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Medi Ambient

Reconeixement a la neteja urbana de la ciutat de Lleida
• Escombra de Platí per a la gestió ambiental i les campanyes informatives dutes a terme
Madrid, coincidint amb la celebració de
la Feria Internacional del Urbanismo y del
Medio Ambiente, un esdeveniment centrat
principalment en les propostes que empreses i institucions estan desenvolupant per
aconseguir ciutats més sostenibles i amb
major qualitat de vida.

L’Associació Tècnica per a la Gestió de Residus i Medi Ambient ha concedit a l’Ajuntament de Lleida l’Escombra de Platí en
reconeixement als seus serveis de neteja i
gestió de residus urbans, en la categoria de
ciutats d’entre 100.000 i 250.000 habitants,
juntament amb els municipis de Sant Sebastià i Oviedo.
El guardó valora positivament la qualitat
dels serveis prestats per l’empresa adjudicatària de neteja (la firma Ilnet) i, en especial, la seva gestió ambiental i les campanyes
informatives que porta a terme.

Neteja als barris de Lleida. © H. S.

L’acte de lliurament va tenir lloc a l’Auditòrium del Parque Ferial Juan Carlos I de

És la tercera vegada que la gestió de la
neteja i el tractament de residus que es
porta a terme a Lleida rep un premi d’àmbit estatal, atès que l’any 2010 la Paeria va
obtenir l’Escombra de Plata i, el 2014, l’Escombra d’Or. •••

Ocupació

Cinquè aniversari de la nova seu de l’Escola de Jardineria
• El centre té actualment 32 alumnes i un equip docent de 10 persones
L’Escola de Jardineria de Lleida ha celebrat
el 5è aniversari del trasllat del centre a les
instal·lacions de l’edifici del carrer del Til·ler
número 1. La commemoració va consistir
en el guarniment de l’immoble, un concurs de dibuix, l’edició d’una revista i una
Lipdup.

l’especialitat de jardineria i un Programa de
Formació i Inserció (PFI), adaptat, d’auxiliar
de vivers i jardins. L’escola està adscrita a
l’Institut Municipal d’Ocupació (IMO) i està
subvencionada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
mitjançant un conveni amb la Paeria.

En l’actualitat, 32 alumnes i un equip docent de 10 persones integren la comunitat
educativa de l’escola. El centre s’adreça a
joves amb discapacitat i s’hi imparteix Educació Secundària Obligatòria adaptada de

El projecte educatiu vol donar resposta a la diversitat de capacitats, interessos i
motivacions de l’alumnat amb discapacitat
intel·lectual mitjançant l’adaptació del procés d’ensenyament-aprenentatge. •••

Celebració del 5è aniversari. © Paeria

Esports

La temporada de bany a les piscines, en marxa
• Els preus de les entrades i dels abonaments es mantenen respecte a l’any passat
La temporada de bany a Lleida es va iniciar
l’11 de juny amb l’obertura de les piscines
municipals dels barris de Cappont, Balàfia,
Pardinyes i la Bordeta. El 18 de juny es van
estrenar les instal·lacions aquàtiques del
Secà de Sant Pere, els Magraners i Gardeny. També són obertes les de Raimat i
Sucs. L’horari de les piscines és de les 11
a les 19.30 h, tots els dies de la setmana.
La data de tancament es preveu per a mitjan setembre, encara que es concretarà
d’acord amb les condicions meteorològiques. Els preus de les piscines gestionades pel Servei d’Esports de l’Ajuntament
de Lleida es mantenen respecte a l’any

20, amb un preu de 28,5 €. L’entrada és
gratuïta per als menors de 3 anys, per als
més grans de 65 anys (ensenyant el DNI),
per als discapacitats (33% amb acreditació) i per als jubilats (amb document acreditatiu). Les famílies nombroses i monoparentals gaudeixen d’una bonificació del
10%, tant en l’abonament de temporada
com en els de 5, 10 i 20 entrades. •••
Banyistes a les piscines de Cappont. © Paeria

passat. L’entrada individual val 3,30 € i l’abonament individual de temporada, 65 €. Hi
ha documents de 5 entrades, que valen
10 €; de 10 tiquets, que costen 18 €, i de

Més informació:
Servei d’Esports
Tel. 973 70 06 07 http://esport.paeria.es
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