
 
 

TALLERS D’IDEES PER A L’ELABORACIÓ DE L’ORDENANÇA DEL PAISATGE DE LLEIDA  
Taller núm. 2: El Paisatge de la ciutat 

 
Data: Dimarts, 15 de març de 2016 
Lloc: Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol | Carrer La Palma, 12.  Lleida 
Hora: 18:30h – 20:30h 
 

PRESENTACIÓ 
 
El moment inicial en el que es troba el procés d’elaboració de la nova Ordenança del Paisatge de 
Lleida requereix d’una reflexió profunda sobre el seu contingut. Per aquest motiu, La Paeria, organitza 
3 Tallers de Participació que tenen per objectiu donar veu a agents professionals, econòmics i socials 
per tal de recollir les seves idees sobre com concretar el document definitiu. 
 
Cadascun dels 3 tallers estarà dedicat a una temàtica específica, de manera que el primer va estar 
dedicat a l’abast i contingut de l’Ordenança del paisatge, el segon, el que ens ocupa, tindrà com a 
objectiu definir pròpiament el paisatge de la ciutat, més consolidat a nivell urbà, i el tercer es 
centrarà en el paisatge més obert, el paisatge rural i de l’Horta. 
 
Aquest Segon Taller debatrà sobre el paisatge de la ciutat, més transformat, com un bé col·lectiu 
d’interès social, cultural i ambiental. En aquest sentit abordarem l’abast de la seva regulació i com 
aquesta ha de fer incidència en l’àmbit de les edificacions, en el dels espais lliures d’edificació, en el 
de les activitats i en qualsevol altre aspecte que pugui tenir incidència en el paisatge, per tal de 
garantir a tots els habitants de la ciutat, gaudir d’un paisatge harmònic i una adequada qualitat de 
vida. 
 
Com a punt de partida, per poder reflexionar sobre les diferents qüestions que en aquest debat es 
puguin plantejar, es prendrà com a base un esborrany d’Ordenança del Paisatge Urbà, que s’adjunta 
com a document base i aquells altres elements que resulten de les aportacions el Primer Taller 
 

DOCUMENTS DE TREBALL 
 
- Acta parcial del Taller 1 (subtema de debat 2 – Paisatge urbà) 
- Document esborrany d’Ordenança  
 
 

PROGRAMA DEL TALLER 
 

18.30h Acreditacions i benvinguda als participants  

18.40h Contextualització del debat: reflexions sobre el paisatge de la ciutat. 

18.45h Funcionament del taller: objectius i metodologia de debat 

18.50h Debats simultanis: es formen 3 grups, i cada grup tracta els tres temes en què s’estructura la sessió 

20.15h Posada en comú: síntesi de les aportacions i consensos detectats, a càrrec dels dinamitzadors de cada grup 

20.30h Tancament de la sessió  

 

 
INSCRIPCIONS I MÉS INFORMACIÓ 
 
Web del Paisatge de Lleida: http://paisatge.paeria.cat 
Dubtes i consultes: paisatge@paeria.cat 

http://paisatgeurba.paeria.cat/fitxers/taller_1_acta_parcial_subtema2_paisatgeurba.pdf
paisatgeurba.paeria.cat/fitxers/ordenanca-del-paisatge-urba-de-lleida.pdf

	Acta parcial del Taller 1 (subtema de debat 2 – Paisatge urbà)

