
Objectius i funcionament dels tallers

TALLERS D’IDEES PER A L’ELABORACIÓ DE 
L’ORDENANÇA DEL PAISATGE DE LLEIDA 

ABAST I CONTINGUT D’UNA ORDENANÇA DE PAISATGE

8, 15 i 29 de març de 2016



Moment actual del procés d’elaboració de l’Ordenança

En aquests moments ens trobem en el període
inicial de redacció del document que, un cop
acabat, s’ha de sotmetre a la tramitació
corresponent de l’Ajuntament i un cop aprovada, si
escau, ha de regular el conjunt d’intervencions
sobre els elements que afecten el nostre
paisatge.



QUÈ? Objectius generals dels Tallers

OBJECTIUS DELS TALLERS

• Contrastar i, sobretot, plantejar entre tots els diferents sectors implicats, els
continguts de l’Ordenança del Paisatge de Lleida, amb l’objectiu de disposar de
pautes i idees que es puguin tenir en consideració per a la seva redacció final.

• Donar veu, a través de 3 Tallers de participació, a agents professionals,
econòmics i socials del nostre territori per tal de recollir les seves aportacions
sobre com concretar l’abast i el contingut de l’Ordenança del Paisatge.

En el marc del procés de redacció de l’Ordenança del Paisatge de
Lleida, la fase inicial en la que ara ens trobem requereix d’una reflexió
profunda sobre el seu contingut, l’abast i les determinacions.



QUI? Destinataris (participants) dels Tallers

Els diferents sectors dels quals l’Ajuntament de Lleida pretén escoltar la
seva opinió per tal de redactar l’Ordenança del Paisatge de Lleida són:

• Col·legis professionals
• Sector agrari
• Empresaris de serveis, indústria i comerç, Mesa construcció...
• Comerciants
• Turisme i hostaleria
• Associacions de veïns
• Associacions culturals, socials i ambientals
• Universitat i centres de recerca

El ventall d’agents que puguin participar s’amplia, també, a totes aquelles
persones o entitats que hagin mostrat el seu interès per aquesta temàtica en
algun moment.



COM? 3 Tallers, 3 temes de debat 

TALLER I TEMÀTICA BREU DESCRIPCIÓ

TALLER 1. 
ABAST I CONTINGUT

Abast i contingut de l’Ordenança de Paisatge de Lleida.
Criteris generals.

TALLER 2. 
PAISATGE DE LA CIUTAT

Elements de caràcter urbà que intervenen de manera
important en la configuració del paisatge de la ciutat.

TALLER 3. 
PAISATGE OBERT

Elements que intervenen en la configuració del paisatge 
obert, espais naturals, àmbits agrícoles i, específicament, 
l’Horta.



QUAN I ON? Calendari dels Tallers

Data Horari Tema del Taller

Dt 8.03 18:30h – 20:45h
Abast i Contingut de l’Ordenança del
Paisatge

Dt 15.03 18:30h – 20:45h
Elements del Paisatge en la configuració
de la ciutat

Dt 29.03 18:30h – 20:45h
Elements del Paisatge en la configuració
de l’espai obert

Tots els tallers tindran lloc a l’Escola d’Art Municipal
Leandre Cristòfol (carrer La Palma, 12, Lleida)



Canals de comunicació vinculats als Tallers

Web: http://paisatge.paeria.cat | Bústia suggeriments: paisatge@paeria.cat

Adreça: Edifici Pal·las, 5a planta. Plaça Paeria s/n. 25007 Lleida. | Telèfon: 973 700 400 

Revista de l’Ajuntament de Lleida: LA PAERIA 


