TALLERS DE PARTICIPACIÓ SECTORIAL DEL POUM DE LLEIDA
Taller núm. 4: Medi ambient i sostenibilitat
Data: Dijous, 11 de juny de 2015
Lloc: Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol | Carrer La Palma, 12 · Lleida
Hora: 17:45h – 20:30h

PRESENTACIÓ
El moment actual en el que es troba el procés d’elaboració del nou POUM de Lleida requereix
d’una reflexió més profunda sobre el seu contingut. Per aquest motiu, La Paeria organitza 5
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 les propostes urbanístiques
previstes a l’Avanç de POUM, aprovat el passat 3 d’octubre de 2014.
Aquest quart taller tractarà sobre medi ambient i sostenibilitat. Debatrem els mecanismes del
planejament urbanístic que poden servir per garantir la sostenibilitat ambiental i l’estalvi
energètic. També sobre els àmbits d‘interès ambiental en els espais oberts i a l’interior de la
ciutat consolidada. Així mateix, caldrà reflexionar sobre la utilització temporal dels terrenys
urbans i urbanitzables lliures d’edificació així com de la protecció i posada en valor dels béns
d’interès patrimonials, ambientals i paisatgístics.

PROGRAMA DEL TALLER
17.45h

Acreditacions i benvinguda als participants

18.00h

Contextualització del debat: moment actual de l’elaboració del POUM i
reflexions prèvies sobre medi ambient i sostenibilitat

18.20h

Funcionament del taller: objectius i metodologia de debat

18.30h

Primer debat simultani: es formen 3 grups, i cada grup tracta un dels tres
temes en què s’estructura la sessió

19.15h

Segon debat simultani: els grups canvien d’espai de debat, i debaten a
partir del punt en què s’ha quedat l’anterior grup

19.50h

Tercer debat simultani: els grups tornen a canviar d’espai de debat, i
debaten a partir del punt en què s’ha quedat l’anterior grup

20.10h

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

20.30h

Tancament de la sessió (propers passos)

INSCRIPCIONS I MÉS INFORMACIÓ
Inscripcions: http://goo.gl/forms/JXhcXeGvhH
Web del POUM: http://poumlleida.paeria.cat
Dubtes i consultes: poumlleida@paeria.cat

