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Fem dissabte en 16 zones de la ciutat

• La campanya millora l’espai públic dels barris, amb una especial atenció a la neteja
tat-Escorxador, la Mariola, Ronda-Clot,
Príncep de Viana-Noguerola i Noguerola-Av. Segre. Les darreres zones on ha
arribat la campanya ha estat a Pardinyes i a Ciutat Jardí. Durant quatre
dies una brigada integrada per 30 persones han treballat per netejar, arran-

Durant quatre dies, una
brigada formada per 30
persones arrengen totes les
deficiències detectades als
diferents carrers
La neteja dels carrers i el manteniment del mobiliari són actuacions prioritàries. © H. S.

L

a campanya “Fem dissabte al teu
barri” ja s’ha fet en 16 zones de
la ciutat. L’actuació vol arranjar i
millorar l’espai públic des de l’anàlisi
detallada de les necessitats i les deficiències detectades en cada barri,
amb una especial atenció a la neteja,

que es veu especialment reforçada
per mitjà d’una actuació intensiva.
La campanya s’ha desenvolupat als
Magraners, el Secà, Llívia, Sucs, Raimat,
la Bordeta, el Centre Històric, TemplersInstituts, Universitat-Fleming, Universi-

jar i millorar tant el paviment com la
calçada i els elements de mobiliari
urbà. La campanya inclou la revisió
del servei d’electricitat, actuacions
de la brigada d’obres per arranjar el
paviment, la neteja i el manteniment
del mobiliari urbà, la revisió de les
fonts o la neteja dels jocs infantils de
les places. •••

Uns 1.400 alumnes al “Lleida en viu”

• Aquest curs, Medi Ambient ofereix la nova proposta “Descobrim la fauna de la Mitjana”

L

es activitats del programa
d’educació ambiental “Lleida en
viu” s’han iniciat amb la inscripció
de 61 grups escolars, amb un total de
1.400 participants. Aquest curs la Regidoria de Medi Ambient i Horta ofereix una proposta nova anomenada
“Descobrim la fauna de la Mitjana”, en

A més d’activitats a la Mitjana i a
l’Horta, el programa ofereix visites
a d’altres llocs d’interès ambiental,
com l’Estació Depuradora d’Aigües
Residuals, la planta de tractament de
residus, els Camps Elisis, els Aiguamolls de Rufea o algunes instal·lacions
d’energies renovables (plaques solars

fotovoltaiques, caldera de biomassa o
edificis eficients energèticament).
El curs passat, 268 grups i 5.297 persones van participar en el programa.
El 80% dels participants són escoles
de Lleida, però també hi prenen part
centres de fora del municipi. •••

El programa inclou visites
interessants a la depuradora,
la planta de tractament de
residus, els Camps Elisis o
els Aiguamolls de Rufea
la qual els infants poden conèixer els
animals que viuen al parc mitjançant
l’observació directa durant un recorregut pel bosc i els rastres que hi puguin
haver deixat. Aquests rastres es treballaran al Centre d’Interpretació de la
Mitjana i ajuden a conèixer la fauna
més amagada del parc.

Alumnes participant en un taller al Centre d’Interpretació de la Mitjana. © H. Sirvent
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