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LA MITJANA
ACOLLIRÀ LA
FUTURA SEU DE
L’AULA DE
NATURA

La Regidoria de Medi Ambient de
l'Ajuntament de Lleida bastirà al parc de
la Mitjana la seu de l'Aula de Natura, la
q u a l s u b s t i t u i r à l ' a c t u a l C e n t re
d'Interpretació, situat en aquesta zona
verda de la ciutat. Les obres de
construcció de la nova seu han començat
aquesta tardor.
La Paeria construirà el nou equipament a
l’actual zona de picnic (antiga carbonera).
L’Aula disposarà de dos edificis de fusta
de nova construcció, amb una superfície
de 180 m 2 casdascun. Els dos mòduls
seran de planta rectangular i, juntament
amb l’edifici ja existent, el conjunt formarà
una L. L’estètica de les construccions
s’ajustarà a la de l’edifici ja bastit i
s’integrarà al medi.

Bassa Gran

FUTURA AULA DE NATURA

Àrea de picnic

Un dels dos nous mòduls del complex
albergarà les oficines, la recepció, els
magatzems, els serveis i una sala d’exposicions permanent que acollirà una mostra
de la Mitjana. A l'altre s’instal·laran tota
una sèrie d’aules-laboratori i una sala
polivalent.
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Aprenentatge d’oficis
En total participen en el programa 48 nois
d’entre 16 i 24 anys que aprenen els oficis
de fusteria, metall, pintura i construcció.
Els alumnes fan cada dia sis hores de
pràctiques al taller i/o a l’obra i dues hores
d’assignatures teòriques amb la finalitat
de reforçar les competències adquirides
als tallers i de millorar la seva formació
bàsica.
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L'objectiu de la Paeria és que els alumnes
de l'Escola Taller Centre d’Interpretació
de la Mitjana puguin portar a terme les
pràctiques en aquests nous mòduls.
Aquestes pràctiques formen part del
programa de formació ocupacional
cofinançat pel Departament de Treball,
Indústria, Comerç i Turisme de la
Generalitat de Catalunya, el Fons Social
Europeu i l’Ajuntament de Lleida, essent
l'Institut Municipal de Treball Salvador
Seguí qui porta a terme el projecte.

ENTRADA

A dalt, una de les visites guiades a La Mitjana. A sota, l’àrea on s’ubicarà l’Aula de Natura.

En aquest nou espai també s'impartirà el
programa d'educació ambiental “Lleida
en viu”, que té com a objectiu difondre
els aspectes ecològics de Lleida i fomentar
la cultura mediambiental. El programa
s’estructura mitjançant un cicle de cursos

L’Escola Taller de l’IMT
participarà en la
construcció dels nous
mòduls de fusta

i visites guiades que permeten aprofundir
el coneixement dels espais naturals i la
fauna local i dels equipaments de
reciclatge de la ciutat. “Lleida en viu”
ofereix els Cursos naturalistes, les visites
guiades de les Ecodescobertes i els
Contes i jocs de la natura per als més
menuts. Més de 5.000 estudiants de
segon cicle de primària i d'ESO participen
cada any en aquest programa.
Les obres que portarà a terme l'Institut
Municipal de Treball Salvador Seguí tenen
un pressupost de 240.000 euros i inclouen
el material de construcció i algun treball
complementari per part d’empreses
externes.
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