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Nombrosos veïns i veïnes de Cappont van assistir a l’acte d’inauguració de la nova zona verda. © Hermínia Sirvent

El barri de Cappont estrena un gran bosc urbà
• El nou Viver Forestal Municipal de Rufea es posa en marxa amb prop de 3.000 arbres
pinyoners, 10 lledoners, 18 alzines i 3 ametEls veïns i les veïnes del barri de Cappont ja
llers), disposa d’una àrea perquè hi puguin
gaudeixen del primer bosc urbà de Lleida,
jugar els més petits i hi ha enllumenat per
que és situat al costat de l’església de Santa
senyalitzar i il·luminar el traçat dels camins.
Teresa de Jornet. El nou gran espai verd té
Pel que fa a mobiliari urbà, s’hi han
una superfície de prop de 3.400 m2,
col·locat diversos bancs i cadiamb una capacitat d’absorció,
La Paeria
res –dissenyats per tècnics
aproximadament, d‘1,5 toinicia enguany
de la Paeria–, papereres i
nes de CO2 anuals.
una font d’aigua potable.
la creació de tres
La Paeria vol iniciar ennoves zones verdes
L’Ajuntament de Lleida
guany la creació de tres
als Magraners,
està fent una veritable
boscos urbans més, que
Balàfia i la Mariola- revolució verda a Lleida
es localitzaran al carrer del
Gardeny
amb l’increment d’un 30%
Camp de Futbol dels Magraners, a la plaça dels Països Catalans, a Balàfia, i al costat del futur
Museu de la Ciència, a la Mariola-Gardeny,
que serà un espai que fomentarà els valors
mediambientals. Aquesta actuació està en
la línia del Pla d’Ordenació Urbana Municipal que preveu connectar amb una anella
verda les diferents zones de la ciutat.
Amb aquests espais verds es pretén
crear una gran zona d’ombra, aconseguir
una millora de la humitat ambiental, originar una zona amb espècies arbòries pròpies del clima lleidatà i actuar com a protecció a nivell acústic i de contaminació. Conté
prop de 150 arbres (54 pins blancs, 62 pins

de l’arbrat i la pròpia producció de plantes i
arbres en els vivers municipals.
En el marc d’aquesta acció, s’ha posat en
marxa el nou Viver Forestal Municipal de
Rufea, situat als terrenys de l’antiga granja
militar, per tal de potenciar l’autoproducció
d’arbres que cobreixin les necessitats de la
ciutat, amb el consegüent estalvi econòmic
que això suposa i amb l’avantatge de poder abastar i tenir disponibilitat immediata
per poder arranjar els espais verds que ho
requereixin. El viver forestal té actualment
plantats prop de 3.000 exemplars. •••

El nou Viver Forestal de Rufea té plantats uns 3.000 arbres. © H. S.
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