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Activitats permanents
Al parc de la Mitjana >

EXPOSICIÓ PERMANENT AL CENTRE
D’INTERPRETACIÓ DE LA MITJANA

Obert cada tercer diumenge de mes, i de l’1 d’abril al 30 d’octubre,
cada diumenge.
Activitat gratuïta / No cal inscripció prèvia
Horari: de 10.30 a 14 h / d’11 a 13 h (a partir de l’1 d’abril)
Lloc de trobada: Centre d’Interpretació de la Mitjana

VISITA GUIADA AL PARC DE LA MITJANA

El tercer diumenge de cada mes t’acompanyem a descobrir el parc
de la Mitjana. T’explicarem la història del parc i et mostrarem la
fauna i flora que el caracteritza.
Activitat gratuïta / No cal inscripció prèvia
Horari: d’11.30 a 12.30 h
Lloc de trobada: Centre d’Interpretació de la Mitjana

ANELLAMENT CIENTÍFIC

Un cop al mes muntem una sessió d’anellament científic a la Mitjana
o als aiguamolls de Rufea. Ens hi vols acompanyar?
Activitat gratuïta / Cal inscripció prèvia
Consulta al web properes dates i llocs d’anellament:
http://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat

Al Museu del Clima i la Ciència >

EXPOSICIÓ DE JOAN ORÓ AL
PARC DEL MUSEU DEL CLIMA
I LA CIÈNCIA DE LLEIDA

De l’abril a l’octubre, cada segon diumenge de mes, visites guiades a
l'exposició de Joan Oró. Descobreix qui va ser, la seva trajectòria i els
seus descobriments.
Activitat gratuïta / No cal inscripció prèvia
Horari: d’11 a 14 h. Inici de les visites, cada hora en punt
Lloc de trobada: Plaça Central/Ombra de Glicines
Per a visites en altres dies i horaris, feu la sol·licitud a:
museudelclima@paeria.cat

2

Primavera
3

Març
Ecodescoberta >

QUINA DIFERÈNCIA HI HA ENTRE
RECICLAR I NO FER-HO?

Vine a visitar les instal·lacions de gestió de
residus del Segrià, a Montoliu, i veuràs com, si
recicles, les teves restes orgàniques es poden
transformar fàcilment en adob a la planta
de compostatge; i si no ho fas, descobriràs
on van a parar! També visitarem l’abocador
clausurat de Serrallarga.

Març

11

diumenge

març

d’11 a 13 h

EL PAISATGE DE L’HORTA
A TRAVÉS DELS SÒLS

A càrrec de Miquel Aran, agrònom especialista
en ciència del sòl. Organitzada amb la col·laboració amb la Sociedad Española de Ciencia
del Suelo (SECS) i la Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA).
A través de l’observació dels diferents tipus de
sòls que trobem a l’Horta de Lleida, des de dalt
dels turons fins a la llera del riu, aprendrem, de
la mà dels experts, com s’ha format el paisatge
que trobem actualment.

SORTIDA ORNITOLÒGICA.
ELS OCELLS BANDERA DE MAS
DE MELONS

març

A càrrec de Sergi Sales, ornitòleg.

de 9.30
a 12.30 h

Activitat de la Reserva Natural de Mas de Melons.

Activitat gratuïta
Inscripció prèvia a: formacio@lallena.cat / 973 143 038
parcsnaturals.gencat.cat/ca/mas-de-melons-i-secans-de-lleida/

Activitat gratuïta
Places limitades
Desplaçament amb autocar gratuït
Cal inscripció prèvia

Ecodescoberta >

24

dissabte

Ecodescoberta >

Setmana
Santa

Taller >

TALLERS PER A PETITS
NATURALISTES A LA MITJANA

18

diumenge

març

de 10 a 13 h

Vols descobrir el parc de la Mitjana amb uns
altres ulls? Vols conèixer tota la natura que
s’hi amaga? Si tens entre 6 i 12 anys, vine per
Setmana Santa a la Mitjana: farem tallers en
què ens divertirem i aprendrem molt!
Preu per cada taller: 6 €
Places limitades
Cal inscripció prèvia
Informa’t del programa detallat a:
http://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat

del
al

26
28

març

de 10 a 13 h

Activitat gratuïta
Places limitades
Cal inscripció prèvia
Desplaçament amb autocar gratuït
4

5

Abril
Ecodescoberta >

VISITA TÈCNICA A UN HABITATGE
DE “CONSUM D’ENERGIA ZERO”
DE LLEIDA

Visita guiada a la Casa Sostenible Arborètum,
a través de la qual descobrirem com, amb una
bona orientació, un disseny intel·ligent, uns
equipaments basats en l’eficiència energètica, i
les energies renovables, etc. es pot aconseguir
que un habitatge generi més energia de la que
consumeix, sense comprometre el confort i la
qualitat de vida dels seus habitants.

Abril

08

dissabte

abril

d’11 a
12.30 h

Celebració >

FESTA DE LA MITJANA

A la primavera, la Mitjana bull d’activitat!
Ocells migradors de pas, temps de festeig per
als animals, arbres florits i fulles que rebroten,
el riu ben ple amb el desglaç... Per celebrar
l’arribada del bon temps, hem preparat un
matí de diumenge ple de jocs, tallers i activitats per a totes les edats que us permetran
gaudir del parc i aprendre sobre el bosc de
ribera de la Mitjana. No hi podeu faltar!

22

diumenge

abril

de 10 a 14 h

Activitats gratuïtes
No cal inscripció prèvia
Informa’t del programa detallat a:
http://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat

Activitat gratuïta
Places limitades
Cal inscripció prèvia

Foto: Manoli Alba

Taller >

TÈCNIQUES PER REPRODUIR
PLANTES

A càrrec de Jordi Toll, mestre jardiner.
Un taller pràctic per aprendre tècniques per fer
esqueixos i sembres de plantes del jardí i del balcó, així com l’estudi de les condicions d’humitat i
de substrats idonis per a cada cas.
Preu: 10 €
Places limitades
Cal inscripció prèvia

14

dissabte

abril

de 9 a 13 h

Xerrada >

EL CANVI CLIMÀTIC:
QUÈ HI PODEM FER?

A càrrec de Francesc Mauri, meteoròleg.
L’anomenat canvi climàtic no només afecta la
zona àrtica i els óssos i foques que l’habiten,
sinó també Catalunya directament. Durant la
xerrada, descobrirem d’on venim, on som i cap a
on anem pel que fa al clima i com, des de casa
o la feina, podem lluitar cadascú de nosaltres
d’una forma força més senzilla del que ens
podríem imaginar.

25

dimecres

abril

de 19 a
20.30 h

Activitat gratuïta
Places limitades
Cal inscripció prèvia
6

7

Foto: Astrid van Ginkel

Maig
Taller >

INICIACIÓ A LA FOTOGRAFIA DE
FAUNA: COM APROXIMAR-NOS
ALS OCELLS

A càrrec de Víctor Iglesias, fotògraf
naturalista aficionat.
Per capturar bones imatges de les aus que
ens envolten, el primer que hem d’aprendre és
a acostar-nos-hi. En aquest taller us mostrarem com podem passar desapercebuts per
als ocells i quins trucs tenim per aconseguir
que se’ns acostin sense destorbar-los. Així,
aprendrem a construir i utilitzar al camp hides
d’observació, menjadores, abeuradors...
Preu: 10 €
Places limitades
Cal inscripció prèvia

Maig

05

dissabte

maig

de 9 a 13 h

Taller >

LES PLANTES SILVESTRES DEL
TERRITORI QUE PODEM MENJAR.
COM CULTIVAR-LES, COLLIR-LES
I CUINAR-LES

A càrrec d’Astrid van Ginkel, especialista en
espècies vegetals i productes naturals.

maig

de 9 a 14 h

Malves, ortigues, colitxos, saücs... Moltes herbes,
flors i plantes aromàtiques es poden fer servir a
la cuina. Us proposem un taller per aprendre a
reconèixer les plantes silvestres amb interès alimentari i descobrir com les podem recol·lectar, comprar,
cultivar, conservar i, finalment, utilitzar a les nostres
cuines i amb què combinar-les.
Preu: 15 €
Places limitades
Cal inscripció prèvia

Celebració >

ASTRONOMIA AL MUSEU DEL
CLIMA I LA CIÈNCIA

Activitat organitzada en el marc de la Nit dels
Museus, a càrrec de Josep Mallol, president
de la Societat Astronòmica de Lleida.
Vine a descobrir el cel de Lleida. Tindràs
l’oportunitat d’observar, d’aprendre a reconèixer
i interpretar alguns dels elements astronòmics
habitualment visibles des de la ciutat.

8

19

dissabte

Activitat gratuïta
Places limitades
Cal inscripció prèvia

19

dissabte

maig

de 20 a 22 h
i de 22 a 24 h

9

Foto: Víctor Iglesias

Maig
Ecodescoberta >

DESCOBRIM LA TIMONEDA D’ALFÉS

A càrrec de Jose Guerra, ornitòleg TRENCA.
Activitat de la Reserva Natural de Mas de Melons.

Juny

20

Ecodescoberta >

de 9 a 13 h

Quan arriba el vespre, la Mitjana canvia els
seus colors, les olors i els 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 passejant
per dins el parc.

diumenge

maig

Activitat gratuïta
Inscripció prèvia a: formacio@lallena.cat / 973 143 038
parcsnaturals.gencat.cat/ca/mas-de-melons-i-secans-de-lleida/

Curs >

INTRODUCCIÓ A LA IDENTIFICACIÓ
DELS OCELLS A TRAVÉS DELS
SEUS CANTS

Activitat organitzada en el marc de la Setmana
de la Natura, a càrrec d’Eloïsa Matheu, biòloga
i experta en cants d’ocells.

26

dissabte

A LA MITJANA TAMBÉ ES FA FOSC

Activitat organitzada en el marc de la
Setmana de la Natura.

02

dissabte

juny

de 20.30
a 22.30 h

Activitat gratuïta
Places limitades
Cal inscripció prèvia

maig

de 8 a 13 h

Un curs per poder identificar els cants i les vocalitzacions de les espècies d’ocells més comunes de la plana de Lleida. El curs comptarà
amb sortides al camp per practicar l’escolta
i aprendre per què, quan i com canten els
ocells; quins són els més característics, etc.
Preu: 10 €
Places limitades
Cal inscripció prèvia

10

11

Juny
Xerrada >

PASSA’T A L’ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA

Activitat organitzada en el marc de la Setmana Europea de l’Energia Sostenible, a càrrec
de Jaume Badia Pascual, enginyer.

07

dijous

juny

de 18 a 20 h

Vols saber quines possibilitats hi ha per
passar-te a l’energia solar fotovoltaica? És ara
un bon moment? Quins són els avantatges
que té? Ho podem fer nosaltres a casa? Quina
influència té aquesta instal·lació en el consum
a la llar? Vine a conèixer les possibilitats de
l’energia solar fotovoltaica a Lleida.
Activitat gratuïta
Places limitades
Cal inscripció prèvia

A càrrec de Jose Guerra, ornitòleg TRENCA.

24

Activitat de la Reserva Natural de Mas de Melons.

de 9 a 13 h

Ecodescoberta >

SORTIDA ORNITOLÒGICA.
LA TRENCA, UN OCELL AL LÍMIT

diumenge

juny

Activitat gratuïta
Inscripció prèvia a: formacio@lallena.cat / 973 143 038
parcsnaturals.gencat.cat/ca/mas-de-melons-i-secans-de-lleida/

12

Estiu
13

Juliol
Cinema >
MOSTRA DE CINEMA AMBIENTAL A LA FRESCA
SESSIÓ 1

GREED, A FATAL DESIRE

Jörg Seibold | DEU | 2016 | 83 min | VOSE
Per què alguns humans no en tenen mai prou?
On ens porta aquesta desmesura? Hi ha alguna
manera de sortir del cicle viciós de satisfacció de
necessitats? Aquestes són algunes de les qüestions que s’aborden en aquest documental sobre
la cobdícia humana.

Juliol

06

divendres

juliol

a les 22 h

Cinema >
MOSTRA DE CINEMA AMBIENTAL A LA FRESCA
SESSIÓ 2

EL HOMBRE DE AGUA DULCE

Alvaro Ron ESP, EUA | 2017 | 17 min | VOSC
En un poble al mig del desert de Califòrnia que
pateix una sequera terrible, una nena de deu anys
s’enfronta al seu avi per evitar que vengui l’aigua
de la seva propietat i li proposa un pla desgavellat
per ressuscitar el riu que s’ha assecat.
Adesoji Adeyemi-Adejolu NGA | 2016 | 47 min
| VOSE
Llargmetratge sobre la preocupació creixent per
la gestió de residus generats en les activitats humanes a la frontera litoral de l’Àfrica Occidental.

Taller >

Activitat gratuïta
No cal inscripció prèvia
Amb la col·laboració de:
Mostra FICMA del 24 Festival Internacional de
Cinema del Medi Ambient. www.ficma.com

Vine amb la família a aprendre, tot jugant, les
causes i conseqüències del canvi climàtic.
Saps quins són els principal gasos d’efecte
hivernacle? Saps quins impactes podem
observar al nostre voltant? Reflexiona i
descobreix què podem fer per contribuir a
reduir els efectes del canvi climàtic.

juliol

a les 22 h

THE VALUABLE WASTE

Activitat gratuïta
No cal inscripció prèvia
Amb la col·laboració de:
Mostra FICMA del 24 Festival Internacional de
Cinema del Medi Ambient. www.ficma.com

GIMCANA EN FAMÍLIA:
EL CANVI CLIMÀTIC

20

divendres

12

dijous

juliol

de 19 a 21 h

Activitat gratuïta
Places limitades
Cal inscripció prèvia
14

15

Foto: Joan Marín

Juliol
Taller >

EL PLANETA BLAU ESTÀ INCLINAT:
LES ESTACIONS

A càrrec de Ramon Drudis i Mauri, enginyer i
divulgador de la ciència astronòmica.
Activitat sobre l’evolució del clima durant l’any
i els canvis que pateix com a conseqüència
del canvi climàtic. Activitat pensada per a tota
la família i fonamentalment per als més joves.
Es farà una representació plàstica de diferents
aspectes tractats en la conferència amb què
podrà interactuar el públic assistent.
Activitat gratuïta
Places limitades
Cal inscripció prèvia

Agost

24

dimarts

juliol

de 19 a 21 h

Cinema >
MOSTRA DE CINEMA AMBIENTAL A LA FRESCA
SESSIÓ 3 - SELECCIÓ DE CURTMETRATGES
INFANTILS

EL SECRETO DEL BOSQUE

Antonio Grunfeld Rius ESP, GNQ | 2016 | 45 min | VO

03

divendres

agost

a les 22 h

Un conte africà explicat amb el màxim rigor
científic per llançar un missatge de conservació
de la natura.
Activitat gratuïta
No cal inscripció prèvia
Amb la col·laboració de:
Mostra FICMA del 24 Festival Internacional de
Cinema del Medi Ambient. www.ficma.com

Taller >

GIMCANA EN FAMÍLIA:
EL CANVI CLIMÀTIC

Vine amb la família a aprendre, tot jugant, les
causes i conseqüències del canvi climàtic.
Saps quins son els principal gasos d’efecte
hivernacle? Saps quins impactes podem
observar al nostre voltant? Reflexiona i
descobreix què podem fer per contribuir a
reduir els efectes del canvi climàtic.

09

dijous

agost

de 19 a 21 h

Activitat gratuïta
Places limitades
Cal inscripció prèvia

Foto: Ramon Drudis

16

17

Agost
Cinema >
MOSTRA DE CINEMA AMBIENTAL A LA FRESCA
SESSIÓ 4

UNCHAINED (DESENCADENADO)

Álex C. Rivera | GBR | 2017 | 78 min | VOSE

Documental que mostra el treball de Carol
Buckley (EAI - Elephant Aid International) i el seu
equip per millorar el benestar dels elefants captius al Nepal des de la cooperació i entesa entre
els persones i els elefants.

17

divendres

agost

a les 22 h

Activitat gratuïta
No cal inscripció prèvia
Amb la col·laboració de:
Mostra FICMA del 24 Festival Internacional de
Cinema del Medi Ambient. www.ficma.com

Taller >

OBSERVACIÓ DELS CRÀTERS
LUNARS, MART, JÚPITER I SATURN
MITJANÇANT TELESCOPI

A càrrec de Ramon Drudis i Mauri, enginyer i
divulgador de la ciència astronòmica.
Aquesta activitat es realitzarà a la part alta del
museu, en què, mitjançant telescopis, observarem els cràters lunars. Abans de l’activitat
es farà una breu descripció del nostre satèl·lit
natural i dels planetes que es poden observar
amb el telescopi.

21

dimarts

agost

de 21.30
a 23.30 h

Tardor

Activitat gratuïta
Places limitades
Cal inscripció prèvia
18

19

Setembre
Taller >

FIRA DE LA MOBILITAT ELÈCTRICA

Activitat organitzada en el marc de la Setmana
de la Mobilitat Sostenible i Segura, a càrrec
d’Oriol Junyent, enginyer.
Parlarem de mobilitat sostenible i mobilitat
elèctrica a Lleida. Aprendrem quines alternatives
existeixen actualment als vehicles convencionals, com ara els cotxes, les motocicletes i les
bicicletes elèctriques. A més, farem una petita
fira de vehicles elèctrics per provar aquestes
tecnologies i resoldre dubtes.

Setembre - Octubre

22

dissabte

setembre

d’11 a 14 h

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

Al Centre d’Interpretació de la Mitjana.
Cada any, per aquesta època, s’organitzen,
arreu d’Europa, activitats per donar a conèixer
els ratpenats i les seves curioses característiques i interès ecològic. Lleida s’adhereix
a aquesta celebració amb un vespre ple
d’activitats (tallers, passejades nocturnes,
projeccions...).
Activitats gratuïtes
Cal inscripció prèvia
Informa’t del programa detallat a:
http://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat
20

PEDALADA POPULAR:
PER LLEIDA AMB BICICLETA!

Activitat organitzada en el marc de la
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura.
Pedalada popular per a animar a fer cada cop
més present la bicicleta als carrers de Lleida!

23

diumenge

setembre
d’11 a
12.30 h

Activitats gratuïtes
Cal inscripció prèvia
Informat de l’itinerari detallat a:
http://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat

Activitat gratuïta
Places limitades
Cal inscripció prèvia

Celebració >

Celebració >

Xerrada >

ESTALVI ENERGÈTIC A LA LLAR

22

dissabte

setembre

de 18 a 23 h

A càrrec de Marta Buira, arquitecta, i Ramon
Porta, enginyer.
La climatització dels domicilis és molt important de cara al confort de les persones, i en els
darrers anys ha estat una de les causes del
creixent consum energètic. Quins aspectes
s’han de vigilar en la facturació energètica i
quines mesures podem establir per reduir el
consum energètic a la llar són algunes de les
qüestions que abordarem. Què podem fer des
de casa per posar el nostre gra de sorra contra
el canvi climàtic?

06

dissabte

octubre

de 12 a 14 h

Activitat gratuïta
Places limitades
Cal inscripció prèvia

21

Octubre
Celebració >

DIA MUNDIAL DELS OCELLS ALS
AIGUAMOLLS DE RUFEA

Martinets, esplugabous, bernats pescaires, gallinetes d’aigua, fotges, milans... Els aiguamolls
de Rufea tenen una gran diversitat d’aus que
us animem a descobrir a través d’activitats
científiques com l’anellament d’ocells.

Novembre

07

Ecodescoberta >

de 8 a 13 h

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 complet que
simula el procés d’autodepuració d’un riu. Vols
conèixer com funciona l’EDAR de Lleida?

diumenge

octubre

Activitats gratuïtes
Informa’t del programa detallat a:
http://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat

EL CAMÍ QUE FA L’AIGUA
DE CASA AL RIU

Activitat organitzada en el marc del Dia
Mundial del Sanejament.

FLORA I VEGETACIÓ: “DE LA PLANA
DE LLEIDA AL PREPIRINEU”

A càrrec de Josep Antoni Conesa. Botànic.
Professor titular de l’Escola Tècnica Superior.
Curs teoricopràctic per aprendre a identificar
diferents espècies de flora i les seves comunitats, característiques de zones humides, zones
de secà i de bosc de mitja muntanya.
Preu: 20 €
Places limitades
Cal inscripció prèvia

novembre
d’11 a 13 h

Activitat gratuïta
Places limitades
Cal inscripció prèvia

Ecodescoberta >
Curs >

11

diumenge

divendres
i dissabte

26
27

octubre

divendres
de 18 a 20 h
dissabte
de 9 a 18 h

COM ES MESURA LA QUALITAT
DE L’AIRE?

A càrrec d’Eva Pérez, Servei de Vigilància i
Control de l’Aire.
L’orografia, la climatologia, la presència d’indústries o el trànsit de vehicles són condicionants
que afecten els nivells de contaminants atmosfèrics que tenim a la nostra ciutat. Per conèixer
la qualitat de l’aire, a Lleida disposem d’una de
les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió
de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya.
Us proposem una visita guiada a l’estació per
conèixer quins paràmetres es mesuren i com.

25

diumenge

novembre
d’11 a 13 h

Activitat gratuïta
Places limitades
Cal inscripció prèvia
22

23

Inscripcions i més informació a:
http://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat
Preu familiar:

Els nens menors de 16 anys acompanyats d’un adult pagaran el
50% de la inscripció a totes les activitats.

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://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat

Segueix-nos a les xarxes socials:
@ecoactivitatsll
@lleidaenverd

www.ficma.com

Organitza:

24

IMPRÈS EN PAPER 100% RECICLAT I ECOLÒGIC

Col·labora:

