medi ambient
Ilnet incorpora deu camions
que consumeixen gas natural
comprimit a la seva flota de
vehicles del servei de recollida
de residus i neteja viària de la
ciutat, a més d’una unitat per
a emergències i un llevaneu.

El Segre... molt
per descobrir!
Els rius sempre han estat font
d’aigua i aliment, mitjà de transport
i espai de lleure. Però els rius
també tenen un paper en
l’organització ecològica del
territori: carreguen aqüífers, són
part del cicle de l’aigua, són usats
com a corredors ecològics, són
reservori de biodiversitat...
Però els rius s’han degradat molt
durant l’últim segle perquè els
traiem bona part de l’aigua, hi
aboquem aigües residuals,
n’extraiem els còdols i graves,
canalitzem les riberes i fem
desaparèixer el bosc de ribera.

xifres que parlen
Només un 18% de les riberes
dels rius mostren un estat òptim,
pròxim al natural; la resta estan
més o menys degradades. Amb
90 ha, el parc de la Mitjana és un
dels boscos de ribera més ben
conservats de Catalunya.

passa a l'acció
Aprofita els espais naturals del
riu: la Mitjana, els aiguamolls de
Rufea, el reguer de Picabaix...
Visita’ls amb bici o a peu i gaudeix
de la tranquil·litat que t’ofereixen.
A l’estiu, són un autèntic oasi!
Vine a la Mitjana, trobaràs el
Centre d’Interpretació amb
exposicions i activitats d’interès
naturalista que pots consultar a
http://sostenibilitat.paeria.es.
Quan siguis a l’aire lliure, no
llencis mai deixalles ni residus a
terra, i encara menys a l’aigua.
Estalvia aigua, no caldrà treurela del riu.

Es tracta de sis camions de
recollida d’escombraries que
tenen doble compartiment per
recollir els residus orgànics i
els convencionals, tres camions cisterna per a la neteja
dels carrers i un altre dedicat
a la neteja de contenidors. Els
nous vehicles són més respectuosos amb el medi ambient i
contribueixen a reduir la contaminació atmosfèrica i millorar
la salut dels ciutadans. Els
camions de gas natural produeixen un 25% menys de
CO 2 que els de dièsel, no
emeten metalls pesants ni
òxids de sofre i a més generen
cinc decibels menys de so.

Nous vehicles de
neteja amb gas
natural comprimit

manera immediata, en totes
aquelles situacions relacionades amb la neteja viària que
requereixin una actuació ràpida i eficaç, com ara accidents

de trànsit, incendis, vessaments de productes químics, etc. També s'hi inclouen
situacions derivades d’actes
vandàlics.

Plusfresc posa a
la venda bosses
de compra
compostables

Els establiments de la cadena
de supermercats Plusfresc de
la ciutat posen a disposició
dels clients bosses de material biodegradable, elaborades a partir de midó de patata,
que serveixen per portar la
compra i per utilitzar-les en
els cubells específics per a la
brossa orgànica.

El Servei de Neteja Especial
consisteix en l'actuació, de

digues la teva a...
Vols informació sobre algun
tema? Vols opinar? Tens algun
“truc sostenible” per explicar?

posa't en contacte
Agenda 21@paeria.es
tel. 973 70 04 55

Les bosses
serveixen per fer
un compost
orgànic que
posteriorment
permet adobar
cultius.

La bossa té per al client un
preu de 3 cèntims, ja que
Plusfresc en subvenciona la
meitat. Els compradors podran triar entre la bossa tradicional o comprar la feta amb
material compostable de midó
de patata, que es transforma
en una farina de la qual s’obté
un biopolímer –material similar al plàstic, però d’origen
vegetal– amb el qual
s’elabora la bossa compostable, que pot suportar el pes
de cinc ampolles de vidre. Al
final, del compost que sorgeix
de part de les bosses s’obté
un adob orgànic que es pot
utilitzar per sembrar patates
i obtenir biopolímers.
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