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Lleida estrena un gran espai verd
a l’antic abocador de Serrallarga
El nou Parc Ambiental de
Lleida, situat a l’antic abocador de Serrallarga, a la
partida de Sant Just, es va
inaugurar el dissabte 11 de
febrer en un acte presidit
pel conseller de Medi Ambient, Salvador Milà. Les
obres de clausura i segellat
del recinte, de 12 hectàrees
de superfície, les ha dut a
terme l’Agència de Residus
i han possibilitat la recuperació d’aquest espai per
convertir-lo en un parc per
al gaudi dels lleidatans i
lleidatanes.
El Parc Ambiental, impulsat
per la Paeria i la Generalitat,
ha anat més enllà del simple segellat de 800.000 tones de residus urbans dipositats en 18 anys i de la
recuperació paisatgística.
El biogàs generat pels residus es captarà amb pous
d’extracció i s’aprofitarà per
fer energia elèctrica en una
planta de cogeneració, que
es preveu que arribi a produir 500 kw anuals.
Projecte educatiu
El Parc disposa d’un acurat
projecte educatiu i al mateix
recinte s’ha restaurat el vell
edifici del dipòsit per a situar-hi una aula ambiental
des d’on es divulgarà la filosofia i el procés de la recuperació d’aquest antic
abocador per a la ciutat.

Per complir els objectius
de recuperació ambiental,
integració en el medi i revalorització biològica de la zona, s’han plantat espècies
autòctones com pins, xiprers, alzines, garrics, aladerns, romaní, timó i espígol. S’hi ha instal·lat
taules i bancs, s’han millorat els camins, s’han construït itineraris de passeig i
una bassa d’aigües pluvials.
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L’alcalde de Lleida, Àngel
Ros, ha dit que Serrallarga
és un equipament que ha
de suscitar una reflexió profunda i responsable sobre
com gestionem les escombraries. Per la seva banda,
el tinent d’alcalde Francesc
Pané ha afirmat que la zona
s’ha convertit en una immensa aula ambiental, però
també “en un territori conquerit per a la civilització
urbana de Lleida”.
Inversió de 5,3 milions
La rehabilitació de la zona
ha representat una inversió
de 5,3 milions d’euros, dels
quals el 80% ha anat a càrrec de la UE i el 20% de
l’Agència de Residus. El
Parc té 12 ha. de superfície,
20 metres d’alçada mitjana,
4.000 pins i xiprers i 700
alzines plantades, 5.000 arbustos, 62.000 m2 de superfície herbàcia i 4 km de
camins interiors.

La creació del Parc ha suposat “reconvertir” 800.000 tones d’escombraries en
12 hectàrees de zona verda i de lleure.

