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L’ARBORÈTUM
ACOLLIRÀ
400 ESPÈCIES
D’ARBRES DE
18 PAISATGES

El ple de març de l'Ajuntament de Lleida
ha aprovat el projecte de l'Arborètum de
Lleida, una àrea arbrada de 8 hectàrees
situada a Ciutat Jardí, al costat del carrer
d'Enric Farreny. L'arborètum –combinació
de jardí botànic i de parc urbà– constituirà
un espai obert al públic que albergarà
unes 400 espècies arbòries identificades.
Es tractarà d’arbres procedents de 18
paisatges o biomes diferents tant de la
Península com de zones de l’Àfrica,
Amèrica, Àsia i Europa.
La idea del nou jardí botànic inclou una
plaça i diversos vials, cursos d’aigua, àrees
de repòs i passarel·les, i preveu també el

Esquema del futur recinte, amb els principals tipus de boscos.

d e s e n vo l u p a m e n t d e p ro g ra m e s
pedagògics específics que ajudin a
interpretar l'entorn i el medi ambient. A
més, el parc oferirà informació adaptada
per als invidents com també accessos per
als usuaris amb discapacitats físiques.
Zona verda i espai urbà
El plantejament del nou parc arbrat és
doble: obeeix a la creació d'una zona

LLEIDA INTERCANVIA EXPERIÈNCIES
D’URBANISME AMB ALTRES CIUTATS

Lleida col·labora en aquest programa amb ciutats com Ferrara.

La nostra ciutat participa en un projecte de cooperació urbanística amb
l'objectiu de fomentar l'intercanvi d'experiències i coneixements urbanístics
entre Europa i Amèrica Llatina. El projecte deriva del programa europeu
URB-AL i assigna un tema de treball a cada ajuntament que hi participa.
Lleida ha acollit l’1 d’abril una primera reunió de treball sobre els "Instruments
de redistribució de la renda urbana", que és el tema assumit per la Paeria.
El treball que coordina Lleida vol divulgar quines són les millors pràctiques
perquè la urbanització permeti una correcta distribució de la renda urbana
o de les plusvàlues generades. Lleida col·labora amb les ciutats de Rosario
i Malvinas Argentinas (Argentina), Rio Claro (Brasil) i Ferrara (Itàlia).
LA PAERIA/maig 2003

verda i alhora a la d'un nou espai urbà. El
recinte oferirà una zona de paisatge
natural i una altra de paisatge cultivat, i
disposarà d’aparcament per als visitants.
El projecte ha estat realitzat per la
Universitat de Lleida d'acord amb el
c o n ve n i q u e v a s u b s c r i u re a m b
l’Ajuntament de Lleida. El pressupost de
l'arborètum és de 2.498.000 euros.

cursos
CURSOS A L’IMT
L'Institut Municipal de Treball Salvador
Seguí ha programat cursos de millora
professional reconeguts amb crèdits de
lliure elecció per la UdL:
- Del 6 al 29 de maig: taller de tècniques
de mobilització de malalts.
- Del 7 al 22 de maig: Flash 5.
- Del 10 al 31 de maig: perfeccionament
de parlar i expressar-se en públic.
- Del 12 de maig al 14 de juny: grafologia
II.
- Del 19 de maig a l'11 de juny: tècniques
de comunicació per a professionals de la
salut.
- Del 20 de maig al 5 de juny: tècniques
de recerca de feina.
- Del 26 de maig al 9 de juny: Contaplus.
- Del 26 de maig al 16 de juny: Cuina
d'estiu.
- Del 31 de maig al 21 de juny: Power
Point: disseny de presentacions.
Institut Municipal de Treball Salvador
Seguí. Carrer de Ramon Argilés, s/n.
973 24 77 37

