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L’Arborètum s’obre a tots els lleidatans

• L ’entrada al Jardí Botànic de Lleida és gratuïta fins al 31 d’agost per a tots els visitants
L’Arborètum-Jardí Botànic Dr. Pius
Font i Quer, el nou pulmó verd de
Lleida, va tornar a obrir les portes al
públic el passat 26 d’abril. L’entrada
al Jardí Botànic de Lleida és gratuïta
fins al 31 d’agost. L’espai natural combina les activitats de recerca, que desenvolupa l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria Agrària de la UdL, amb
l’ús divulgatiu i lúdic com a espai verd
de la ciutat. A més, acollirà activitats
culturals, com ara les Nits d’Estiu.
El Jardí Botànic de Lleida, que constitueix una de les infraestructures
més rellevants del Parc Científic de
Gardeny, ocupa una extensió de 6,72
hectàrees i s’estructura en una completa col·lecció de plantes vives amb
1.500 arbres de 225 espècies i 90.000
arbustos de 300 espècies, ordenades
d’acord amb el bioma de la Terra a
què corresponen (boscos boreals, caducifolis, esclerofil·les i selves temperades).

Es pot visitar de dimarts a
diumenge, de les 10.00 a les
13.00 hores i de les 16.00 a
les 20.00 hores

El complex disposa d’un edifici
de 450 m2 per allotjar les oficines,
l’atenció al visitant i els laboratoris.
L’horari de l’Arborètum és de dimarts
a diumenge de les 10.00 a les 13.00 h.
i de les 16.00 a les 20.00 h. •••

L’alcalde, Àngel Ros, i el rector de la UdL, Roberto Fernández, en l’obertura del jardí. © H. S.

•C
 ampanya anual per conservar la biodiversitat dels carrers i les places de la ciutat

arbres han estat el Parc de les Vies,
amb 34 unitats; la plaça Font i Quer,
amb 23; el carrer Almeria, amb 19; el
carrer Jeroni Pujades, amb 15; la plaça
Ricard Viñes i el parc Joan Oró, amb 11
a cadascun, i el carrer Miquel Batllori,
amb 10.

Medi Ambient

Plantació de 645 arbres en aquesta campanya

Han participat en l’activitat
diversos centres escolars
de Lleida i l’Associació de
Veïns de Rufea
Plantació d’arbres a la plaça de la glorieta de Font i Quer. © H. Sirvent

La Paeria ha plantat 645 arbres a la
ciutat durant la campanya 2012-2013.
Els arbres reposats són de 56 espècies
diferents per conservar la biodiversitat dels carrers i les places de la ciutat.
Les espècies més plantades han estat el negundo, l’auró de fremanii, la

prunera de fulla vermella, el cirerer
japonès, l’acàcia de Constantinoble, el
lledoner, la morera blanca sense fruit i
l’arbre de l’amor.
La plantació s’ha portat a terme per
tots els barris i els carrers de la ciutat.
Els espais on s’ha actuat reposant més

Les plantacions que programa
l’Ajuntament de Lleida per mitjà de
la Regidoria de Medi Ambient i Horta
compten amb la participació de diversos centres escolars lleidatans pròxims
a l’àrea de plantació. L’ activitat s’inclou
en el programa de l’Agenda 21 que
promou aquesta regidoria. A més, enguany hi ha col·laborat l’Associació de
Veïns de Rufea.•••
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