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Com vols que sigui el
PALAU de VIDRE?
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HI POT VENIR TOTHOM!
Recollirem les vostres opinions, idees i 
propostes, que es tindran en compte 

en el projecte d’intervenció en l’àmbit 
del Palau de Vidre



Què és el programa Espais Singulars?

A la ciutat i a l’Horta de Lleida hi ha diferents espais i edificis amb potencialitats 
desaprofitades, com el Palau de Vidre, on són necessàries intervencions urbanísti-
ques per a la seva regeneració i millora. Amb aquest objectiu, l’Ajuntament de Llei-
da, a través de la Fundació del Paisatge de Lleida, ha creat el programa Espais 
Singulars. La primera fase del programa és un procés participatiu per escoltar els 
ciutadans, associacions, entitats, empreses i comerços de la ciutat.

FASE 1.  
TALLERS PARTICIPATIUS
Adreçats a la tota la ciutadania

TALLER 1 |  
Visita guiada + debat i pluja d’idees
Dia i hora: dissabte, 9 de febrer de 2019 / 
11.00-13.30 hores
Punt de trobada: plaça Bores (davant l’entra-
da principal dels Camps Elisis)
Lloc del debat: Sales de reunions del Palau 
de Vidre

TALLER 2 |  
Activitat a l’espai públic
Dinàmica participativa i enquestes a la ciuta-
dania
Dia i hora: dissabte, 16 de febrer de 2019 /  
11.00-14.00 hores
Lloc: plaça Pati de les Comèdies (entre els 
edificis de l’IEI i l’IMAC)

Del 4 al 17 de febrer
Podeu fer arribar les vostres propostes via:
ê	Formulari web a www.paeria.cat i http:// 

urbanisme.paeria.cat/paisatge-i-patrimoni
ê	A la bústia física ubicada a la Demarcació 

de Lleida del Col·legi d’Arquitectes de Ca-
talunya (C. Canyeret, 2. Lleida), on trobareu 
també els formularis en paper

FASE 2.  
Convocatòria del concurs 
públic d’idees per intervenir 
en l’àmbit del Palau de 
Vidre 
Adreçat a professionals-arquitectes
A les bases, s’incorporaran les con-
clusions dels tallers participatius
Març del 2019

FASE 3.  
Exposició pública dels pro-
jectes presentats i anunci de 
la proposta guanyadora
Primavera del 2019

1a edició (2017): plaça de l’Auditori i plaça de la Panera. 2a edició (2019): Palau de Vidre
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