de vida d’aquest col·lectiu

OBJECTIU: ERADICAR LA POBRESA
El Banc dels Aliments de Lleida és una associació sense ànim de lucre que neix amb la
finalitat de lluitar contra la pobresa de les comarques de Lleida com també contra el malbaratament alimentari.
Els aliments que rep el Banc van destinats a
entitats socials, perquè es lliurin a les persones
usuàries de cada entitat després de les valoracions corresponents.
El 2015 l’entitat va recollir 12.903 tones d’aliments, amb un total de 90 entitats socials receptores d’aliments i 28.854 beneficiaris finals.

Més informació:
Pol. Neoparc. C/ Vilanova de la Barca, 3
Tel. 973 25 76 12 http://www.bancalimentslleida.cat/

Lleida ha constituït el nou Consell Municipal de la Gent Gran, un òrgan de participació format per més de 200 persones que permetrà
fer un diagnòstic sobre l’estat de la ciutat i elaborar un pla d’acció per
aconseguir l’excel·lència en les polítiques municipals adreçades a
les persones grans i millorar la qualitat de vida d’aquest col·lectiu.
Tindrà tres eixos: la ciutat on vivim, per relacionar-nos i per ser-hi.
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Millora de l’entrada a Pardinyes per la passarel·la de Renfe
• Obres d’alineació del carrer Camí de Corbins, amb dues voreres amples i punts de llum i mobiliari urbà nou

Els treballs han permès augmentar les places de pàrquing. © H. S.

Les obres d’alineació del carrer Camí de Corbins a Pardinyes, en el
tram comprès entre Roger de Llúria i Sant Jeroni, ja estan enllestides. L’actuació afavoreix la connexió a peu entre el centre de la
ciutat, per la passarel·la de vianants de Renfe, i l’entrada al barri i
dignifica aquest espai. S’ha donat continuïtat al carrer aplicant els
mateixos criteris de disseny i constructius del tram, redissenyant la
secció i creant un vial amb una amplada de 18,50 m amb dues voreres. El projecte ha suposat la supressió i la cessió d’una part de la
superfície de l’aparcament de la carnisseria Narcís, que s’ha destinat
a l’ampliació del carrer. També s’hi ha col·locat enllumenat públic
nou, bancs i papereres, es plantaran arbres a l’hivern i s’han habilitat
tres places d’aparcament de motos i vuit per a cotxes. •••

Reforç de l’accessibilitat a l’entorn del tanatori
• Construcció d’una vorera nova de 75 metres i d’un pas de vianants a l’altura d’aquest equipament
Les obres per millorar l’accessibilitat i la
seguretat viària a l’entorn del tanatori del
Camí de Montcada, a l’altura del carrer
Arquitecte Gomà, consisteixen en la construcció d’una vorera nova de 75 metres de
longitud, la creació d’un pas de vianants
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nou a l’altura d’aquest equipament i la
instal·lació de cinc punts de llum, com també la plantació d’arbrat.
L’Ajuntament de Lleida treballa des de
fa temps per millorar la seguretat viària i

l’accessibilitat a la ciutat per mitjà de dos
eixos principals, que són la conscienciació
ciutadana i les millores urbanístiques en
matèria de mobilitat –especialment en zones properes a centres escolars i altres equipaments–. •••

