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Obert el període per demanar un hort
•Parcel·les a Pardinyes Altes i a la partida de Rufea
Les sol·licituds es
poden presentar a
partir del març a
Medi Ambient

Parcel·la de l’hort familiar de la partida de Rufea. © Medi Ambient

Educació

La Regidoria de Medi Ambient i Horta obre al març
un nou període per sol·licitar
una parcel·la d’hort municipal d’autoconsum tant als
Horts Municipals de Pardinyes Altes com als Horts Municipals de Rufea.

Els horts familiars tenen
una reconeguda funció social, educativa, lúdica i de
benestar personal. El cultiu
d’hortalisses, tant d’estiu
(tomàquets, enciams, carbassons, ceba, pebrots, albergínies, etc.) com d’hivern

(cols, bròquil, porros, cebes,
espinacs, bledes, etc.), és una
activitat que, a més de donar
fruits de qualitat, permet fer
exercici i estar a l’aire lliure.
Les trobades i xerrades entre
els hortolans usuaris de les
instal·lacions ofereixen un
lloc per enfortir i dinamitzar
les relacions socials.
D’altra banda, el projecte
dels horts familiars inclou
altres objectius, com la sensibilització sobre els valors
de l’Horta de Lleida, com a
part de la història i la cultura
de Lleida, i la sensibilització

Actualment, l’Ajuntament
té dues parcel·les adequades
amb diferents horts, a Pardinyes i a Rufea. En ambdós
casos, s’hi ha instal·lat una
bassa de reg, un grup de
bombeig i una xarxa de reg
que porta l’aigua a cada
parcel·la. Els usuaris, que han
d’estar empadronats a Lleida i ser majors d’edat, tenen
dret a cultivar hortalisses per
a autoconsum. En el cas dels
horts de Rufea, s’ha de pagar
158 euros a l’any per al manteniment de la instal·lació,
mentre que a Pardinyes Altes
el preu oscil·la entre els 20
(horts de 25 m2) i els 30 euros
(50 m2) mensuals. •••

Aliances per a l’èxit educatiu

•Les escoles Pardinyes i Joan Maragall inicien el “Magnet”
Les escoles Pardinyes i Joan
Maragall de Lleida han iniciat
aquest curs escolar el projecte “Magnet. Aliances per a
l’èxit educatiu”, que, amb una
durada de 4 anys, involucra
centres educatius i institucions de referència en projectes educatius innovadors
i de qualitat per convertir-los
en centres de referència.
L’escola Pardinyes du a terme un projecte d’innovació
de la mà del Fruitcentre de
l’IRTA i l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària
(ETSEA) de la UdL. El projecte
es basarà en un enfocament
competencial dels aprenentatges amb la ciència com a
eix vertebrador, sobretot a
partir de l’estudi del cicle de
la fruita. El lema de l’escola és
“Terra de fruita, compromís
amb la ciència”.
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ambiental, ja que es dóna
suport als sistemes de producció respectuosos amb el
medi ambient i a una correcta gestió de l’aigua.

aquest cas, l’eslògan és “Una
altra manera d’aprendre i comunicar”.
El programa, que s’està
duent a terme en 7 escoles
de Catalunya, entre les quals
s’inclouen les dues de Lleida, s’inspira en les magnet
schools americanes i se n’ha
fet una adaptació a la realitat
catalana.

Àngel Ros saluda els alumnes de l’escola Pardinyes. © H. S.

El projecte d’innovació de
l’escola Joan Maragall del barri de la Bordeta està centrat
en la competència audiovisual, ja que es farà en aliança
amb el Magical Media i la Universitat de Lleida, en concret
amb les facultats de Ciències
de l’Educació i Lletres. En

La Paeria • Ajuntament de Lleida

Projecte innovador
i de qualitat per
convertir centres
de referència

Aquesta aliança amb institucions capdavanteres en
un camp de coneixement
específic (ciència, tecnologia,
art, etc.) ha de permetre a
l’escola desenvolupar un projecte educatiu innovador i de
qualitat, un projecte atractiu,
que tingui magnetisme i que
acabi sent de referència en el
seu territori, tant per a les famílies com per a la comunitat
educativa. •••

