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Vint mil escolars per un món més sostenible

• E n aquest curs 66 centres educatius han participat en les activitats mediambientals
de les escoles i els instituts per construir un món més sostenible a partir
de l’entorn més immediat.
El programa proporciona formació
en valors mediambientals en qüestions com reciclatge de residus, estalvi
d’energia o mobilitat sostenible, i també fomenta la convivència, el civisme i
el respecte a l’entorn i als béns públics
de la ciutat.

Fi de curs a la Seu Vella de les activitats de l’Agenda 21 Escolar de Lleida. © H. Sirvent

La Seu Vella va acollir l’acte de
cloenda de les activitats de l’Agenda
21 Escolar de Lleida, amb la presència
de 450 persones entre alumnes, pares
i mestres, que van gaudir de diverses
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activitats lúdiques. En aquest curs hi
han participat 66 centres educatius i
al voltant de 20.000 alumnes han pres
part en aquest programa, impulsat
per la Paeria, que facilita la implicació

Dins de les activitats fetes, 13 escoles han conreat varietats tradicionals
de l’Horta de Lleida, bròquil llucat a
l’hivern i maduixa de Lleida a la primavera. Així mateix, la deixalleria mòbil s’ha desplaçat a les 15 escoles de
l’Agenda 21 que han dut a terme activitats sobre el tema i els infants han
portat residus de casa per poder-los
lliurar a la deixalleria. També se’ls ha
repartit embuts per a la recollida d’olis
domèstics que s’ha iniciat enguany. •••
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Tercer cicle de “Natura als parcs” a l’estiu

• T allers i jocs mediambientals els dimecres de juliol i agost, a partir de les 19.00 hores
La tercera edició del cicle “Natura als
parcs” recorre fins al final d’agost parcs i
espais públics de la ciutat. El programa,
que té lloc els dimecres de juliol i agost
de les 19.00 a les 20.30 h, vol apropar
als ciutadans i les ciutadanes, especialment els infants, els espais verds de la
ciutat per mitjà de l’organització de tallers i jocs mediambientals.

Elaborar ambientadors
naturals i mosaics, plantar
bulbs i fer un punt de llibre,
entre les propostes
Les activitats de “Natura als parcs”
són d’accés lliure i no cal inscripció
prèvia. El programa es desenvoluparà
enguany a la plaça de Joc de la Bola,
Camps Elisis, Parc de Santa Cecília, Parc
de l’Aigua, Parc de la Mitjana, Jardins
Ernest Lluch, plaça de Sant Pere, plaça
de les Magnòlies i Parc de les Vies.

L’activitat permet als infants participar en tallers i conèixer els parcs de la ciutat. © H. Sirvent

Les activitats proposades per descobrir la natura als parcs i les places
són crear ambientadors naturals amb
plantes aromàtiques, aprendre a plantar bulbs, elaboració de mosaics amb
llavors de plantes, flors i plantes de
materials reciclats, i fer un punt de lli-

bre amb informació sobre una planta
característica de cada parc.
Enguany, al cicle “Natura als parcs”
també es donarà informació sobre
algun aspecte històric del nom de la
plaça o del parc que es visita. •••

Ajuntament de Lleida • La Paeria

11

