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La recollida selectiva a la
ciutat ha augmentat un 30%
Biodiversitat i espais
naturals a Lleida: els
coneixes?
Tot i que la major part del territori
que envolta Lleida està ocupat
per cultius de regadiu o de secà,
al nostre municipi hi ha indrets,
espais, camins amb una gran
riquesa mediambiental. Racons
com el Parc de la Mitjana, els
Aiguamolls de Rufea, el Turó de
Moredilla, les basses de Sucs i
Raimat, o el projecte del Camí
del Riu us permeten recórrer i
descobrir espais on entrar en
contacte amb la natura, observar...

Aprofita la primavera per agafar la bici i/o anar a caminar. No
cal sortir de Lleida per trobar
espais naturals insòlits, agradables i, a més, fer salut. Coneix
el que tens al costat de casa!
Participa a les activitats
naturalistes que tenen lloc a
Lleida, trobaràs informació a
http://sostenibilitat.paeria.cat.
Respecta els espais a l’aire
lliure i els indrets que visitis, no
els embrutis i tingues cura de la
seva flora i fauna.
Els visitants de l’estand de la
Regidoria de Sostenibilitat i Medi
Ambient a Fira Natura vau tenir
l’oportunitat de descobrir alguns
d’aquests espais naturals i
d’aprendre’n per mitjà del concurs.
GRÀCIES a tots per la vostra
participació!
Guanyadors del concurs:
1.- Anna Carmona Sàinz Baranda
2.- Pepita Hernàndez Degracia
3.- Ariadna La Rosa Guardia
4.- Bernardo Soler Solana
5.- Enric Sabaté Puertas

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

posa't en contacte
agenda 21@paeria.cat
tel. 973 70 04 55

Presentació dels deu camions que funcionen amb gas natural comprimit.

El 16 de març es va complir el primer any que
l’empresa Ilnet va assumir la concessió de la
recollida de les escombraries i la neteja dels
carrers de la ciutat de Lleida.
Durant aquest temps de servei, Ilnet ha substituït
2.400 contenidors de residus sòlids urbans i
1.000 de recollida selectiva. A més, el buidatge
és més ràpid, segur i silenciós que l’anterior.
Ilnet ha adquirit deu nous camions que funcionen
amb gas natural comprimit. Es tracta de sis
vehicles de recollida d’escombraries, tres camions

cisterna per a la neteja dels carrers i un altre
dedicat a la neteja de contenidors. També ha
incorporat una unitat per a emergències i un
llevaneu i disposa d’una màquina especial per
recollir els excrements de gossos.
La recollida selectiva de residus a la ciutat s’ha
incrementat un 30%, gràcies a l’eficàcia de la
nova concessionària i a les campanyes de
conscienciació ciutadana. A més, s’ha reduït
un 3,7% el nombre de quilos de residus sòlids
urbans transportats a l’abocador.

‘Microbis, no gràcies!’,
hàbits saludables per a
nens i nenes
Prop de 1.500 escolars de
primària han assistit al Teatre Municipal de l’Escorxador
a la representació de l'obra
de teatre “Microbis, no gràcies!”, que promou hàbits saludables en la higiene dels
sentits i del son. L’obra s’em
marca dins del programa
d'educació sanitària
“Higiene dels sentits i del
son”, que impulsa la Regido-

ria de Salut Pública, i està
adreçat als nens i nenes de
7 i 8 anys de 24 centres educatius de la ciutat.
Els objectius de l’obra
“Microbis, no gràcies!” són
identificar les normes
d'higiene, treballar els hàbits
bàsics de neteja, prevenir i
tractar l’aparició de pediculosis, analitzar els efectes del

descans i de l’activitat i desenvolupar entre els nens i
nenes l’interès pels jocs.
Per als infants que cursen
els nivells superiors de primària (5è i 6è curs), la Regidoria de Salut Pública disposa de l’obra de teatre
d'educació sanitària “Ep,
vigila!” que explica com evitar petits accidents.

salut pública

passa a l'acció

