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Propostes de natura
i medi ambient

Primavera-Estiu 2016
Lleida

juny

juliol

Dissabte 4 i Diumenge 5 de juny

Celebració. Bioblitz Lleida 2016 

Bioblitz  és una marató científica oberta a tot el públic, l’objectiu de la qual 

és trobar i identificar com més espècies millor dins un espai natural proper. 

A Lleida el  4 i 5 de juny, diferents especialistes acompanyaran a petits 

grups en la recerca de micromamífers, ocells, insectes, aranyes, plantes, 

algues, fongs etc... al parc de la Mitjana, per fer un inventari de la biodi-

versitat del parc.

Consulta el programa i horaris detallats al web http://sostenibilitat.paeria.cat 

Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia.

Diumenge, 12 de juny, d’11 a 12.30 h 

Ecodescoberta. Visita tècnica a un edifici 

bioclimàtic de Lleida

Visita guiada a l’interior de l’Edifici de Fusta del C/Cavallers per conèixer la 

tècnica constructiva utilitzada en aquesta casa emblemàtica de la ciutat de 

Lleida, feta completament de fusta, a càrrec del seu arquitecte, Ramon Llobera 

Serentill.

Activitat organitzada en el marc de la Setmana Europea de l’Energia Sostenible.

Activitat gratuïta. Places limitades. Cal inscripció prèvia.

Dissabte, 2 de juliol de 20.30 a 22.30 h  

Ecodescoberta. A la Mitjana també es fa fosc

Quan arriba el vespre, la Mitjana canvia els seus colors, olors i sons, i acull 

l’agitada activitat dels seus habitants nocturns -amfibis, cuques de llum, 

ocells, ratpenats... Durant la visita guiada gaudirem d’aquest espai tot passe-

jant per dins del parc.

Activitat gratuïta adreçada a tots els públics. Places limitades. Cal inscripció prèvia.

El tercer diumenge de cada mes* Visita guiada al Parc de La Mitjana, i a 

l’exposició permanent del parc. Activitat gratuïta, no cal inscripció prèvia. Hora-

ri: de 11:30 a 12:30h. Lloc de trobada: al Centre d’Interpretació de la Mitjana. 

*excepte desembre i gener

Un cop al mes muntem una sessió d’anellament científic a la Mitjana en el marc 

de  l’Estació permanent d’anellament al parc. Ens vols acompanyar? Consulta al 

web properes dates d’anellament. Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia.

Horaris d’obertura del Centre d’Interpretació de la Mitjana i Exposició perma-

nent: de dilluns a divendres de 10 a 14h i el tercer diumenge de cada mes de 

10:30h  a 14h.

Inscripcions i més informació:

http://sostenibilitat.paeria.cat  

Regidoria de l’Hàbitat Urbà i Rural i la Sostenibilitat

Ajuntament de Lleida

c/ Tallada, 32 25002 Lleida. T. 973 700 455

infosostenible@paeria.cat  http://sostenibilitat.paeria.cat

A més ...

Consulta el programa d’ecoactivitats de tardor a la web.

Bernat vermell. Foto: Manoli Alba
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Diumenge, 28 de febrer d’11 a 13 h

Ecodescoberta. “On van a parar les meves deixalles?”

Saps quin és el destí final de les deixalles que cada dia deixem al carrer? Et propo-

sem una visita guiada per l’abocador comarcal del Segrià i la planta de compos-

tatge ubicats al terme de Montoliu per descobrir-ho. També visitarem l’abocador 

clausurat de Serrallarga.

Activitat gratuïta. Places limitades. Desplaçament amb autocar gratuït. Cal inscripció prèvia.

Diumenge, 13 de març d’ 11 a 13 h 

Ecodescoberta. Anem als Aiguamolls de Rufea amb bicicleta

Us convidem a descobrir el despertar de la primavera a l’Horta de Lleida, a partir 

d’una visita en bicicleta pel camí del riu fins als aiguamolls i els horts de Rufea. 

Recorregut total aproximat: 9 km. Imprescindible portar bicicleta i casc.

Activitat gratuïta. Places limitades. Cal inscripció prèvia.

 

Dissabte, 2 d’abril de 9 a 13 h

Taller. Iniciació a la cosmètica diària natural 
A càrrec de Astrid van Ginkel, experta en cosmètica natural 

Realitzarem un taller de preparats casolans per a una cosmètica diària. Ens intro-

duirem en el món dels preparats casolans cosmètics tot explicant les propietats 

cosmètiques d’herbes remeieres del nostre voltant, formulacions, ingredients i 

additius naturals, utensilis necessaris, tipus d’envasos,...  Cada participant podrà 

emportar-se una mostra a casa.

Preu: 15 €. Places limitades. Cal inscripció prèvia.

21, 22, 23 i 24 de març (Setmana Santa) de 10 a 13 h

Tallers per a petits naturalistes a la Mitjana

Vols descobrir els animals de la Mitjana? O veure de prop els ocells més comuns del 

parc i com es fa un anellament d’ocells? O fer un taller d’art i natura? Per Setmana 

Santa, vine a la Mitjana.

Informa’t del programa a http://sostenibilitat.paeria.cat

Preu per cada taller: 6 €. Places limitades.

Diumenge, 1 de maig d’11 a 13 h 

Ecodescoberta. Benvinguts a “Lleida Smart Green City”

Sabies que a Lleida hi ha un edifici nou fet totalment de fusta, unes cases que 

s’escalfen amb la calor del subsòl (geotèrmia), jardins sostenibles...  ? Aquests i 

altres exemples de ciutat intel·ligent ja existeixen a la nostra ciutat. Us propo-

sem una ruta familiar per conèixer alguns d’ells de primera mà. 

Activitat gratuïta. Places limitades. Cal inscripció prèvia.

Divendres 6 de maig, de 18 a 21 h i

Dissabte 7 de maig, de 8 a 19 h

Curs. Vols aprendre a identificar els ocells del nostre entorn?

A càrrec d’Steve West, ecòleg i ornitòleg professional

Curs d’iniciació a la ornitologia, bàsicament pràctic, però també amb una 

part teòrica d’introducció als ocells i a la metodologia de camp. Identifi-

cació visual i auditiva de les espècies més comunes d’ambients forestals, 

zones humides i secans.

Preu 30 €. Places limitades. Cal inscripció prèvia.

maig

Diumenge, 17 d’abril  de 10 a 14 h

Celebració 25è aniversari del parc. Festa de la Mitjana

Aquest 2016 es compleix el 25è aniversari de l’inici de les activitats d’educació 

ambiental al Parc de la Mitjana de Lleida. Per commemorar-ho, us convidem a 

venir en família al parc i descobrir tot el que ens pot ensenyar sobre l’aigua, els 

sediments, els boscos i els animals que l’habiten a través de les activitats, jocs i 

tallers que us tindrem preparats!

Activitat gratuïta. No cal inscripció prèvia.

Diumenge, 10 d’abril d’11 a 13 h

Ecodescoberta. Aprèn a reconèixer els arbres de Lleida

A càrrec de Jordi Toll, mestre jardiner

Visita guiada als Camps Elisis i altres zones de la ciutat per aprendre a identifi-

car els arbres que tenim plantats a Lleida. 

Activitat gratuïta. Places limitades. Cal inscripció prèvia.

Foto: arxiu La Paeria Foto: Astrid van Ginkel

Foto: Ramón Llobera


