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BONA ACOLLIDA
ENTRE EL COMERÇ
DE LA RECOLLIDA
SELECTIVA DE
PAPER I CARTRÓ

L'Ajuntament de Lleida, conjuntament
amb la Federació de Comerç, ha començat
el nou servei de recollida selectiva entre
les botigues amb una doble finalitat. D’una
banda, es vol evitar els desbordaments
reiterats dels contenidors de recollida
selectiva de paper, que perjudiquen la
imatge urbana. De l’altra, es pretén
diferenciar els residus que es produeixen
en els comercos dels residus generats en
domicilis particulars. I finalment, la iniciativa

La nova fase de recollida selectiva es desenvolupa a indrets de la ciutat com la Zona Alta.

s’adapta a la futura normativa catalana de
recollida selectiva.

de moment, està rebent molt bona acollida
per part del sector comercial.

La proposta segueix les passes de l'acció
que ja es porta a terme a l'Eix Comercial
amb la recollida porta a porta als
establiments. L’objectiu municipal és
incrementar la quantitat total de residus
recollits de forma selectiva i anar
generalitzant per diferents zones de la
ciutat un procés de recollida selectiva que,

Amb la nova campanya, els establiments
s’estalvien de portar els cartrons que
generen als contenidors blaus. Ara el que
han de fer és deixar-los, ben plegats i
lligats (per donar una bona imatge i
afavorir l’acció de recollida) a la vora dels
contenidors verd fosc per a la brossa
després de tancar el comerç.

CAMPANYA DE
VACUNACIÓ DE LA
MENINGITIS ALS
CENTRES ESCOLARS

El Departament de Salut Pública de
l'Ajuntament de Lleida, a través de l'equip
de Salut Escolar, ja ha començat a
administrar la vacuna de la meningitis als
alumnes de 6è curs d'educació primària
i 2n curs d'ESO de Lleida que no han
estat vacunats anteriorment. Els alumnes
de la resta de cursos rebran la dosis en
una segona fase a través dels equips
d'Atenció Primària.
Fins al mes de maig, els professionals
mèdics de l'equip de Salut Escolar de la
Paeria també administraran les dosis
corresponents de la vacuna Antihepatitis
A+B, l'Antitetànica i l'Antidiftèrica. Abans
però, els pares dels alumnes reben una

L’actuació sanitària
es fa entre
alumnes de 6è
curs d’Educació
Primària i 2n curs
d’ESO.

circular informativa en la qual han
d'autoritzar la vacuna.

la mesura entre la població d'entre 2
mesos i 18 anys.

El programa de vacunació de la meningitis
entre els escolars de Lleida sorgeix a partir
de la recomanació del Comitè d'Experts
en vacunacions del Departament de
Sanitat i Seguretat Social que decidí aplicar

L'Ajuntament duu a terme rigorosament
el programa de vacunació des de l'any
1983. I des de l'any 1999 s'han administrat
més de 10 mil dosis als escolars de la
ciutat.
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salut pública

La nova campanya de recollida selectiva
del paper i cartró comercial porta a porta
que la Regidoria de Medi Ambient ha
endegat entre els establiments de la ciutat
comença a donar fruits. Només al mes de
febrer, s'han arribat a recollir 40.430 quilos
de paper i cartró. Aquesta quantitat
s'afegeix als 39.640 quilos que també ha
reciclat l'Eix Comercial.

