
ECOACTIVITATS

SETEMBRE-DESEMBRE

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. 
Horari: d’11:30 a 12:30. Lloc de trobada: Centre d’Interpretació de la 
Mitjana. 

 Un cop al mes, muntem una sessió d’anellament científic. Ens vols 
acompanyar? Consulta al web les properes dates i punts d’anellament. 
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia.

Horaris d’obertura del Centre d’Interpretació de la Mitjana i Exposició 
permanent: de dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 i el tercer diumenge de 
cada mes d’10:30 a 14:00.

http://sostenibilitat.paeria.cat

Regidoria de l’Hàbitat Urbà i Rural i la Sostenibilitat
Ajuntament de Lleida
c/ Tallada, 32 25002 Lleida
Tel. 973 700 455
infosostenible@paeria.cat http://sostenibilitat.paeria.cat

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

TALLER  TÈCNIQUES PER AL 
MUNTATGE D’UN JARDÍ VERTICAL 
AL BALCÓ AMB MATERIALS 
RECICLATS II
A càrrec de Ruben Manuel, 
enginyer tècnic agrícola 

Taller de jardineria en el que es presentaran 
tècniques per cultivar verticalment al balcó 
amb diferents materials comuns. En aquest 
taller ens centrarem en el cultiu amb palots 
i gabions.

DISSABTE

de 9:00 a 
13:00 

12
novembre

PREU: 10 €
PLACES LIMITADES
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

ECODESCOBERTA  EL CAMÍ QUE FA 
L’AIGUA DE CASA AL RIU

En el marc del Dia Mundial del Sanejament

L’aigua que surt pel nostre desguàs, 
abans de ser abocada al riu, es “neteja” a 
l’estació depuradora de Lleida, gràcies a 
un circuit complert que simula el procés 
d’autodepuració d’un riu. Vols conèixer com 
funciona l’EDAR de Lleida?

DIUMENGE

d’11:00 a 
13:00 

20
novembre

PLACES LIMITADES 
ACTIVITAT GRATUÏTA
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

ECODESCOBERTA  L’ESPORGA 
D’ARBRES I PLANTES, ALS 
CARRERS I A CASA

DESEMBRE

Recorregut per les places i jardins de la ciutat, 
que ens permetrà conèixer la importància dels 
treballs d’esporga en les plantes, quan, com i 
perquè es fan a la ciutat, i com els hem de dur 
a terme a casa.

DIUMENGE

d’11:00 a 
13:00

04
desembre

PLACES LIMITADES 
ACTIVITAT GRATUÏTA 
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

Lleida, tardor-hivern 2016

Propostes de natura
i medi ambient

A MÉS...

INSCRIPCIONS I MÉS INFORMACIÓ

TALLER  CUINA D’APROFITAMENT

En el marc de la Setmana Europea de la 
Prevenció de Residus

Planifica la teva compra, organitza la 
nevera,  aprèn com conservar els aliments 
i a guardar el que et sobra! En aquest taller 
et donem les eines per evitar que se’t 
facin malbé els aliments i t’ensenyem a fer 
receptes senzilles per aprofitar les sobres.
*Amb la col·laboració de la Diputació de 
Barcelona.

DISSABTE

de 10:00
a 13:00 

26
novembre

PLACES LIMITADES.
ACTIVITAT GRATUÏTA
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA



SUPERCURSES  MOBILITZA’T, 
FES SALUT I MILLORA EL MEDI 
AMBIENT

DIUMENGE

de 9:30 
a 14h

25
setembre

CELEBRACIÓ  
ESTACIÓ D’AVISTAMENT I 
ANELLAMENT D’OCELLS A RUFEA

OCTUBRE

Martinets, esplugabous, bernats pescaires, 
gallinetes d’aigua, fotges, milans... 
Els aiguamolls de Rufea tenen una gran 
diversitat d’aus, que us animem a descobrir 
de la mà d’ornitòlegs professionals, coincidint 
amb la celebració del Dia Mundial de les Aus.

