Octubre - novembre de 2013 • Medi

Ambient

Lleida aposta per la mobilitat sostenible
• E ls ciutadans s’aboquen en la pedalada i la caminada pels carrers de la ciutat
La ciutat de Lleida va celebrar del
18 al 25 de setembre la Setmana de la
Mobilitat Sostenible i Segura per 14è
any consecutiu sota el lema “Aire net,
fes el pas!”. La setmana té per objectiu
fer d’altaveu d’aquelles accions necessàries per impulsar la mobilitat a peu,
amb bicicleta, amb vehicles elèctrics i
amb transport públic, a més de la pacificació del trànsit i la reducció de la
presència del vehicle privat a la ciutat,
per mitjà de la planificació, la urbanització i la culturització ciutadana.
El programa d’activitats es va iniciar
amb una caminada popular a trenc
d’alba de 15 km des de la Seu Vella
al monument a Juli Cèsar (diumenge 22). El mateix dia es va celebrar la
Pedalada per la ciutat, amb sortida i
arribada al parc de la Mitjana, una pedalada festiva de 10 km pels carrers
de Lleida per promoure l’ús de la bici,
que va aplegar uns 2.300 ciclistes.

Els alumnes de l’escola Ginesta van pintar murals davant del centre educatiu. © H. Sirvent

Èxit de participació a
la Cursa de transports
interurbana –amb cotxe,
bus i bicicleta– i la Cursa
de mobilitat escolar

Uns 2.300 ciclistes van participar a la pedalada, que va sortir de la Mitjana. © H. Sirvent

El dia 24 al matí un centenar
d’alumnes de l’escola Ginesta del Secà
van pintar nombrosos murals davant
del centre educatiu per treballar la
mobilitat segura i sostenible de la
seva escola i el seu barri. També van
treballar dins les aules sobre mobilitat
sostenible, seguretat viària i civisme.
Paral·lelament, a l’interior del centre
es va instal·lar un circuit amb bicicleta
de seguretat viària.
El dimecres 25 va tenir lloc la III Cursa de transports interurbana de l’Àrea
de Lleida, que va servir per comparar
els costos i el temps de desplaçament
amb cotxe, bus i bicicleta. A més, dos
dels participants van poder fer la cursa amb un vehicle elèctric. Finalment,
el dimecres 2 d’octubre es va celebrar
una cursa de mobilitat escolar (a peu,
amb bici, bus i cotxe privat), amb arribada a la plaça de Sant Joan. •••
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Viver d’Agricultors de la partida de Rufea

•A
 dreçat a les persones que veuen en l’activitat de fer de pagès una sortida professional
formació i emprenedoria (oQp’t) i respon a la necessitat de donar suport a les
persones que veuen en aquesta activitat una sortida professional.

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, lliura les parcel·les als emprenedors agraris. © Hermínia Sirvent

La Paeria ha posat en marxa el Viver
d’Agricultors de Rufea amb tres emprenedors agraris que engegaran els seus
projectes en aquests terrenys municipals de l’Horta de Lleida. La iniciativa
s’emmarca dins del Pla local d’ocupació,

Els emprenedors proposen
noves formes de vendre
i valoritzar els productes
agraris de proximitat

Dels 4 projectes aprovats per la Paeria, i que permetran la creació de fins a
20 llocs de treball, 3 iniciaran l’activitat
aquesta tardor. Es tracta dels projectes
“El tros ecològic de Ponent”, d’Héctor
Serrano (horticultura ecològica per
a la comercialització de proximitat);
“L’Hort a la carta”, de Daniel Rovira
(cultiu d’hortalisses ecològiques per
comercialitzar per mitjà de cistelles a
domicili, restaurants, etc.), i un projecte d’agricultura social de Juan Carlos
Sánchez orientat a la producció i la comercialització d’hortalisses ecològiques
amb joves amb risc d’exclusió social i de
promoció de l’ocupació juvenil.
La Paeria obrirà pròximament una
nova convocatòria dins del projecte de
Viver d’Agricultors. •••

Benvinguts a l’Horta de Lleida

• El 26 i 27 d’octubre s’han pogut conèixer el dia a dia de diferents explotacions agràries

Les visites atreuen força públic. © H. S.

El 26 i 27 d’octubre l’Ajuntament
de Lleida ha organitzat, per quart any
consecutiu, el “Cap de setmana de
portes obertes-Benvinguts a l’Horta
de Lleida”.
Durant tot el cap de setmana s’han
pogut visitar diferents explotacions
de l’Horta amb l‘objectiu que els ciu-

12

La Paeria • Ajuntament de Lleida

tadans i les ciutadanes de Lleida poguessin conèixer de primera mà com
és el dia a dia dels pagesos, tastar els
productes i adquirir-los a la mateixa
explotació.

la producció de 24 pagesos que comercialitzen la seva fruita en comú,
i Josep M. i Alba Coll (partida Torres
de Sanui), explotació de fruita i hortalisses ecològiques.

En aquesta quarta edició del “Benvinguts a l’Horta de Lleida”, van confirmar la participació quatre explotacions de l’Horta representatives del
sector agrícola lleidatà, que tenen el
denominador comú d’elaborar productes amb marca pròpia, de qualitat
i d’elevat valor afegit.

Les finques s’han pogut visitar dins
els horaris establerts, sense inscripció
prèvia i desplaçant-se amb el vehicle
propi. D’altra banda, es va habilitar un
autobús que feia dues rutes per a les
persones que ho desitgesin.

Les visites s’han fet a Fruita Blanch
(partida de Granyena), empresa familiar que elabora melmelades i sucs
100% naturals; Cal Brou (Pardinyes
Altes), una explotació d’hortalisses
ecològiques que ocupa tres hectàrees i acull una zona d’hivernacle
de 1.200 m2; Sanui Fruits (partida
Torres de Sanui), SAT que aglutina

La visita a les finques
ha permès tastar els
productes i adquirir-los a
la mateixa empresa
Per a més informació: Regidoria de
Medi Ambient i Horta (web: http://
sostenibilitat.paeria.cat i telèfon 973
70 04 55). •••
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