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AGENDA JOVE
HIPERACTIVA PER
GAUDIR DELS
MESOS D’ESTIU

L'Ajuntament de Lleida ha preparat per a
aquest estiu un ampli ventall d'activitats per
omplir el temps lliure del jovent de la ciutat,
les quals han estat especialment pensades
per atendre les seves preferències d'oci.
Les propostes van des de les tradicionals
estades i campaments (a localitats com Erilla-Vall o Núria) als camps de treball (a Os
de Balaguer o a l’estranger) o els cursos
acadèmics de tot tipus (monitors de lleure,
de teatre, d'idiomes, Universitat d'Estiu, etc.).
Quinzena d’activitats
La Quinzena d'activitats per a joves és una
innovadora proposta per a les tardes d'estiu
en què es pot escollir entre diferents
possibilitats (tir amb arc, malabars, rocòdrom,

De vacances...

rugbi...) que es fan al recinte de les Basses
d'Alpicat combinades amb jocs aquàtics.
Enguany les activitats d'oci nocturn alternatiu,
programades dins de La nit és Jove,
combinen el ball, la música, la informàtica,
la fotografia i un taller de tatuatges. A més,
les nits d'estiu continuen els tallers habituals
als locals socials de cada barri. Aprenentatge
de tècniques de circ, percussió africana o
massatge relaxant són algunes de les
opcions proposades.
Tot el programa de l'Agenda Jove pot
ampliar-se al Centre Municipal d'Informació
Juvenil (Plaça dels Amics de Lleida, s/n,
telèfon 973 22 28 22).

TOT A PUNT PER
A L’INICI DE LA
TEMPORADA
DE PISCINES

Aquest juny s'inicia la temporada de
piscines a Lleida amb el recinte del Parc
Alcalde Pons ("les Basses") encara en
funcionament. Les piscines que donaran
el tret de sortida seran les del barri de
Pardinyes, que obriran les portes el 7 de
juny. El dia 14 obriran al públic les piscines
de la Bordeta i ja el dia 21 ho faran les
de Magraners, Gardeny i les Basses.
L'horari de les piscines de barri és d’ 11
a 19.30 h. Pel que fa a les Basses, l'horari
és de 10.30 a 19.30 h; els diumenges i
festius, s'obren mitja hora més aviat, a les
deu del matí. Per arribar al Parc Alcalde
Pons es pot agafar l'autobús d'Agrònoms
(línia 14), que surt cada hora, des de les
7.30 h a les 20.30 h, des de la parada de
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Sorpreses a la platja?
Ara que ve el bon temps molts lleidatans
ens acostarem a les platges per gaudir
del mar, el sol i la sorra. Però entre aquest paisatge tan idílic malauradament
també trobarem gran quantitat de
papers, plàstics, ampolles, llaunes, restes de menjar, taps, burilles, etc.
A tots ens desagrada trobar brutícia a
les platges, però sovint no ens adonem
que som els mateixos banyistes els que
amb les nostres activitats embrutem la
platja.
L’acumulació de residus implica serioses
conseqüències per als ecosistemes
costaners, com poden ser danys als
peixos que els confonen amb menjar, i
també per als banyistes. El contacte
amb la sorra, que és on majoritàriament
es troben les deixalles, produeix
afeccions dermatològiques, talls i
ferides.

xifres que parlen...
Durant l’estiu del 2001 a les platges
tarragonines es recolliren residus
(plàstics, fustes i restes vegetals)
suficients com per omplir més de 300
contenidors d’escombraries.

passa’t a l’acció...

l’estació de RENFE, de dilluns a divendres,
i també cada hora, des de les 8.05 h a les
21.05 h, des de les Basses.
El preu de l'entrada és d'1,60 euros per
persona. L'abonament individual de
temporada puja a 45,80 euros i també es
pot adquirir abonaments de 5, 10 o 20
entrades. El servei de lloguer d'hamaques
a les piscines de barri val 0,70 euros.

Utilitza envasos que puguis tornar
a usar més tard si vols endur-te menjar
i beguda a la platja (carmanyoles,
cantimplores,..).
Recull tot allò que t’emportis a la
platja i si generes cap residu, diposita’l
a les papereres o contenidors de
recollida selectiva.
Gaudeix de les platges respectant
a les altres persones i el medi que
t’envolta.

digues la teva a...
Vols informació sobre algun tema?
Vols opinar?
Tens algun “truc sostenible” que
contar-nos?
Posa’t en contacte:
agenda21@paeria.es
Tel. 973 70 04 55

