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NOU PROJECTE
DE PARC LINEAL
DEL RIU SEGRE,
DES DE LA MITJANA
FINS A RUFEA

Les regidories de Participació, Educació,
Sostenibilitat i Medi Ambient estan treballant
en el projecte del “Camí natural del riu
Segre”, iniciativa que es posarà en marxa
aquest any 2004. El projecte està destinat
a agençar el curs del riu Segre des de la
Mitjana (a l’altura de les Escoles Alba) fins
a Rufea per tal d’aprofitar aquest espai amb
diversos objectius.
En primer lloc es pretén fer una tasca
d’educació ambiental i interpretació de la
natura parant especial atenció a la protecció
i preservació del medi ambient. Un altre
objectiu és potenciar un turisme integrat,
respectuós amb el medi ambient i la cultura
local. Finalment, es vol promocionar les

activitats educatives i culturals en aquest
entorn. El “Camí natural del riu Segre” tindrà
una longitud de 22 quilòmetres i estarà obert
a vianants i ciclistes, tot i que en alguns
trams estaran permesos els passejos a cavall.
Una de les infraestructures més importants
que s’hi ha previst és una passarel·la de
tipus pont penjant, de 100 m, que connectarà
Rufea amb el camí vell d’Albatàrrec. També
s’habilitarà una petita passarel·la metàl·lica
a la zona coneguda com l’Illa dels ànecs. El
projecte també preveu agençar zones de
recepció específiques per a piragüistes i
pescadors i espais de lleure i lúdics, a més
d’observatoris d’ocells, miradors paisatgístics,
bancs i passeres alçades sobre el riu.

Estalvi i recollida selectiva

APILA LES PILES
Gràcies a l’ús de les piles, podem escoltar
un transistor a la platja, fer servir una
llanterna, fer números amb la calculadora
i saber l’hora sense donar corda al rellotge.
Sovint, però, utilitzem aparells amb piles
en situacions en què no són necessaris
o àdhuc ens pot arribar a semblar que
una joguina sense piles és poca cosa…
Les piles, tant les grans com les de botó,
contenen metalls (mercuri, cadmi o plom)
que són perillosos per a la salut de les
persones i el medi ambient. El mercuri és
molt tòxic per als éssers vius, pot provocar
intoxicacions greus per inhalació i si
s’aboca, es dispersa pel sòl i les aigües.

xifres que parlen...
- A Catalunya, l’any 2002 es recolliren
482,33 Tm de piles (6,84 Tm a Lleida).
Així, es van recuperar la meitat de les
piles que s’havien venut.
- Hi ha més de 16.000 punts de recollida
de piles a Catalunya.
- El mercuri d’una pila de botó pot
contaminar l’aigua que consumeix una
família de 4 persones durant la seva vida.

PROGRAMA DE
SORTIDES PER A
L’OBSERVACIÓ
D’OCELLS
La Regidoria de Sostenibilitat i Medi
Ambient de l’Ajuntament de Lleida està
desenvolupant des del passat 18 de gener
un programa de sortides d’observació
d’ocells amb l’objectiu d’acostar els
ciutadans i ciutadanes a la diversitat d’aus
que hi ha a les terres de Lleida i voltants.
Steve West, ecòleg i ornitòleg professional,
ha elaborat el programa que dóna a
conèixer espais naturals destacats per la
seva riquesa en ornitofauna i permet així
gaudir de l’observació d’aquestes aus i
del coneixement dels seus hàbitats. Les
sortides es van iniciar al gener amb la
visita als jardins del monestir de les
Avellanes, el vessant sud del Mont-roig
i el pantà de Sant Llorenç de Montgai.
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passa a l’acció...

El diumenge, 15 de febrer, tindrà lloc la
segona sortida de l’any, programada per
zones humides de la Franja: Candasnos,
Chiprana i Mequinensa. El 14 de març es
visitarà el delta del Llobregat i la serra del
Garraf per tal de conèixer ocells aquàtics
i rupícoles propis del Mediterrani.
Per a informació i inscripcions: Oficina de
Sostenibilitat (c/ Tallada, 32). Telèfon 973
70 04 55. E-mails: mediambient@paeria.es,
sostenible@paeria.es

- Redueix tant com puguis la utilització
de piles. Fes servir aparells elèctrics, amb
energia solar...
- Quan sigui imprescindible l’ús de les
piles, en lloc de piles d’un sol ús, utilitza
les recarregables o sense mercuri.
- Mai no llencis piles al cubell de les
escombraries. Porta-les als contenidors
que trobaràs en alguns establiments o a
la deixalleria.

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
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L’ANTIC ABOCADOR
DE SERRALLARGA
SERÀ UN PARC
AMB ZONA DE
PÍCNIC I ESTANY

Lleida disposarà ben aviat d’un nou parc,
gràcies al projecte de reconversió dels
terrenys on havia estat ubicat l’antic
abocador de Serrallarga en una zona de
lleure. La Junta de Residus inicia les obres
de clausura, segellat i agençament de
l’espai que havia acollit l’abocador i que
va deixar de funcionar el gener de l’any
2000 en entrar en funcionament el Centre
de Tractament de Residus de Montoliu.

Es construirà una aula ambiental aprofitant les antigues instal·lacions existents.

