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Uns 30 actes al programa d’Ecoactivitats
• Propostes variades sobre natura i medi ambient adreçades a un públic molt divers
El nou programa d’Ecoactivitats, que du a terme la
Regidoria de Medi Ambient
i Horta, inclou un ampli
ventall d’activitats relacionades amb la natura i el
medi ambient que tenen
com a objectiu principal
millorar el coneixement i
els vincles dels ciutadans
amb el medi natural, a més
de fomentar hàbits saludables i sostenibles.
Gairebé una trentena
de propostes variades
sobre natura i medi ambient integren el programa
d’enguany, adreçat a un
públic molt divers. Una de
les novetats d’aquesta temporada han estat els tallers
de natura específics per a
públic infantil que es van

desenvolupar per Setmana
Santa. A més, els participants en les Ecoactivitats
poden conèixer també
tècniques de reproducció
de plantes, aprendre com
defensar les plantes dels
balcons davant de plagues
i malalties, aprofundir en
les curiositats del nostre
entorn més pròxim o participar en un curs de trampeig fotogràfic per a l’estudi
de la fauna. També s’ha
organitzat una visita guiada a l’Arborètum i tallers
d’anellament d’ocells a la
Mitjana.
Per a més informació i
incripció a les activitats podeu consultar el web http://
sostenibilitat.paeria.cat o
trucar al 973 70 04 55. •••

Una novetat d’enguany és la visita a l’estany d’Ivars. © Medi Ambient

• És un dels espais urbans que atreu més públic gràcies a les activitats que s’hi fan
L’Arborètum de Lleida
celebra un any des que es
va obrir als ciutadans i ho
fa havent registrat 18.262
visitants. El jardí botànic
Pius Font i Quer s’ha consolidat entre els espais de
la ciutat més visitats, atès
que ofereix propostes per
a diferents tipus de públic,
tant familiar, acadèmic com
de lleure, fusiona recerca i
divulgació i, alhora, sensibilitza sobre els valors de la
biodiversitat.
El jardí, que forma part
del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari, té una
superfície de 68.000 m2
on hi ha representats quatre dels biomes boscosos
més importants del món.
L’espai porta el nom de
l’il·lustre científic lleidatà el

Dr. Pius Font i Quer (18881964), en reconeixement
a la seva important tasca
investigadora i divulgativa al servei de la botànica.
Les activitats que s’hi han
programat en aquest any
han contribuït a donar-lo a
conèixer, com és el cas de
les Nits d’Estiu o actualment
les propostes de primavera.
Les regidories de Cultura i
de Medi Ambient han programat accions en aquest
equipament científic i ciutadà, per a totes les edats,
per aprendre els diferents
biomes que hi cohabiten i
les seves característiques,
com també descobrir els
racons més espectaculars
per mitjà de la fotografia o
les arts escèniques, entre
d’altres.
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L’Arborètum rep més de 18.200 visitants

El jardí botànic és l’escenari de diferents activitats. © H. Sirvent

La Festa del
Banyetes, les
Nits d’Estiu o
les propostes
de primavera
concentren molt de
públic en el recinte

L’Arborètum ha estat l’escenari de diverses trobades
populars, com les festes del
Banyetes. Campanyes com
l’apadrinament d’arbres o la
creació de targetes d’accés
familiar o de soci corporatiu
són iniciatives que també
ajuden a difondre aquest
patrimoni vegetal. •••
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