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A la ciutat i l’horta de Lleida hi
ha diferents espais amb potencialitats desaprofitades, com
la plaça de l’Auditori, on són
necessàries intervencions urbanístiques per a la seva
regeneració i millora i augmentar així la qualitat de vida de
les persones. Amb aquest objectiu, l’Ajuntament de Lleida,
a través de la Fundació del
Paisatge de Lleida, ha creat el
programa Espais Singulars.

Com vols que
sigui la plaça de

la Panera?

Es volen aconseguir espais públics vius i útils, adequats a les
necessitats de la ciutadania. Per
aquest motiu, la primera fase
del programa consisteix en un
procés participatiu en què els
veïns i veïnes, associacions, entitats, empreses i comerços podreu aportar idees i propostes
que es tindran en compte en el
projecte de millora de la plaça.

Participa-hi!

Més informació a
www.paeria.cat

FASES DEL PROGRAMA ESPAIS SINGULARS

Fase 1
Tallers participatius
Adreçats a la ciutadania

(8 i 20 de juny del 2017)

Fase 2
Convocatòria del concurs públic
d’idees per reformar la plaça

FASE 1:

Les bases del concurs estableixen que les propostes incorporaran les conclusions dels tallers
participatius
Adreçat a professionals-arquitectes

(Juliol del 2017)

Fase 3
Exposició pública dels projectes
presentats i anunci de la proposta
guanyadora
(Tardor del 2017)
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TALLERS PARTICIPATIUS

• Qui hi pot participar?
Qualsevol persona interessada, especialment
els veïns i veïnes del Centre Històric i entitats,
associacions, empreses i comerços ubicats al
barri.
Les persones que viviu i treballeu al Centre
Històric sou qui coneixeu més bé les necessitats
del barri i dels seus espais i qui, principalment,
fareu ús de la plaça de la Panera. La vostra
opinió és molt important.

Vine i explica’ns com t’imagines la plaça!

• Quan?
TALLER 1 | Presentació i debat

Anàlisi de les problemàtiques de la plaça
i de les necessitats ciutadanes
Dia: Dijous 8 de juny
Hora: 19.00 a 21.00 hores
Lloc: Centre d’Art la Panera
(plaça Panera, 2. Lleida)
Del 8 al 20 de juny:
Podeu fer arribar les vostres propostes via:
• Formulari web a www.paeria.cat
• A la bústia física ubicada a la Demarcació de Lleida del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (c. Canyeret, 2), on
trobareu també els formularis en paper

TALLER 2 | “Quina plaça vols?”

Activitat lúdica per recollir les opinions i
punts de vista sobre l’espai
Dia: Dimarts 20 de juny
Hora: 19.00 a 21.00 hores
Lloc: Centre d’Art la Panera
(plaça Panera, 2. Lleida)