El projecte, que ha estat objecte de
concurs públic, preveu que el nou parc
contingui una zona de pícnic i un llac que
s’utilitzarà per al reg i on s’habilitarà una
passarel·la de fusta. També s’hi construirà
una aula ambiental, aprofitant les
instal·lacions existents, adreçada a
alumnes de centres d’ensenyament i als
ciutadans en general.
A la nova zona verda, de 15 hectàrees de
superfície, s’hi plantaran 9.400 arbres,
fonamentalment pins i xiprers, i més de
3.000 arbustos, com també disposarà de
62.260 m 2 de superfície herbàcia. Per
accedir a tot aquest espai s’habilitaran
més de 4 km de camins.
Aprofitament del biogàs
El projecte preveu l’aprofitament del biogàs
que es generi dels residus dipositats en
aquest antic abocador, en el cas que la
seva producció ho faci viable, i generar
així 500 quilowats anuals d’energia, els
quals s’utilitzaran per al consum domèstic
un cop connectats a la xarxa general.
L’Ajuntament de Lleida assumirà el
manteniment de Serrallarga d’aquí a dos
anys. L’empresa Sufi-Romero Polo és
l’encarregada d’executar el projecte de
clausura i agençament de l’abocador amb
un pressupost de 5,3 milions d’euros, el
80% dels quals van a càrrec de la UE i el
20%, de la Junta de Residus.
Aquesta inversió comporta la recuperació
d’una zona fora d’ús que possibilitarà un
nou espai de lleure per al gaudi dels
lleidatans i lleidatanes.
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La imatge superior mostra l’estat actual de l’antic abocador de Serrallarga. A la imatge
inferior es pot veure una recreació del futur parc de lleure.
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LA DEIXALLERIA
MÒBIL EFECTUA
EL SEU
RECORREGUT
PER LLEIDA

L’equipament consisteix en un contenidor
–amb departaments per a cada tipus de
deixalla– que es transporta en un camió
grua i on es poden abocar els mateixos
residus que a la deixalleria fixa: envasos,
piles, fluorescents, vidre, bateries, olis,
mobles, electrodomèstics, etc.

concurs
CONCURS D'INFORMÀTICA
La Paeria i l'Institut Municipal
d'Informàtica convoquen el 14è
Concurs d'Informàtica Ciutat de Lleida
amb la finalitat de fomentar el
coneixement, l'ús i l'aplicació de les
noves tecnologies i la participació de
tothom en la societat de la informació.
S'estableixen dues categories de
premis segons l’edat: a partir de 18
anys i 17 anys o menys. Aquests premis
són per al desenvolupament de
qualsevol tipus de projecte informàtic
de tema i àmbit d'aplicació lliures i/o
pàgina web. El termini de presentació
finalitza el 13 de maig a les 13.00 h.
Registre General de l'Ajuntament
de Lleida. Plaça de la Paeria, 11
–edifici Pal·las–. www.lleida.org/
concursinformatica

CALENDARI DE LA DEIXALLERIA MÒBIL
Any 2004
Raimat

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Stbre. Octubre Novbre.Dsbre.
7 al 10

2 al 5

4 al 7

1 al 14

2 al 5

Llívia

13 al 16

9 al 12

11 al 14

6 al 9

7 al 10

9 al 12

Suchs

20 al 23

16 al 19

18 al 21

13 al 16

14 al 17

16 al 18

Bordeta

27 al 30

23 al 26

25 al 28

20 al 23

21 al 24

23 al 26

Magraners

3 al 6

29 al 2

1 al 4

3 al 6

Secà de S.Pere

10 al 13

6 al 8

8 a l’11

10 al 13

5 al 8

7 al 10

Mariola

17 al 20

13 al 16

15 al 18

17 al 20

13 al 16

14 al 17

Centre

24 al 27

20 al 23

22 al 25

24 al 27

19 al 22

21 al 24

30 al 2

28 a l’1

30 al 3

ELS TREBALLADORS
MUNICIPALS HAN
ASSISTIT A 100
CURSOS EL 2003

Els funcionaris i treballadors laborals de
la Paeria han assistit a 100 cursos al llarg
de l’any 2003, organitzats per l’Ajuntament
de Lleida (17 cursos), les seccions
sindicals d’UGT, CSI-CSIF i CCOO (7
cursos) i altres administracions públiques
(76).
L’objectiu dels seminaris formatius és
ampliar els coneixements dels treballadors
municipals en matèries tan diverses com
redacció, atenció al públic, contaminació
acústica, programes informàtics,
multiculturalisme i atenció a la infància i
a l’adolescència.

La programació dels cursos ha inclòs tant
continguts generals com específics.
Un total de 425 treballadors municipals
han participat en els cursos, que han
suposat 6.124 hores de formació. El
pressupost global destinat a desenvolupar
aquestes activitats formatives ha estat de
117.833,77 euros, dels quals 97.356,20
aportats per l’Ajuntament i 20.477,57 per
l’Institut Nacional d’Administració Pública
en concepte d’ajuda per gestionar
formació continuada. Els cursos organitzats
per la Paeria són una de les principals
opcions formatives que en l’àmbit intern
tenen els treballadors municipals.
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serveis generals

L’Ajuntament de Lleida ha engegat per
segon any consecutiu la iniciativa de
prestar un servei de deixalleria mòbil pels
barris de Lleida amb l’objectiu de facilitar
als ciutadans l’abocament de residus. La
regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat
va iniciar el periple de la deixalleria el dia
7 de gener a Raimat i continuarà durant
tot l’any a vuit barris i partides de Lleida:
Raimat, Llívia, Suchs, la Bordeta,
Magraners, el Secà de Sant Pere, la
Mariola i el centre (aparcament del carrer
Bonaire). A cada lloc hi romandrà 4 dies.

