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Al parc de la Mitjana:>

CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE LA MITJANA
(INFORMACIÓ SOBRE EL PARC I LES ACTIVITATS)
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

EXPOSICIÓ PERMANENT DEL PARC DE LA 
MITJANA  
De dimarts a divendres de 9 a 14 h. Tots els diumenges d’11 a 13 h 

CÀPSULES AUDIOVISUALS DEL PARC DE LA 
MITJANA I DEL RIU SEGRE 
Es projectaran de dilluns a divendres de 9 a 14h, a demanda. 
Tercer diumenge de mes, d’11 a 13h.
 
.
EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES “MIRADES AL RIU”, 
DE L’IGNASI ARQUÉ
FOTOGRAFIES FETES A L’AIGUA I DES DE L’AIGUA.
Del 7 de març al 20 de juny de 2021.
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14h. (demanar al Centre 
d’Interpretació). Tots els diumenges d’11 a 13 h.

VISITES GUIADES AL PARC DE LA MITJANA
Cada tercer diumenge de mes, d’11 a 13 h.
Places limitades. Cal inscripció prèvia a infosostenible@paeria.cat 

ANELLAMENT CIENTÍFIC
Un cop al mes muntem una sessió d’anellament científic a la Mitjana o als 
Aiguamolls de Rufea. 
Ens hi vols acompanyar?
Cal inscripció prèvia a infosostenible@paeria.cat
Consulta al web properes dates i llocs d’anellament:
urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat/formacio-educacio-i-
sensibilitzacio-ambiental/ecoactivitats-2021

Activitats permanents o de llarga durada

https://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat/formacio-educacio-i-sensibilitzacio-ambiental/ecoactivitats-2021
https://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat/formacio-educacio-i-sensibilitzacio-ambiental/ecoactivitats-2021
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Primavera



4

Març

Xerrada-taller on line >
COMPOSTATGE PRÀCTIC: 
INTRODUCCIÓ I PRINCIPALS DUBTES
T’has plantejat mai fer compostatge però no saps 
per on començar? Tens dubtes al compostar les res-
tes orgàniques de casa, del jardí i de l’hort? Aquesta 
és la teva oportunitat! Aprendràs les principals 
pautes per començar a fer compostatge domèstic i 
et resoldrem els dubtes més freqüents. 

A càrrec de Maria Oliver, biòloga.

Amb la col·laboració de l’Agència de Residus de Catalunya.

Inscripció online
+ info a: 
Com fer compostatge domèstic a Lleida. Pas a Pass

18
dijous 

de 18 a 
19 h

març

https://www.paeria.cat/entrades/web/mediambient/ca/index.asp
https://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat/residus-i-neteja-viaria/compostatge
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Celebració >
VINE ALS AIGUAMOLLS DE RUFEA

Us convidem a venir als Aiguamolls de Rufea 
pel camí del riu, en bici o caminant, per gaudir 
de les millores realitzades en aquest espai (torre 
de biodiversitat, mirador elevat, passarel·la 
sobre l’aigua...).
A més, podreu aprendre moltes coses sobre 
els Aiguamolls, el Riu Segre i la seva biodiver-
sitat, participant en activitats d’interpretació de 
l’espai, anellament i observació d’ocells. Us ho 
perdreu?

Activitat organitzada en el marc del programa. Interreg 
POCTEFA TTFS
Amb el suport d’EMPRESES LLEIDA en Verd: 
Aqualia, Vilella Recicla, Plusfrésc.

No cal inscripció prèvia.

21
diumenge

de 10 a 
13 h

març

En commemoració del Dia Mundial de l’Aigua

Març 

Activitats d’accés lliure, però amb aforament 
limitat. Caldrà respectar les mesures anti-CO-
VID: dur mascareta, mantenir la distància 
entre nuclis de convivència i desinfectar-se les 
mans quan sigui requerit.
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Punt d’observació +Biodiversitat >
ELS OCELLS DEL RIU
Vols conèixer les espècies d’ocells que es poden 
veure al riu des dels Ponts i les passarel·les de 
Lleida? Vine a observar i descobrir la biodiversi-
tat que tenim al nostre voltant. Pots emportar-te 
els teus prismàtics.

