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Cinc centres
educatius
s’incorporen a
l’Agenda 21
ALUMNES I PROFESSORS
PARTICIPANTS EN
L’AGENDA 21. © H.S.

Amb la signatura del compromís de cinc nous centres
educatius (l’Escola Bressol Municipal (EBM) La Mitjana,
l’EBM Vailet, ESC Príncep de Viana, ESC Riu Segre i
Escola Especial Llar de Sant Josep), que aquest curs
2011-2012 s’incorporen a l’Agenda 21 Escolar, el programa afronta el seu sisè any de funcionament amb
la participació de 64 centres. Les entitats —des
d’escoles bressol fins a centres de secundària— duen
a terme projectes en diferents àmbits, com ara la

gestió dels residus, l’estalvi d’aigua i energia, l’hort
escolar, un pati més verd, etc.
Enguany, 14 centres inicien projectes triennals, després d’haver participat al llarg de 5 cursos en l’Agenda
21 Escolar de Lleida i de fer un procés d’avaluació
d’aquesta experiència (cursos 2011-2014). Els 45
centres escolars restants continuen participant en
l’Agenda 21 Escolar de Lleida amb un projecte anual.

Propostes de natura i medi
ambient a la ciutat de Lleida
Descobrir els espais naturals
de la ciutat és ben fàcil amb les
“Ecoactivitats”, que inclouen tot
un seguit de propostes de natura i medi ambient que la Regidoria de Medi Ambient i Horta
organitza mensualment. Així, el
dissabte 17 de desembre, de
9.00 a 13.00 h, tindrà lloc el taller
“Per un Nadal més sostenible”
d’elaboració de motius decoratius per a les festes, amb mate-

LA LLOTJA

Augmenta un 2,2% el públic
de la Llotja durant el 2011
El públic i els assistents als espectacles, congressos i reunions celebrats
a La Llotja han augmentat un 2,2%
durant el 2011. La previsió és que al
final de l’any hagin passat pel centre
91.400 persones, de les quals 66.400
és públic assistent a espectacles,
22.034 participants en congressos i
convencions i 2.966 en altres actes.

Dels 144 actes que s’han celebrat a la
Llotja, els sectors amb més activitat
són el mèdico-farmacèutic (22 congressos), l’administració pública (19) i
la consultoria i la formació (19). Els 38
espectacles programats han aplegat
66.400 espectadors (dels quals 30.000
als musicals, 13.900 a les obres de teatre i 9.500 als concerts musicals).

rial per reciclar. A més, un cop
al mes té lloc a l’estació permanent d’anellament de la Mitjana
una sessió d’anellament d’ocells.
D’altra banda, tots els dissabtes,
els diumenges i els dies festius
s’ofereixen visites guiades gratuïtes als Camps Elisis (a les 11.00
h) i al Parc de la Mitjana (a les 12.00
h). A més, el Centre d’Interpretació
de la Mitjana és obert tots els dies
de la setmana de 10.00 a 14.00 h.

