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CAMPANYA PER
PROMOURE
L’ADOPCIÓ
D’ANIMALS ENTRE
ELS LLEIDATANS

Per quart any consecutiu, l’Ajuntament de
Lleida ha fet una crida a les famílies
lleidatanes perquè adoptin animals
domèstics. L'increment dels abandonaments
durant les dates de Nadal fa que els centres
i les associacions que acullen els animals
sense propietari s'omplin de gom a gom
impedint una atenció acurada dels animals.
Amb la campanya d'adopció “Necessitem
una família”, la Paeria i diverses associacions
protectores d'animals volen incentivar
l'adopció perquè aquests animals siguin
atesos i rebin l'estima que es mereixen.
La campanya es difon per mitjà de les
escoles de la ciutat, les llars de jubilats, els
locals socials i les clíniques veterinàries.
També es passarà durant un mes un espot
informatiu a les pantalles de televisió dels
autobusos urbans. El missatge central de la

L’estació blanca

SI ANEU A LA NEU

campanya insisteix que, abans de comprar
compulsivament un animal domèstic
(sobretot gats i gossos), cal considerar les
obligacions i la dedicació que comporta
tenir cura d’un animal.
Reflexionar sobre la incorporació “d'un
membre més a la família” i donar preferència
a l’adopció per sobre de la compra són els
dos eixos principals d'una campanya
destinada a conscienciar la població
lleidatana.
Les gestions per adoptar un animal es poden
fer des de la Regidoria de Sostenibilitat i
Medi Ambient, la Canera municipal,
l'Associació Amics dels Animals del Segrià
i la Protectora d'Animals Lídia Argilés.

A l'espai urbà, els agents controlaran la
gestió dels residus, els abocaments al
clavegueram, la contaminació acústica,
atmosfèrica i d'olors, la neteja dels solars,
les indústries i les queixes ciutadanes
sobre la recollida d'escombraries.
A més, els agents incidiran a la zona de
l'Horta en aspectes com la vigilància
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xifres que parlen...
- Al Pirineu de Lleida hi ha 11 estacions
d’esquí, amb 600 km de pistes, 800
canons de neu, 80 remuntadors i 23.000
places d’allotjament.
- Per a la temporada 03-04 s’espera
vendre 1.300.000 forfets en 130 dies.

passa a l’acció...

EN MARXA UN
NOU SISTEMA
D’INSPECCIÓ
AMBIENTAL
L’Ajuntament ha posat en marxa un nou
servei d'inspecció ambiental que treballarà
al nucli urbà i a l'Horta de Lleida, incidint
en el manteniment del carril-bici i en les
qüestions relacionades amb els gossos.
L’objectiu és conscienciar els ciutadans
de les obligacions que comporta mantenir
la qualitat mediamiental de la ciutat.

A l’hivern, la neu cobreix les muntanyes.
Ens agrada gaudir-ne esquiant, passejant,
jugant o caminant amb raquetes de neu.
A l’alta muntanya les condicions són molt
dures i la supervivència, per a la majoria
dels animals que no passen l’hivern
dormint al cau, és difícil. A més, la forta
afluència de visitants en algunes àrees
augmenta la pressió sobre la fauna i la
vegetació. Per tant, cal que siguem
especialment curosos amb les nostres
accions sobre el medi i així gaudirem d’un
bon dia de diversió respectant la natura.

d'espais naturals, el control de les activitats
extractives, el manteniment de Serra Llarga
i les inspeccions a granges.
Pel que fa al carril-bici, els agents vigilaran
l'ocupació de les vies amb possibles avisos
i sancions, i verificaran el correcte
manteniment i senyalització del carril.
També s’intentarà que els propietaris de
gossos compleixin les seves obligacions,
com recollir els excrements de l'animal o
portar-los a censar.

- Utilitza els serveis de les poblacions
properes a les estacions d’esquí. Així
afavoriràs el desenvolupament econòmic
i social de les zones de muntanya.
- Evita les grans àrees amb molta
concentració de gent.
- Passeja a peu o amb raquetes de neu.
Acosta’t als parcs naturals gaudint de les
visites guiades que t’ofereixen durant
l’hivern.
- Has provat l’esquí de fons? T’ofereix més
contacte amb la natura i un menor impacte
en el medi.
- No t’allunyis de les pistes i els itineraris
marcats. Extrema les precaucions per no
molestar la fauna ni alterar el paisatge i
la vegetació.
- Evita les motos de neu.

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