A càrrec de Steve West, ornitòleg.

•10 h a la passarel·la dels Camps Elisis
•11:30 h al Pont Vell
•13 h a la passarel·la de Cap Pont
•17:30 h al Pont de la Universitat

Programa +Biodiversitat

Activitat organitzada en el marc del programa Interreg 
POCTEFA TTFS.
Amb el suport del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

No cal inscripció prèvia

27
dissabte

març
10 a 14:30 h 

i de 17:30 a 
19 h

Març
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Ecodescoberta >
AMB BICI PER LA MITJANA I L’HORTA 
DE GRANYENA
Ja estem a la primavera, i tant la Mitjana com 
l’horta esclaten en activitat. Et proposem una 
visita amb bicicleta pel Parc de la Mitjana i l’horta 
de Granyena per gaudir de tot l’esplendor que 
ens poden oferir en aquesta època aquests dos 
espais estretament vinculats al Riu Segre.

A càrrec de Maria José Milián, educadora 
ambiental.

Activitat organitzada en el marc del programa Interreg 
POCTEFA TTFS.

Places limitades 
Inscripció on line

11
diumenge

d’11 a 13 h
abril

Abril
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Punt d’observació +Biodiversitat >
ELS PETITS OCELLS URBANS
Quantes vegades has sentit els reclams dels 
ocells que viuen amb nosaltres als parcs, als 
carrers i que veiem dia a dia des de les fines-
tres? Vine a passejar amb nosaltres i t’ajudem 
a identificar els cants dels ocells i reconèixer 
les espècies que observem. 
Descobreix la biodiversitat urbana a Lleida! 
Pots emportar-te els teus prismàtics

A càrrec de Steve West, ornitòleg.

•9:30 h Camps Elisis 
•10:30 h Camp de Mart/Parc de Santa Cecília 
•11:30 h Universitat de Lleida 
•12:30 h Passarel·la Liceu Escolar

Amb el suport del Departament de Territori i Soste-
nibilitat de la Generalitat de Catalunya.

No cal inscripció prèvia

17
dissabte 

de 9:30 a 
13:30 h

abril

Abril
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Punt d’observació +Biodiversitat >
ELS INVERTEBRATS DE DINS DEL RIU 
Vols descobrir els ésser vius més petits que 
podem trobar al riu Segre al seu pas per 
Lleida? T’ajudem a observar i identificar els 
macroinvertebrats del riu i saber més de la 
biodiversitat urbana de Lleida que no veiem 
habitualment.

A càrrec d’Antoni Palau, investigador en 
macroinvertebrats.

De 10 a 11:30 h  – Pesca d’invertebrats al riu.
Places limitades. Inscripció on line.

De 12 a 14 h  – Punt d’Observació d’inverte-
brats.
No cal inscripció prèvia.

Activitat organitzada en el marc del programa 
Interreg POCTEFA TTFS  
Amb el suport del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

25
diumenge

abril
de 10 a 11.30 h i 

de 12 a 14 h

Abril
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Punt d’observació +Biodiversitat >
LES HERBES ESPONTÀNIES  
DELS CARRERS

Et convidem a acompanyar-nos a desco-
brir la diversitat d’herbes espontànies que 
podem trobar als escocells dels arbres de 
la ciutat, espais sense urbanitzar i petits 
raconets, que actuen com a refugis de biodi-
versitat urbana.

A càrrec d’Àlex Juàrez, botànic.

De 10 a 12 h  – Petit recorregut amb l’expert 
des de la Plaça Ricard Vinyes
Places limitades. Inscripció on line.

De 12 a 14 h  – Punt d’observació de herbes 
espontànies
No cal inscripció prèvia.

Amb el suport del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

15
dissabte

maig
de 10 a 12 h i 

de 12 a 14 h

Maig
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Punt d’observació +Biodiversitat >
LES PAPALLONES DE LA CIUTAT

T’agraden les papallones? Vols conèixer més 
d’aquest tipus d’insectes i d’altres com les 
marietes, formigues, abelles...? Vine i t’acompan-
yem durant l’observació, ajudant-te a identificar 
les espècies d’insectes urbans que podem 
trobar a Lleida. Explora la biodiversitat urbana al 
teu voltant!

