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LA MITJANA
ACULL EL 6 DE
JUNY LA FESTA
DEL MEDI AMBIENT

El Parc de la Mitjana acollirà el diumenge,
6 de juny, la Festa del Medi Ambient, una
trobada cultural i de lleure organitzada per
l’Ajuntament de Lleida amb motiu del Dia
Mundial del Medi Ambient oberta a tots els
ciutadans i ciutadanes. La celebració es
desenvoluparà durant tot el matí, a partir de
les 10 h, i constarà d’una desena d’activitats
pensades per a infants i adults.
Els participants a la festa hi trobaran espais
dedicats a la deixalleria mòbil i a l’energia
solar (maquetes), una exposició i jocs
centrats en el tema dels residus i parades
amb menjar i begudes ecològiques.

noves tecnologies

L’Ajuntament ha previst també desenvolupar
cinc activitats “ecològiques” de caire gratuït
(cal fer la inscripció prèviament). Es tracta

Representació d’un conte de temàtica mediambiental al Parc de la Mitjana.

d’una visita guiada sobre ocells de la Mitjana
(10 h), una visita guiada als racons del parc
(10.30 h), un taller de cuina solar (10.30 h)
i una ruta amb bicicleta (11 h). El programa
d’activitats, que es portarà a terme a la zona
d’accés a la Mitjana, inclou també un conte

Aquest estudi, elaborat per Acctiva, ha
analitzat l'estat d'accessibilitat dels portals
dels ajuntaments de capitals de província
espanyoles i arriba a la conclusió que, en
la seva major part, no compleixen els
mínims criteris d'accessibilitat a la
informació proporcionada per mitjans
electrònics a persones grans i persones
amb discapacitats.
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Informació i inscripcions: Regidoria de
Sostenibilitat i Medi Ambient. Telèfon: 973
70 04 55. E-mail: infosostenible@paeria.es.

concurs

LA WEB
MUNICIPAL,
LA QUARTA MÉS
ACCESSIBLE DE
L’ESTAT ESPANYOL

La web municipal paeria.es és una de les
més accessibles de tot l'Estat espanyol,
segons un informe que ha elaborat
l'empresa Acctiva (divisió de la
Corporación Internacional de Fomento
del Negocio Electrónico especialitzada
en accessibilitat de pàgines web).

de medi ambient “per a petits i grans”que
es farà a les 12 del migdia.

CARTELL DE LES FESTES
DE LA TARDOR
La regidoria de Cultura de l'Ajuntament
de Lleida ha convocat novament el
concurs del cartell anunciador de les
Festes de la Tardor de Lleida.
En aquest sentit, Lleida té una de les webs
més accessibles de l'Estat, ja que se situa
en 4a posició per darrere de Melilla,
Valladolid i Saragossa.
Segons la llei 34/2002 d'11 de juliol de
serveis de la Societat de la Informació i de
comerç electrònic, s’estableix que "Les
administracions públiques adoptaran les
mesures necessàries per tal que la
informació disponible a les seves
respectives pàgines d'Internet pugui ser
accessible a persones amb discapacitats
i a persones grans, d'acord amb els criteris
d'accessibilitat al contingut generalment
reconeguts, abans del 31 de desembre
de 2005...".

Els originals s'han de lliurar, del 30
d'agost al 2 de setembre de 2004,
entre les 9.00 i les 14.00 h, a la seu
de la regidoria de Cultura, situada a
l'avinguda de Blondel, 64, codi postal
25002, de la ciutat de Lleida.
Els cartells han de tenir com a tema
genèric la Festa de la Tardor de Lleida
i hi ha de constar el text següent:
Festes de la Tardor 2004, Sant Miquel,
del 25 al 29 de setembre de 2004.

i Regidoria de Cultura. Carrer Major,
31 (ed. Casino Principal). 973 70 03
94. www.paeria.es/cultura

