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Els horts urbans de Pardinyes, en marxa
• Les parcel·les disposen d’una bassa de reg de 500 m3 i un sistema de bombament

En total hi ha 48 horts de 50 m2
(costen 30 €/mes) i 42 de 25 m2 (20
€/mes). L’Ajuntament de Lleida va
adjudicar la gestió dels horts a Punt
Eco Ambiental per a un període de 10
anys. L’empresa farà el manteniment
de l’espai (inclou la correcta explotació, funcionament, seguretat, vigilància i neteja de la parcel·la i les seves
instal·lacions) i la formació (cursos i tallers) i l’assessorament dels hortolans,
com també la dinamització de les
activitats socials. A més, es dedicarà
una mitjana de dues hores mensuals a
aconsellar l’usuari de l’hort en les tasques derivades del conreu de la finca.
Els horts urbans de Pardinyes consten de 90 parcel·les d’entre 25 i 50 m2. © S. Comunicació

Mercats

Els 90 horts urbans de Pardinyes ja
estan en marxa després que la Paeria
fes el lliurament de les claus als nous
adjudicataris. El consistori ha invertit
50.000 euros en habilitar les parcel·les,
que disposen d’una bassa de regula-

Gaudir de la natura
El paer en cap, Àngel Ros, va recordar que la Paeria ha habilitat 120 horts
a Rufea i que també ho ha fet al barri
de Pardinyes per tal que els veïns i les
veïnes puguin gaudir de la natura i del
lleure lligats a l’activitat agrícola. •••

Licitació del nou Mercat de Balàfia

• Les activitats comercials s’han de desenvolupar en format de mercat tradicional

L’Ajuntament de Lleida licitarà pròximament la construcció i
l’explotació del Mercat Municipal de
Balàfia. El plec de clàusules que regeix aquest concurs públic estableix
que l’equipament s’ha de destinar
preferentment a supermercat, sense
descartar d’altres usos, com també
destinar superfície comercial a mercat
tradicional amb producte alimentari
fresc amb format botiga o parada tradicional.
El plec estableix que el concessionari proposarà a l’Ajuntament de Lleida
les activitats comercials, que s’han de
desenvolupar en format de mercat
tradicional, entre les quals s’intentarà
garantir peix i marisc frescos, fruita i
verdura fresques, carnisseria, cansaladeria, xarcuteria, pesca salada, forn de
pa i bar cafeteria. Es donarà prioritat
a aquelles que incloguin la venda de
productes alimentaris ecològics i la
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ció de reg de 500 m3 i un sistema de
bombament, que permet tenir reg a
pressió a cada terreny i tota la xarxa
secundària de reg que dóna aigua a
cada parcel·la, a més dels camins i la
parcel·lació dels horts.
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L’empresa concessionària
donarà prioritat als aliments
ecològics i a la venda de
productes de proximitat

venda de productes de proximitat. Pel
que fa a l’impacte visual del nou equipament, la proposta arquitectònica
ha d’assolir una correcta implantació
en el teixit urbà i, alhora, ha de incloure criteris d’eficiència energètica. •••

L’actual edifici (a la foto) donarà pas a un que inclourà criteris d’eficiència energètica. © S. C.