A càrrec de Marisa Stella, entomòloga.

De 10 a 12 h  – Petit recorregut amb l’experta 
des de la Seu Vella al riu.
Places limitades. Inscripció on line.

De 12 a 14 h  – Punt d’observació de papallones 
i altres insectes
No cal inscripció prèvia. 

Amb el suport del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

23
diumenge

maig
de 10 a 12 h i 

de 12 a 14 h

Maig
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Punt d’observació +Biodiversitat >
FOTOGRAFIA DE NATURA
Vols aprendre a fotografiar, les flors, els ocells,... 
del teu entorn? La fotografia de natura és una 
eina bàsica per acostar-nos a la biodiversitat. 
Et convidem a fer un recorregut de la mà d’un 
fotògraf professional que ens donarà les claus 
per fer bones fotos de natura.

A càrrec de Jordi Clariana, fotògraf.

Activitat organitzada en el marc del programa Interreg 
POCTEFA TTFS
Amb el suport del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Places limitades. Inscripció on line.

29
dissabte

de 10 a 
13 h

maig

Maig
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En commemoració  
del Dia Mundial del Medi Ambient

Celebració >
APLEC DELS RIUS

Cada any, per aquestes dates, celebrem la Festa 
de la Mitjana, un mati d’activitats familiars per 
descobrir el Parc, però aquest any us convidem 
a anar més enllà de la Mitjana... i descobrir  
la importància dels rius, i concretament, del 
Riu Segre, a partir de diferents propostes 
científiques, lúdiques, culturals i esportives, que 
trobareu al llarg de tot el cap de setmana. 

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

Activitat organitzada en el marc del programa  
Interreg POCTEFA TTFS

tot el dia

dissabte i 
diumenge

05
06

juny

Juny

http://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat
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Activitat organitzada en el marc de la Setmana 
de la Natura

Celebració >
BIOBLITZ, MARATÓ D’OBSERVACIÓ 
DE +BIODIVERSITAT

El Bioblitz és una marató científica oberta a 
la ciutadania per divulgar la biodiversitat d’un 
espai, en aquest cas, el riu Segre al seu pas 
per Lleida. Una gran oportunitat per conèixer la 
biodiversitat del riu i les seves zones humides, 
en grups de recerca, acompanyats d’experts que 
us ajudaran a conèixer i identificar les diferents 
espècies d’ocells, insectes, plantes, mamífers...  
que tenim al nostre riu i el seu entorn! Podreu fer 
de biòlegs de camp per un dia, i ajudar-nos en 
aquest projecte de ciència ciutadana. 

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

Activitat organitzada en el marc del programa  
Interreg POCTEFA TTFS.
Amb el suport del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Places limitades. Inscripció on line.

tot el dia

dissabte i 
diumenge

05
06

juny

Juny
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Ecodescoberta >
ORENETES I FALCIOTS A LA SEU VELLA.   
UN PROJECTE AMBIENTAL I SOCIAL

Sabies que a Lleida hi ha una colònia impor-
tant de falciots i orenetes? Vols saber més 
d’aquests ocells els quals poden veure cada 
vespre d’estiu? Vine a observar-los i conèixer 
les curiositats d’aquests ocells. Et sorprendràs!

A càrrec de Joan Bernal, ornitòleg.

No cal inscripció prèvia.

Amb el suport del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Punt d’observació +Biodiversitat >
VEGETACIÓ DE PARCS  
I PLACES DE LA CIUTAT
Et convidem a acompanyar-nos pels carrers 
de Lleida per aprendre més de les diferents 
espècies d’arbrat i de les mesures presses per 
afavorir la biodiversitat dins de la ciutat.

A càrrec d’Eduard Esteve, cap de grup de 
Parcs i Jardins.

Amb el suport del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Places limitades. Inscripció on line.

13
dissabte

de 10 a 
13 h

juny

19
dissabte

de 19 a 
22 h

juny

Juny



Regidoria d’Habitatge i Transició Ecològica
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:
@lleidaenverd
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Inscripcions i més informació a: 
http://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat

Amb el suport de:

TERRITORI 
I PAISATGE


