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Plantes de deserts a l’Arborètum

• El jardí botànic disposa d’una rocalla nova, que acollirà cactus dels Estats Units i Mèxic

L

’Arborètum-Jardí Botànic de Lleida Dr. Pius Font i Quer ha ampliat
el seu espai amb la construcció
d’una rocalla, que acollirà plantes, especialment cactus, dels deserts càlids
de Sonora i Mojave (als Estats Units) i
de Chihuahua (a Mèxic).
La zona ocupa uns 1.500 metres
quadrats, i de moment s’hi han plantat quatre espècies de cactus, que
són seient de sogra, figueres de moro,
iuques i cholla. A la primavera, després dels freds de l’hivern, es faran
les noves plantacions, entre les quals
hi haurà el cactus gegant o saguaro, nadiu del desert de Sonora, tot i
que de moment només tindrà uns 35
cm d’alçada. La direcció tècnica de
l’Arborètum ha dissenyat i dirigit la
construcció de la rocalla.
D’altra banda, les visites escolars
a l’Arborètum han augmentat prop
d’un 450% a l’octubre respecte al

El jardí botànic rep cada vegada més visites d’escolars. © Magda Ballesté

mateix mes del 2013. Uns 600 alumnes d’Educació Infantil i Primària van
visitar el jardí botànic des de l’1 al 31
d’octubre, mentre que l’any passat els
joves visitants van ser 135. Els alumnes descobreixen per mitjà de les vi-

sites guiades diferents aspectes del
món vegetal i curiositats dels arbres i
arbustos que creixen a l’Arborètum. El
jardí oferirà a partir de la pròxima primavera tallers adreçats als alumnes, a
més de les visites guiades. •••

Debat sobre la seguretat alimentària

• Uns 125 experts es reuneixen al Parc Científic per parlar de la qualitat dels aliments

E

l Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida va acollir la
10a Reunió Anual de la Societat
Espanyola de Seguretat Alimentària
(SESAL), que va aplegar uns 125 ex-

perts d’arreu del país per debatre sobre la situació actual i els reptes de futur en matèria de seguretat i qualitat
alimentària. Durant la inauguració de
la trobada, l’alcalde de Lleida, Àngel

Ros, va destacar el Parc Científic com
a pol d’innovació agroalimentària de
Catalunya i, també, va fer una menció
especial al FruitCentre com a centre
de referència europea que integra el
treball d’investigació de tota la cadena de valor de la fruita.
La Societat Espanyola de Seguretat
Alimentària és una entitat científica

El paer en cap destaca
que Gardeny s’ha convertit
en un pol d’innovació
agroalimentària de Catalunya
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que neix per afavorir un alt nivell de
seguretat alimentària al país. Organitza reunions anuals amb la finalitat
de donar l’oportunitat a tots els socis
i professionals interessats en la seguretat alimentària de compartir experiències i avenços científics sobre
qüestions d’interès. •••
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