
LLEIDA PEL DESENVOLUPAMENT  
SOSTENIBLE I LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA



La Fundació per la Sostenibilitat Lleida 21 és una 
entitat sense ànim de lucre de l’Ajuntament de Lleida que 
té la missió de dissenyar i gestionar projectes i estudis 
ambientals innovadors, amb l’objectiu de fomentar el 

desenvolupament sostenible al municipi de Lleida  
i que es basen en la participació activa dels diferents  

agents socials de Lleida.



Espais naturals  
de Lleida  

i biodiversitat
Promoció i difusió dels espais naturals de Lleida 

(parc de la Mitjana, aiguamolls de Rufea).

Programa + Biodiversitat de difusió de la 
biodiversitat a Lleida.

Educació per la  
sostenibilitat

Lleida en Viu_descoberta del medi ambient  
de Lleida (5.000 alumnes/any)

Agenda 21 Escolar_treball amb les  
escoles (70 escoles de Lleida)

Ecoactivitats_activitats familiars de cap  
de setmana (3.000 persones/any)

Pedalada popular Setmana de  
la Mobilitat Sostenible (2.000 ciclistes)

Festa del Medi Ambient  
 a la Mitjana (3.000 persones)

Energia verda  
contra l’emergència 

climàtica
Assessorament i impuls vers  
la producció d’energia verda.

Foment d’instal·lacions fotovoltaiques
Promoció de l’estalvi i l’eficiència energètics

Lluita contra la pobresa energètica



Iniciativa que impulsa 
la participació de les 

empreses lleidatanes en 
el desenvolupament de projectes de 
medi ambient per fer de Lleida una 
ciutat referent en la sostenibilitat i la 
mitigació al canvi climàtic.

Què és 
Empreses 
Lleida en verd?



1. Per contribuir a preservar el nostre entorn 

Amb el teu suport fas possible projectes que:

• Sensibilitzen la ciutadania per cuidar l’entorn i promoure accions  
i hàbits sostenibles

• Donen a conèixer els espais naturals de Lleida i la seva 
conservació

• Fomenten un model de ciutat sostenible 

2. Per posicionar-se a Lleida com a empresa verda

Que el nom de l’empresa vagi lligat a un projecte que protegeix la 
natura i el medi ambient converteix l’empresa en un actor principal  
i li atorga el reconeixement social.

3. Per ser un exemple de responsabilitat
        social corporativa

Ajudar a avançar cap a la sostenibilitat de l’espai on vivim és una 
necessitat que no podem obviar. N’hem de ser tots partícips i les 
empreses de Lleida són l’impuls per fer-ho realitat.



PROTECTORES
Per a aquelles que volen fer 

palesa la seva implicació màxima
A partir de 6.000 €

COMPROMESES
Per a aquelles que assumeixen  

un compromís real amb  
el medi ambient

A partir de 3.000 €

RESPECTUOSES
Per a aquelles que són conscients 

de la necessitat del seu suport
A partir de 1.000 €

Empreses Lleida en verd: 
CATEGORIES DE PARTICIPACIÓ



CONTRAPRESTACIONS PROTECTORES COMPROMESES RESPECTUOSES

Acte anual amb els mitjans de 
comunicació per presentar el
projecte Empreses Lleida en verd

Logo de l’empresa:
• Als materials de difusió  

de les activitats
• A les diferents publicacions
• Al cartell d’entrada del parc  

de la Mitjana
• Al web municipal

90%  
Proporcionalitat

70% 50%

Diploma i Segell digital  
Empresa Lleida en verd

Enregistrament i edició d’un vídeo d’un 
minut per presentar a l’empresa i difusió 
del vídeo a les xarxes socials

Estand patrocinat amb un taller ambiental 
a la Festa de la Mitjana i possibilitat de 
muntar un estand publicitari de l’empresa 
a la Pedalada o en altres actes similars

Visita guiada per a les persones 
treballadores i les seves famílies al parc 
de la Mitjana o als aiguamolls de Rufea

Participació en un acció ambiental per 
a les persones treballadores i les seves 
famílies al parc de la Mitjana o als 
aiguamolls de Rufea



Fundació per la Sostenibilitat Lleida 21 - 
Ajuntament de Lleida
Pl. Paeria 11, planta baixa (edifici Pal·las) 
Tel. 973 700 455
infosostenible@paeria.cat
http://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat

Col·laborar amb la Fundació Lleida 21 és una de les 
millors formes d’exercir la responsabilitat social,  
ajudant de forma directa a millorar el medi ambient  
de Lleida i gaudint d’una visibilitat molt positiva entre 
la ciutadania, les institucions i el teixit empresarial.

Ara més que mai,  
per una Lleida  
sostenible!


