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Campanya de plantació de 512 arbres

•R
 eposició fins al final de febrer a carrers i places d’exemplars de 49 espècies diferents
Regidoria de Medi Ambient i Horta tenen la participació dels centres escolars lleidatans pròxims a l’àrea de plantació. Aquesta activitat s’inclou en el
programa de l’Agenda 21 que promou
la regidoria implicant, així, les escoles
en el coneixement de l’educació ambiental i perquè els alumnes reforcin
els vincles entre escola i ciutat.

Diversos centres escolars
lleidatans participen en
l’activitat, que s’inclou
en el programa anual
de l’Agenda 21
Els alumnes de l’INS Maria Rúbies participen en la campanya de plantació. © H. Sirvent

La Paeria du a terme fins al final de
febrer la campanya anual de plantació
d’arbrat, que enguany inclou la reposició a carrers i places de la ciutat de
512 exemplars de 49 espècies diferents. Les espècies més plantades a les

alineacions de carrer són el lledoner,
negundo, cirerer del Japó, prunera de
fulles vermelles i moreres.
Les plantacions que programa la
Paeria cada campanya per mitjà de la

A Lleida hi ha més de 30.000 arbres
als carrers i les places, que contribueixen a millorar la qualitat de l’aire,
creen ombres que ajuden a disminuir
les temperatures extremes de l’estiu,
embelleixen el paisatge amb les floracions d’estiu i els colors del fullatge de
tardor i milloren la biodiversitat. •••

Temporada d’esporgada hivernal

•P
 er garantir-ne el bon estat i evitar les caigudes de branques a la via pública
L’Ajuntament de Lleida, per mitjà
de la Regidoria de Medi Ambient,
esporgarà 11.500 arbres durant la
campanya d’esporgada hivernal que
va començar a l’octubre i s’allargarà
fins al mes de febrer. Com cada any,
s’esporguen els arbres de carrers i places de la ciutat per garantir-ne el bon
estat, a més d’evitar les caigudes de
branques que ocasionen molèsties o
envaeixen la via pública.
La Regidoria de Medi Ambient fa les
feines amb quatre grups de treball,
amb un total de quatre màquines elevadores per a l’esporgada, nou operaris, un camió de recollida de material i
una furgoneta. L’actuació es va iniciar
a Sucs, Raimat i els Magraners i posteriorment s’ha anat entrant als diferents carrers de la ciutat.
Les restes d’esporgada es recullen
diàriament i es porten a una planta
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Tasca d’esporgada d’arbres a la rambla de Ferran. © S. Comunicació

Les restes es recullen
diàriament i es porten a
una planta de recepció
de material vegetal, on es
trituren per usar-les de nou

de recepció de material vegetal, on es
trituren per utilitzar-les de nou com a
encoixinat de jardineria o bé es composten per usar-les com a substrat ric
en nutrients. A Lleida hi ha 39.456 arbres als carrers i les places. •••

