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L’Ajuntament renova l’arbrat
de l’avinguda del Segre

xifres que parlen
· Només el 3% de l’aigua és
dolça i únicament el 0,03% del
total és disponible per a l’ús humà.
· El consum mitjà d’una persona
és de 120-150 l/dia. Una tercera
part es destina al WC; una altra
tercera part, a la dutxa i el bany;
un 20%, a la rentadora, i la resta,
a accions com reg i neteja. Només
3-6 l són per beure i cuinar.

passa a l'acció...
· No malbaratis l’aigua! Aposta
per un consum racional, estalvia
i reutilitza tant com puguis.
Petits mecanismes ens poden
ajudar a estalviar aigua:
Instal·la airejadors (també
anomenats limitadors o reductors
de cabal o economitzadors) a la
dutxa i a les aixetes i sistemes
d’aturada o de doble descàrrega
a les cisternes del WC, reduiràs
el consum en un 50%!
A les cisternes del WC,
comprova si disposes de sistemes
d’aturada de descàrrega o de
doble descàrrega i fes-los servir.

Per que fa a l’avinguda de Navarra, s’hi han plantat, en una
primera fase, 66 moreres sense
fruit, que substitueixen unitats
de la mateixa espècie que estaven en mal estat. A més, als
carrers Canigó, Màrius Torres,
Aneto i Biciberris es plantaran
106 unitats arbòries durant el
gener de 2008.

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

Els lladoners substitueixen els xops malalts, tallats per evitar accidents.

Segon aniversari dels
Aiguamolls de Rufea

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

Hermínia Sirvent

L’aigua és essencial per a la vida
i per al desenvolupament de les
activitats humanes, a més de ser
símbol i font de benestar. Durant
molt de temps la humanitat ha
actuat com si l’aigua fos un bé
renovable i il·limitat, augmentant
el seu consum per a tots els usos:
agrícola, industrial i urbà. Amb el
temps aquest ús excessiu ha ultrapassat la capacitat de renovació
dels sistemes naturals, comprometent la disponibilitat d’aigua.

Joan Vicent Cantó

Estalvia aigua:
posa difusors a
les aixetes!

L’Ajuntament de Lleida ha iniciat
la plantació del nou arbrat a
l’avinguda del Segre per substituir mig centenar de xops malalts que es van haver de retirar
per evitar possibles accidents
a causa del seu deteriorament.
En total se sembraran 99 unitats
de lledoner (Celtis australis),
55 dels quals ja s’han col·locat
en una primera fase entre el
Pont Vell i la passarel·la dels
Camps Elisis i els 44 restants
s’instal·laran el pròxim mes
d’octubre. Conjuntament amb
les tasques de plantació, s’ha
instal·lat un sistema de reg
d’última generació per degoteig
automatitzat.

Unes 300 persones van participar al Dia de la Terra als
Aiguamolls de Rufea, dos

anys després de la seva restauració com a zona natural.
Els aiguamolls tenen un gran

valor ecològic i formen part
del camí del riu que enllaça
un conjunt d'espais de valor
natural i humà (Granyena, la
Mitjana, el tram urbà del riu,
Rufea, Butsènit), articulats
al voltant de l'aigua, en el
marc del corredor ecològic
més important de Ponent, el
riu Segre. La regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat,
Mercè Rivadulla, ha mostrat
la seva satisfacció per l'estat
actual dels Aiguamolls, una
vegada recuperats i preservats per al gaudi dels ciutadans.

