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“Em sento FRI”, nova campanya divulgativa
per incrementar la recollida selectiva
“Em sento FRI (Fidel al Reciclatge Il·limitat). Cada dia en marxa per la recollida selectiva”, és el nom de la nova
campanya divulgativa de la Paeria per
incrementar el reciclatge a la ciutat.
La campanya pretén que els ciutadans
participin, no només recollint correctament els residus, sinó també prenent part en l’acció divulgativa, i preveu activitats amb actors que jugaran
amb els vianants (26 de novembre i 17
de desembre). També s’ha convocat un
concurs de vídeos relacionats amb el
reciclatge a Lleida obert a tothom. El
premi és un iPad i el termini de presentació va del 5 de novembre al 16 de
gener (es poden consultar les bases
al web www.emsentofri.cat). La campanya durarà fins al 30 de gener i té
un cost de 35.000 euros, finançats
totalment per Ecoembes i Ecovidrio.
D’altra banda, la recollida selectiva a
Lleida ha augmentat un 10% en els
darrers 4 anys en passar de 10.600
tones de selectiva (16,7%) el 2006 a

14.400 (26,7%) el 2010. Aquesta tendència continua durant aquest any
2011, amb un increment de la recollida

de matèria orgànica –un 11% respecte
al mateix període de 2010– i dels envasos, amb un augment d’un 9%.
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Adequació
de 54 horts
familiars a la
partida de
Rufea
ELS TERRENYS PER
CONREAR TENEN 100
METRES QUADRATS.
© HERMÍNIA SIRVENT

La Paeria ha adjudicat 46 dels 54 horts de 100 m2 que
ha habilitat en una parcel·la municipal de 2 hectàrees
de superfície ubicada a la partida de Rufea, al costat
dels aiguamolls. Per tal d’atorgar els 8 horts que
queden sense sortejar, s’obrirà un nou procés de
licitació abans de finalitzar l’any.
L’únic requeriment per accedir als horts familiars és
estar empadronat a Lleida i ser major d’edat. Els usua-

ris tenen dret a cultivar hortalisses durant 4 anys,
estan obligats a utilitzar sistemes de reg localitzat i
han de vetllar pel bon funcionament de les instal·lacions
i pel compliment de les normes. Els usuaris han de
pagar una fiança de 75 euros que es retornarà en
acabar l’activitat i un import anual per al manteniment
de la instal·lació de 150 euros. Cal destacar que es
donen facilitats de pagament a les persones jubilades
o amb baixos nivells d’ingressos.

