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Sostenibilitat
Medi Ambient

Les deixalleries mòbils de Lleida
obriran els diumenges i els festius
8

penjaran 600 cartells en
què es podrà consultar els
dies del mes que el servei
serà a cada zona. Dues monitores informen comerços, centres educatius i
cívics de l’ús dels contenidors.

Els equipaments són col·locats a 30 punts de la ciutat i 5 de l’Horta.

Les tres deixalleries mòbils
de Lleida obriran 360 dies
l’any, diumenges i festius
inclosos, i estaran presents
a 30 punts de la ciutat i 5
de l’Horta. L’horari del servei serà de 15.00 a 21.00
hores i els diumenges de
10.00 a 14.00 hores.
Per tal de donar a conèixer
als ciutadans el servei

d’aquests contenidors, el
tipus de residus que s’hi
pot dipositar i els dies que
passaran per cada barri, la
Regidoria de Sostenibilitat
i Medi Ambient duu a terme fins al 31 gener una
campanya informativa en
què es repartiran 60.000
tríptics sobre les deixalleries mòbils i 60.000 més
sobre les fixes. A més, es

A les deixalleries mòbils es
poden dipositar residus
contaminants com fluorescents, bombetes, pneumàtics, envasos de plàstic,
llaunes, vidres, fustes, dissolvents, pintures, vernissos, paper, restes de construcció, electrodomèstics,
estris de la llar, metall, mobles, piles, bateries, esporga, olis vegetals i minerals,
residus informàtics, entre
d’altres. A més del servei
de les tres unitats mòbils,
hi ha una deixalleria fixa a
la carretera de Corbins, que
es complementa amb una
altra de més petita situada
al carrer del Nord.

Més de 400 persones participen
en el programa “Lleida en viu”
La Regidoria de Sostenibilitat i Medi Ambient ha tancat el cicle de tardor del
programa "Lleida en Viu"
amb la participació de 421
persones. L'organització ja
prepara un nou calendari
d'activitats per a la primavera del 2007, amb sortides, ecodescobertes i contes per a la canalla, que són
obertes a tothom. Durant
octubre s’han dut a terme
l’activitat “Contes a la
Mitjana”, la sortida naturalista “Els bolets de la
Mitjana” i l’ecodescoberta
“L’energia solar a Lleida”,
una visita al Centre de Recerca d’Energia Aplicada
(CREA-UdL). Al novembre
es va programar l’ecodescoberta “Com es depuren

les aigües residuals de Lleida?”, amb la visita a l’Estació Depuradora d’Aigües
Residuals de Lleida; l’activitat “Contes a la Mitjana”;

la sortida naturalista “Els
ocells de la Mitjana”, i la
visita a l’Abocador i Planta
de Compostatge de Montoliu i a la Deixalleria.

L’adopció d’una
mascota,
una bona opció!
Tenir una mascota pot ser una
experiència molt enriquidora i
gratificant. Però és una decisió
important, que cal meditar, i que
ha de tenir l’acord de tota la família.
Abans de decidir l’adquisició d’una
mascota, visiteu el centre
d’acollida d’animals de companyia.
Hi trobareu gats i gossos que
esperen una segona oportunitat.
Tots els animals han estat
vacunats, identificats, ben cuidats
i ben alimentats. Personal qualificat
us assessorarà sobre quin és
l’animal més adequat a les vostres
perspectives, motivacions i
situació. Només haureu d’assumir,
a preu de cost, l’import de les
atencions higièniques i sanitàries.
I a més, ajudareu a millorar la
saturació dels centres d’acollida.
PASSA A L’ACCIÓ
Adoptant o adquirint, seguiu
sempre aquests consells per una
tinença responsable d’animals de
companyia.
• Trieu bé el lloc on viurà
• Tingueu cura de la seva higiene
i sigues pacient al màxim
• Alimenteu-lo bé si voleu que
visqui molts anys
• Estigueu atent als paràsits
• Preocupeu-vos per la seva
educació
• Seguiu amb rigor totes les
vacunes i revisions
• Estigueu atent a les seves
necessitats
• Conegueu les vostres
obligacions com a propietaris
PER A MÉS INFORMACIÓ:
* Regidoria de Sostenibilitat i Medi
Ambient, tel. 973 700 455. A la
web http://sostenbilitat.paeria.es
trobareu fotos d’animals que
esperen l’adopció.
* Centre d’acollida d’animals de
companyia de Lleida. Camí de les
Creus del Setó, s/n (Partida de la
Caparrella), al costat de les
Carmelites Descalces. Tel. 973
263 504. Horari: de dilluns a
divendres, de 7 a 20h; dissabtes
i diumenges, de 9 a 14h.
DIGUES LA TEVA A...
• Vols informació sobre algun
tema? • Vols opinar? • Tens algun
“truc sostenible” per contar-nos?

Algunes activitats s’adrecen als més petits, com els “Contes de la Mitjana”.

Agenda 21@paeria.es
Tel. 973 70 04 55

