
L'Empresa Municipal d'Urbanisme durà a terme un projecte per recuperar una vintena de 
solars buits del Centre Històric. La primera tinent d'alcalde i presidenta de l'EMU, Marta 
Camps, que ha presidit aquest dijous el Comité de Seguiment del Pla de Barris del Centre 
Històric, ho ha explicat avui als assistents a aquesta reunió, entre els quals hi ha les 
associacions de veïns del barri, diferents representants d'entitats socials i d'inserció laboral, 
comerciants, etc.

Camps ha explicat que aquesta iniciativa, que ja està en funcionament en altres capitals i 
ciutats europees, pretén recuperar solars, tant públics com privats, que ara mateix no tenen 
cap ús ja que no és previst que es construeixi a curt-mitjà termini. Per tant, amb aquest 
projecte, que tindrà un procés de participació ciutadana amb l'objectiu d'implicar tothom perquè 
aportin idees, es vol donar vida a aquests espais i obrir-los a la ciutadania. (s'adjunta arxiu de 
so)

Notícies de La Paeria - Ajuntament de Lleida

L'EMU durà a terme un projecte per recuperar els so lars 
buits del Centre Històric

Data de publicació: 2/2/2012

En el marc del Pla de Barris i a través d'un procés  participatiu en el qual tots els agents implicats podran fer 
propostes d'ús d'aquests terrenys en els quals hi h a diverses opcions com horts urbans, parcs infantil s i esportius 
o aparcaments dissuasoris
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Pel que fa a la utilitat d'aquests solars, s'han pensat en diverses opcions que podrien ser usos 
lúdics, parcs amb jocs infantils o esportius, horts urbans, aparcaments dissuasoris, etc., tot i 
que queda obert per tal que el procés participatiu aporti idees i suggeriments de tots els agents 
del barri, amb l'objectiu que el projecte se'l facin seu.

En l'actualitat, s'està començant a dissenyar el procés participatiu i s'han iniciat els contactes 
amb els propietaris dels solars privats per tal que els cedeixin a l'EMU per tirar endavant 
aquest projecte.

La primera tinent d'alcalde, Marta Camps, també ha explicat les actuacions que s'han dut a 
terme des que es va iniciar el Pla de Barris del Centre Històric, així com de les properes obres 
que es duran a terme, com són la segona fase del convent de Santa Clara i la segona fase del 
Mercat del Pla, així com la continuació de totes les accions formatives, culturals, cursos, 
activitats i tallers, pels quals ja han passat prop de 4.000 persones.
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