medi ambient

Lleida estrena deixalleries
a la Bordeta i a la Mariola
Lleida té dues noves minideixalleries, per la qual cosa la ciutat
té a hores d’ara tres instal·lacions
d’aquest tipus. L'Ajuntament de
Lleida, per mitjà de la Regidoria
de Sostenibilitat i Medi Ambient,
i l’empresa Ilnet han obert una
nova minideixalleria al carrer
les Roses núm. 49, al barri de
la Bordeta, i una altra al carrer
dels Germans Izquierdo núm.
3, al barri de la Mariola.

Estigues fresc...
i gasta menys!
Els equips d’aire condicionat
cada vegada són més barats i
això n’ha augmentat el nombre
d’usuaris. L’aire condicionat és
una despesa energètica i
contribueix al canvi climàtic. Us
proposem algunes mesures
per estalviar energia i mantenir
alhora el nivell de confort a casa.

A les minideixalleries poden
acudir tots els veïns per dipositar-hi productes com ara piles,
fluorescents, pintures, roba,
petits electrodomèstics, medicaments, fustes o olis domèstics,
que no es poden llençar als
contenidors del carrer.

A Catalunya, l'any 2005, el
28% dels habitatges tenien
algun sistema d'aire condicionat. L'estimació per al 2007
és d'un 35% dels habitatges!
L'aire condicionat comporta
per habitatge català 121 kWh
anuals, el que equival a un 3,3%
del consum elèctric de la llar.
Ilnet

L’horari de servei d’aquests
espais és de 9.00 a 20.00 hores,
de dilluns a dissabte, i de 9.00
a 14.00 hores, els diumenges
i festius. La primera minideixalleria es va posar en marxa
l'octubre de l’any passat i es
troba al carrer del Nord 37.

xifres que parlen

Aquests espais acullen productes especials i petits electrodomèstics.

La reurbanització del Molí
de Sant Anastasi, a punt
protecció de la nova canalització i nou mobiliari urbà i
enllumenat.
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Les obres d'urbanització de
l’entorn del Molí de Sant
Anastasi arriben a la recta fi-

nal amb la plantació d’arbres
de l’espècie Prunus pisardi,
la col·locació d’una tanca de

El projecte, amb un pressupost de 278.244 €, és previst
que finalitzi al final del mes
de juny i abraça una superfície de 1.400 m2 que genera
un nou espai lliure a l'entorn
d'aquest equipament del Museu de l'Aigua, que, de manera paral·lela, està rehabilitant l'IMT. A més, es crea un
parc amb una zona de gespa, arbrat, bancs i 400 m2 de
paviment.

passa a l'acció...
Utilitza tendals o sistemes
d’ombreig fixos a les obertures.
Obre finestres i persianes
durant la nit per afavorir la
circulació natural d’aire fresc i
tanca-les durant el dia per
mantenir la temperatura.
Els ventiladors de sostre són
una bona opció, ja que la
circulació vertical de l’aire
afavoreix la sensació de frescor.
Si tens aire condicionat,
regula’l a 25 ºC: tindràs confort
tèrmic i estalviaràs energia.
Si compres un pis, mira que
estigui ben aïllat, i si pots decidir
sobre la construcció, fes que
s’hi emprin criteris bioclimàtics.

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

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

