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Lleida acomiada l’hivern amb tres fires
• Dedicades al medi ambient, al modelisme ferroviari i als infants
La ciutat de Lleida finalitzarà l¹hivern i iniciarà la primavera amb una atractiva
oferta firal, que inclou tres
salons centrats respectivament en el medi ambient
(Fira Natura), el modelisme i
el turisme ferroviaris (Lleida
Expo Tren) i el lleure per als
infants (Cucalòcum Primavera).
La 15a edició de Fira Natura (Fira del Medi Ambient
i la Qualitat de Vida) tindrà
lloc del 8 al 10 de març al
Pavelló 4 de Fira de Lleida
consolidant-se com la segona fira del sector a Catalunya amb més de 120 expositors pertanyents als àmbits
dels productors ecològics
i l’alimentació biològica, la
bioconstrucció i les energies renovables, les ONG,
l’artesania, la medicina natural i el turisme sostenible,
entre d’altres.
D’altra banda, els dies 23
i 24 de març obrirà les portes al recinte firal de la ciutat
la 4a edició de Lleida Expo
Tren, que s’ha consolidat
com la gran mostra de l’oci i

el modelisme ferroviari més
important de l’Estat espanyol i del sud d’Europa.
Enguany, Lleida Expo Tren
oferirà com a novetats més
destacades la programació
d’un cicle de conferències
sobre maquetisme i modelisme ferroviaris i el muntatge d’un parc lúdic per als
infants.

Lleida Expo Tren es
consolida com el
saló de modelisme
ferroviari més
important de l’Estat
La 6a edició de Cucalòcum
Primavera tindrà lloc del 25
al 28 de març al Pavelló 3 de
Fira de Lleida amb una oferta de més de vint activitats
ludicoesportives.
Es tracta d¹un parc infantil
i juvenil que es desenvolupa
durant el període de vacances de Setmana Santa amb
la finalitat d’afavorir la conciliació laboral i familiar i de
donar una alternativa lúdica
als infants de Lleida.
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• Estabilització de les espècies més habituals, com el corb marí gros i l’ànec collverd
La Regidoria de Medi Ambient i
Horta ha fet el cens d’ocells hivernants
al parc de la Mitjana, amb la intenció
de dur a terme un seguiment de les
aus que viuen o passen l’hivern al parc
lleidatà procedents d’altres indrets del
nord d’Europa. Aquest cens, que es fa
cada any al gener, ha permès evidenciar l’estabilització de les espècies més
habituals a la Mitjana, com ara el corb
marí gros, l’ànec collverd o la polla
d’aigua.
En el cens s’han pogut veure prop
de 200 exemplars. Així, s’han comp-

3 bernats pescaires, 2 cigonyes blanques, 2 gavians argentats i 1 rascló.

Cens d’aus a la Mitjana. © Medi Ambient

tabilitzat 94 collverds, 38 corbs marins grossos, 28 polles d’aigua, 12
cabussets, 4 fotges vulgars, 3 grisets,

Medi Ambient

Unes 200 aus aquàtiques a la Mitjana

Les tasques per a l’elaboració del
cens han consistit en un repàs de
tota l’àrea per comptabilitzar els efectius de les espècies d’aus aquàtiques
existents, com també dels rapinyaires
presents en aquestes zones humides.
Aquesta activitat forma part del cens
internacional d’ocells aquàtics que
es fa cada any a nombroses zones
humides, costes i rius per conèixer
l’evolució dels fluxos migratoris d’aus
a Europa. •••
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