En commemoració del Dia Mundial de les 
Aus, a càrrec d’Steve West i Eladi Ribes, 
ornitòlegs professionals

DIUMENGE

de 8:00 a 
13:00

02
octubre

PLACES LIMITADES.
ACTIVITAT GRATUÏTA
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

TALLER  GEOCACHING, UNA ALTRA 
MANERA D’ACOSTAR-SE A LA 
NATURA

A càrrec de membres de Geocaching Lleida

Has sentit a parlar del Geocaching, però no 
t’has animat mai a provar-ho? Tens un GPS 
amb el que no saps què fer-ne? Vols descobrir 
una manera lúdica i divertida de sortir a la 
natura? Si és així, aquest taller, és la resposta!
El Geocaching és la versió digital i assistida per 
satèl·lits del clàssic joc: “la cerca del tresor”. 
Una activitat original, que combina tecnologia, 
activitat física al camp i treball en equip, ideal 
per a practicar amb nens i per descobrir el 
territori.
En aquest taller us presentarem en què 
consisteix el geocaching, com funciona, què 
necessiteu per practicar-lo, com podeu crear 
els vostres propis caches... i us acompanyarem 
a fer les vostres primeres cerques pel parc de 
la Mitjana!

DISSABTE

 9 a 13h

15
octubre

PREU: 10 €
PLACES LIMITADES
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

CURS  ÉS TEMPS DE BOLETS!

A càrrec de José Manuel Pérez Redondo 
i Carlos Cortés, membres de la Secció de 
Micologia de l’Institut Estudis Ilerdencs

Un curs per a aquells interessats en 
apropar-se al món dels bolets, conèixer les 
principals famílies, la seva biologia, la seva 
distribució, etc.

DISS - DIU

de 8:00 
a 18:00 i 

de 9:00 a 
14:00

22
23

octubre

PREU: 30 €
PLACES LIMITADES
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

ECODESCOBERTA  L’HORTA, 
MÉS ENLLÀ DELS FRUITERS...

NOVEMBRE

Recorregut en autocar per veure alguns dels 
espais d’alt valor ecològic que es troben a 
l’Horta de Lleida. Així, visitarem els boscos de 
la Cerdera, les basses de Suchs i Raïmat, els 
turons i corredors ecològics de la zona... tot 
fent una interpretació paisatgísitica d’aquest 
territori tan proper a la ciutat de Lleida i 
gaudint de l’arribada de la tardor, que vesteix 
els fruiters de l’Horta amb els seus colors, 
rogencs i marronosos.

DIUMENGE

de 10:00 a 
13:00

06
novembre

PLACES LIMITADES 
ACTIVITAT GRATUÏTA 
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

Programa:

18:00 a 
20:30 h 

 

19:00 h

20:30  i 
21:30 h 

20:45 h  i 
21:45 h

23:00 h 

Tallers infantils de 
manualitats sobre els 
ratpenats

Conferència: Una ullada als 
ratpenats: Com viuen? Què 
mengen? Com s’orienten? 
Com s’estudien?

Passejada nocturna per la 
Mitjana. Ús de detectors 
d’ultrasons, tècniques de 
captura i estudi... 
PLACES LIMITADES
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

Projecció del documental 
“Els ratpenats” (amb la 
col·laboració de TV3)

Cloenda

CELEBRACIÓ  
LA NIT DELS RATPENATS 
A LA MITJANA “LA BATNIGHT”

SETEMBRE

Al Centre d’Interpretació de la Mitjana

Cal portar: protecció contra els mosquits, 
una llanterna o frontal, calçat i roba 
adequada, el sopar.

Cada any, per aquesta època, s’organitzen 
arreu d’Europa, activitats per donar a 
conèixer els ratpenats i les seves curioses 
característiques. Lleida s’adhereix a 
aquesta celebració.

DIVENDRES

de 18:00 a 
23:00

23
setembre

ACTIVITAT GRATUÏTA
INSCRIPCIONS ONLINE

Festa esportiva familiar, on grans i petits 
uneixen les seves forces per gaudir d’una 
cursa inoblidable.
Hi ha diferents circuits i horaris i un cop 
finalitzades les curses hi haurà una gran 
festa amb moltes activitats al parc de la 
Mitjana.
Podeu venir en bicicleta, disposareu d’un 
aparcament vigilat gratuït.

MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: 
WWW.SUPERCURSES.COM

En el marc de la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura


