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Al parc de la Mitjana >

CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE LA MITJANA
I EXPOSICIÓ PERMANENT DEL PARC
Obert tots els diumenges, d’11 a 13 h

VISITES GUIADES GRATUÏTES AL PARC
DE LA MITJANA
Visita guiada general: el tercer diumenge de gener, març, abril, juny, 
juliol, setembre, octubre i desembre. T’acompanyem a descobrir 
el parc de la Mitjana, des de l’exposició permanent del parc a la 
passarel·la, t’explicarem la seva història i et mostrarem la fauna i la 
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

Visites guiades temàtiques: durant els mesos de febrer, maig, agost 
i novembre (vegeu la programació mensual)

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
Visites guiades a l’exposició de Joan Oró i l’entorn del Museu del 
Clima i la Ciència de Lleida. Activitat d’una hora de durada per a 
grups. Descobreix qui va ser Joan Oró i la seva trajectòria. Coneix 
l’entorn del Museu del Clima i la Ciència de Lleida, obra de l’arquitecte 
Toni Gironès.
Activitat gratuïta
Visites per a grups amb cita prèvia.
Per concretar: museudelclima@paeria.cat

Activitats permanents
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Hivern
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Febrer

Visita guiada >
VISITA GUIADA TEMÀTICA A LA 
MITJANA: L’HIVERN A LA MITJANA

Activitat gratuïta
Places limitades
Cal inscripció prèvia

A l’hivern, els arbres estan despullats, el bosc 
sembla adormit... però si l’observem amb cura, 
veurem que no és ben bé així: trobarem ocells 
que només venen a la Mitjana en aquesta 
època, podrem veure les petjades que deixen els 
mamífers al terra humit i fins i tot podrem trobar 
algunes plantes que comencen a florir abans de 
la primavera! Interessant, no us sembla?

17
diumenge

d’11.30
a 13.30 h

febrer
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Primavera
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Març

10
diumenge

d’11 a 13 h
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 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.

Activitat gratuïta
Places limitades
Desplaçament amb autocar gratuït
Cal inscripció prèvia

Ecodescoberta >
EL RIU SEGRE AL SEU PAS PER 
LLEIDA, DEL MOLÍ DE PICABAIX
ALS AIGUAMOLLS DE RUFEA 24

de 10 a 13 h
març

Activitat gratuïta
Places limitades
Desplaçament amb autocar gratuït
Cal inscripció prèvia

Els rius són elements vertebradors del territori 
que aglutinen, al llarg del seu recorregut, nom-
brosos punts d’interès natural, històric i cultural. 
En aquesta ecodescoberta, visitarem els prin-
cipals espais d’interès natural del riu al seu pas 
per Lleida i ens aturarem, al Molí de Picabaix, a 
l’accés del riu al municipi, a la Mitjana i als aigua-
molls de Rufea i els patamolls de Montoliu.

diumenge
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Març 

Taller >
POSA LA TEVA BICICLETA A PUNT! 30

de 10 a 13 h

març

Preu: 3 €
Places limitades 
Cal inscripció prèvia

dissabte

Amb l’arribada del bon temps, és el moment de 
treure les bicicletes al carrer! Però abans d’em-
prendre cap sortida, cal assegurar-nos de tenir el 
nostre vehicle a punt.
En aquest taller de manteniment i reparació de 
bicicletes, ens explicaran les nocions bàsiques 
per fer el manteniment habitual de la bicicleta i 
per resoldre els imprevistos més comuns que 
ens podem trobar quan la fem anar.

Activitat amb la col·laboració de Cicles Fransi
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Abril

Ecodescoberta >
ELS RACONS DE L’HORTA DE 
GRENYANA I EL RIU SEGRE
EN BICICLETA 07

d’11 a 13 h

diumenge

abril

Activitat gratuïta
Places limitades 
Cal inscripció prèvia

Coneixes la séquia de Fontanet, d’origen musul-
mà? I el Molí de Cervià, on antigament es batia la 
llana? Has estat mai a la verneda de la Mitjana? 
Has vist alguna vegada el panorama del riu Segre 
aigües amunt de la ciutat?

Et proposem una visita guiada en bicicleta per 
l’horta de Grenyana i pel parc de la Mitjana, 
on descobriràs els punts més emblemàtics 
d’aquests dos espais d’interès estretament  
vinculats al riu Segre.

Taller >
INICIACIÓ AL COMPOSTATGE 
DOMÈSTIC 06

de 10 a 13 h

abril

Activitat gratuïta
Places limitades 
Cal inscripció prèvia

dissabte

Taller eminentment pràctic que pretén ensenyar 
a transformar els residus orgànics i les restes 
vegetals de l’hort o el jardí en un bon fertilitzant. 
S’explicaran les bases, les tècniques i les pos-
sibilitats per  fer compostatge a l’hort o al jardí 
familiar de forma senzilla, pràctica i econòmica.
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Abril

15 
17

de 10 a 13 h
abril

Setmana
Santa

del

al

Preu per cada taller: 6 €
Places limitades
Cal inscripció prèvia 

Taller >
TALLERS PER A PETITS 
NATURALISTES A LA MITJANA
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 
els quals ens divertirem i aprendrem molt!

Taller >
APROFUNDIMENT EN EL 
COMPOSTATGE DOMÈSTIC 13

d’11 a 13 h

dissabte

abril

Activitat gratuïta
Places limitades 
Cal inscripció prèvia

Taller eminentment pràctic, pensat per resoldre 
els dubtes que sorgeixen en la pràctica de l’auto-
compostatge. Adreçat a compostaires habituals 
amb coneixements bàsics sobre el procés de 
compostatge. Al llarg del taller, s’estudiaran les 
problemàtiques més habituals i es proposaran 
possibles solucions en funció de cada cas.
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Maig

Visita guiada >
VISITA GUIADA TEMÀTICA A LA 
MITJANA: UNA NIT DE PRIMAVERA
A LA MITJANA 18

de 20 a 22 h

maig

Activitat gratuïta
Places limitades 
Cal inscripció prèvia

Activitat organitzada en el marc de la Nit
dels Museus

dissabte

Estem acostumats a visitar el parc de la Mitjana 
durant el dia, amb llum, però quan arriba el 
vespre, la Mitjana es transforma: canvia els 
colors, les olors i els sons, i acull l’agitada 
activitat dels seus habitants nocturns… La vista 
perd importància i cal aguditzar l’oïda, el tacte, 
l’olfacte… Us atreviu a descobrir el parc de nit..., 
a les fosques? 

Ecodescoberta >
 DESCOBRIM LA TIMONEDA D’ALFÉS 05

de 9 a 13 h

maig

Activitat gratuïta
Inscripció prèvia a: 
formacio@lallena.cat 973143038
parcsnaturals.gencat.cat/ca/mas-de-melons-i-secans-de-lleida/

A càrrec de José Guerra, biòleg de TRENCA
Activitat de la Reserva Natural de Mas de 
Melons

diumenge
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Maig 

dissabte

18
de 20 a
21.30 h

i de 21.45
a 23.15 h

maig

Taller >
ASTRONOMIA

Vine a descobrir el cel de Lleida al ves-
pre-nit. Tindràs l’oportunitat d’observar, 
d’aprendre a reconèixer i interpretar alguns 
dels elements astronòmics habitualment 
visibles des de la ciutat.

Activitat gratuïta
Places limitades 
Cal inscripció prèvia

Activitat organitzada en el marc de la Nit dels 
Museus, a càrrec de Josep Mallol, president 
de la Societat Astronòmica de Lleida

A càrrec de Xavier Oriol Solé, doctor enginyer 
de Forests, i Alejandro Juárez, biòleg doctor

divendres
i dissabte

Curs teoricopràctic per conèixer la importància 
de la floració, curiositats sobre algunes espècies 
i comunitats vegetals i paratges naturals des de 
la plana de Lleida fins al Montsec.

24
25

de 18 a 20 h  
i de 9 a 18 h

maig

Preu: 20 €
Places limitades 
Cal inscripció prèvia

Curs >
FLORA I VEGETACIÓ: DESCOBRIM LA 
PRIMAVERA: LA FLORACIÓ DES DE LA 
PLANA DE LLEIDA FINS AL MONTSEC
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A càrrec de Júlia Consuegra, especialista en 
Ciència del Sòl

diumenge

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 i la importància del riu 
Segre en aquest procés.

Organitzada en col·laboració amb la Societat 
Espanyola de Ciència del Sòl (SECS) i la Institució 
Catalana d’Estudis Agraris (ICEA)

02
de 10 a 13 h 

juny

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

Ecodescoberta >
EL PAISATGE DE L’HORTA A TRAVÉS 
DELS SÒLS. EL PAPER DEL RIU SEGRE 
COM A FORMADOR DE PAISATGE

A càrrec de José Guerra, biòleg de TRENCA
Activitat de la Reserva Natural de Mas de 
Melons

diumenge

02
de 9 a 13 h 

juny

Activitat gratuïta
Inscripció prèvia a: 
formacio@lallena.cat 973143038
parcsnaturals.gencat.cat/ca/mas-de-melons-i-secans-de-lleida/

Ecodescoberta >
SORTIDA ORNITOLÒGICA.
LA TRENCA, UN OCELL AL LÍMIT

Juny
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de 10 a 14 h

juny

Celebració >
LA FESTA DE LA MITJANA

Amb l’arribada de la calor, la Mitjana esdevé 
un oasi al mig de la plana de Lleida. Acos-
teu-vos al parc per gaudir del bosc de ribera 
i celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient. 
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 la Mitjana. No hi podeu faltar!

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

En commemoració del Dia Mundial
del Medi Ambient
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Juny

16
diumenge

d’11 h
a  12.30 h

juny

Ecodescoberta >
PLANTA FOTOVOLTAICA 
D’AUTOCONSUM DE LES LLARS 
DEL SEMINARI: UN PROJECTE 
AMBIENTAL I SOCIAL

La planta fotovoltaica d’autoconsum de les llars 
del Seminari és una experiència de producció 
d’electricitat neta realitzada en el marc d’un pro-
jecte social que ajuda a pal·liar, entre altres coses, 
els efectes de la pobresa energètica.

Durant la visita, coneixerem un dels primers 
casos d’èxit d’autoconsum compartit a Lleida, 
entre dinou famílies, finançat per la cooperativa 
Som Energia. Durant la visita, també es presen-
tarà aquest singular projecte d’empoderament 
de famílies de Lleida en situació de vulnerabilitat  
per part de la Fundació Entre Tots i per al Bé de 
Tothom.

Activitat gratuïta
Places limitades
Cal inscripció prèvia

Activitat organitzada en el marc de la Setmana 
de l’Energia
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Estiu
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Cinema >
MOSTRA DE CINEMA AMBIENTAL A LA FRESCA 
SESSIÓ 1

Sessió de curtmetratges ambientals per a tota la 
família.

05
a les 22 h

juliol

divendres

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

18
dijous

de 19 a 21 h
juliol

Taller >
GIMCANA EN FAMÍLIA:
EL CANVI CLIMÀTIC

Activitat gratuïta
Places limitades
Cal inscripció prèvia

Vine amb la família a aprendre, tot jugant, 
les causes i les conseqüències del canvi 
climàtic. Saps quins són els principal gasos 
de l’efecte d’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
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Cinema >
MOSTRA DE CINEMA AMBIENTAL A LA FRESCA 
SESSIÓ 2

Projecció d’“El hombre de agua dulce”, un curt-
metratge sobre la desgavellada proposta d’una 
nena al mig del desert de Califòrnia per ressuscitar 
el riu del poble, i del llargmetratge sobre la gestió 
dels residus a la frontera d’Àfrica Occidental titulat 
“The valuable waste”.

23
a les 22 h

agost

divendres

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

Agost

18
d’11.30 a 

13.30 h

agost

Activitat gratuïta
Places limitades
Cal inscripció prèvia

diumengeVisita guiada >
VISITA GUIADA TEMÀTICA A LA MITJANA: 
LA MITJANA A L’ESTIU

A l’estiu, els arbres s’han omplert de fulles i la 
Mitjana esdevé un refugi de frescor i humitat per 
a molts animals que s’alimenten dels fruits de les 
plantes silvestres. Gràcies als insectes, hi ha una 
gran quantitat de petits ocells que podem veure 
o sentir entre les branques dels arbres, i també 
gràcies a ells els nostres rius s’omplen de grano-
tes... Vols venir a veure tota la vida que s’amaga a 
l’estiu a la Mitjana?
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Agost

29
dijous

de 19 a 21 h

agost

Taller >
GIMCANA EN FAMÍLIA:
EL CANVI CLIMÀTIC

Activitat gratuïta
Places limitades
Cal inscripció prèvia

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

Tardor
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21
dissabte

de 18 a 23 h
setembre

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

Cada any, per aquesta època, s’organitzen, 
arreu d’Europa, activitats per donar a conèixer 
els ratpenats i les seves curioses caracte-
rístiques i interès ecològic. Lleida s’adhereix 
a aquesta celebració amb un vespre ple 
d’activitats (tallers, passejades nocturnes, 
projeccions...).

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

Centre d’Interpretació de la Mitjana

Taller >
INICIACIÓ AL COMPOSTATGE 
DOMÈSTIC 14

de 10 a 13 h
setembre

Activitat gratuïta
Places limitades
Cal inscripció prèvia

dissabte

Taller eminentment pràctic que pretén ensenyar 
a transformar els residus orgànics i les restes 
vegetals de l’hort o el jardí en un bon fertilitzant. 
S’explicaran les bases, les tècniques i les pos-
sibilitats per fer compostatge a l’hort o al jardí 
familiar de forma senzilla, pràctica i econòmica.

Setembre
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Setembre

22
Celebració >
PEDALADA POPULAR:
PER LLEIDA AMB BICICLETA!
Activitat organitzada en el marc de la 
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura

diumenge

a les 11 h
setembre

Activitats gratuïtes
No cal inscripció prèvia
Informa’t de l’itinerari detallat a:
http://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat 

Pedalada popular per animar a fer cada cop 
més present la bicicleta als carrers de Lleida!
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Octubre

Celebració >
DIA MUNDIAL DELS OCELLS ALS 
AIGUAMOLLS DE RUFEA 
Martinets, esplugabous, bernats pescaires, ga-
llinetes 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.

06
diumenge

de 8 a 13 h
octubre

Activitats gratuïtes
Informa’t del programa detallat a:
http://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat 
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05
Taller >
APROFUNDIMENT EN EL 
COMPOSTATGE DOMÈSTIC

dissabte

de 10 a 13 h
octubre

Activitat gratuïta
Places limitades
Cal inscripció prèvia

Taller eminentment pràctic pensat per resoldre 
els dubtes que sorgeixen en la pràctica de 
l’autocompostatge. Adreçat a compostaires 
habituals amb coneixements bàsics sobre 
el procés de compostatge. Al llarg del taller, 
s’estudiaran les problemàtiques més habituals 
i es proposaran possibles solucions en funció 
de cada cas.
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Curs >
IDENTIFICAR I CONÈIXER ELS 
RAPINYAIRES DE LA PLANA DE 
LLEIDA I ELS SEUS VOLTANTS
A càrrec d’Steve West, ornitòleg professional 

divendres
i dissabte

Curs per aprendre a identificar les espècies 
de rapinyaires que es poden trobar a la meitat 
meridional de la província de Lleida. Durant el 
curs, es combinaran les sessions teòriques amb 
les pràctiques, en diferents zones.

26
27

divendres,
de 18 a 20 h,

dissabte,
de 9 a 18 h 

octubre

Preu: 20 €
Places limitades 
Cal inscripció prèvia

Octubre

Foto: Victor Iglesias
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Novembre

09
Ecodescoberta >
EL CANAL DE SERÒS: L’AIGUA DEL 
SEGRE QUE NO VA PEL RIU

de 9 a 13 h
novembreItinerari al llarg d’aquest canal construït entre 

1912 i 1914 per portar l’aigua del riu Segre fins 
a la central hidroelèctrica de Seròs per poder 
resseguir-ne el recorregut i conèixer-ne la història, 
les curiositats i els espais naturals que hi són vin-
culats. Visitarem el parc de la Mitjana i la presa de 
Lleida, on comença el canal de Seròs, el campa-
ment de La Canadenca a Lleida, l’embassament 
i l’espai natural d’Utxesa, la central hidroelèctrica 
de Seròs i l’espai natural de l’aiguabarreig Se-
gre-Cinca, on desemboca el canal.

Activitat amb la col·laboració del Museu de l’Aigua de 
Lleida i la Regidoria de Medi Natural i Promoció del 
Territori de Torres de Segre

dissabte

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

11
Taller >
OBSERVACIÓ ASTRONÒMICA: 
VOLEU VEURE EL PAS DEL PLANETA 
MERCURI PER DAVANT DEL SOL?

a les
12.30 h

novembre

L’11 de novembre el planeta Mercuri passarà per 
davant del Sol. Després d’una xerrada introduc-
tòria, podrem observar amb telescopi aquest 
esdeveniment astronòmic de gran interès i 
bellesa. 

dilluns

Activitat gratuïta
Places limitades
Cal inscripció prèvia

A càrrec de Ramon Drudis i Mauri, enginyer
i divulgador de l’astronomia

10
Ecodescoberta >
EL CAMÍ QUE FA L’AIGUA
DE CASA AL RIU

d’11 a 13 h

novembre

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?

Activitat organitzada en el marc del
Dia Mundial del Sanejament

diumenge

Activitat gratuïta
Places limitades
Cal inscripció prèvia
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Novembre

24
Ecodescoberta >
DIPÒSIT I POTABILITZADORA
DE LLEIDA

d’11 a 13 h

novembreUs heu preguntat mai d’on ve l’aigua que bevem 
a Lleida? I quins tractaments li fem per garantir 
que sigui apta per al consum humà? Sabeu com 
es distribueix l’aigua per la ciutat?...  En aquesta 
visita, podreu descobrir el dipòsit i la potabilitza-
dora d’Alpicat, que  condicionen l’aigua de boca 
de la ciutat de Lleida.
 
Activitat amb la col·laboració d’Aigües de Lleida

diumenge

Desplaçament amb autocar gratuït
Activitat gratuïta
Places limitades
Cal inscripció prèvia

17
Visita guiada >
VISITA GUIADA TEMÀTICA A LA 
MITJANA: LA TARDOR A LA MITJANA

d’11.30 a 
13.30 h  

novembreAmb l’arribada del fred i les boires, la Mitjana 
dona la benvinguda a la tardor. Els arbres es 
vesteixen de groc i marró i deixen caure les 
fulles al so del vent...., a terra apareixen bolets i 
al cel es poden veure els ocells hivernants que 
tot just acaben d’arribar. Us ho perdreu?

diumenge

Activitat gratuïta
Places limitades
Cal inscripció prèvia
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Desembre

07
Ecodescoberta >
RUTA ORNITOLÒGICA: MAS DE 
MELONS, UTXESA I CONREUS
DE LA PLANA

de 9.30 h 
a 17 h

desembre

diumenge

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

A càrrec de Sergi Sales, ornitòleg
Activitat de la Reserva Natural de Mas de 
Melons



Regidoria de l'Hàbitat Rural i la Sostenibilitat
Ajuntament de Lleida
Pl. Paeria 11, planta baixa (edifici Pal·las)  
Tel. 973 700 455
infosostenible@paeria.cat
http://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat

Segueix-nos a les xarxes socials:
@ecoactivitatsll
@lleidaenverd
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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 en totes les activitats, excepte als tallers 
“petits naturalistes”.

Organitza:

www.ficma.com


