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PROGRAMES DE CIÈNCIA CIUTADANA
•  SEGUIMENT DE LA BIODIVERSITAT DE LLEIDA
 Si vols participar en alguns dels nostres programes de 

seguiment (cens d’ocells hivernants, nius de cigonyes, 
caixes niu, ratpenats...), posa’t en contacte amb nosaltres 
a infosostenible@paeria.cat

Les activitats d’aquesta guia compten amb el suport de la Fundación 
Biodiversidad del MITECO en el marc del PRTR, finançat per la Unió 

Europea-Next GenerationEU

EXPOSICIÓ PERMANENT DEL PARC DE LA MITJANA  
De dilluns a divendres laborables, de 9 a 14 h, i diumenges, d’11 a 13 h
 

AUDIOVISUALS SOBRE EL PARC DE LA MITJANA,  
EL RIU SEGRE I EL BOSC DE RIBERA
Diumenges, d’11 a 13 h. També es poden projectar en un altre dia i 
horari, amb demanda prèvia al 973 23 25 59 o a lleidaenviu@paeria.cat

Activitats permanents al  
Centre d’Interpretació de la Mitjana



3

Hivern
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Gener

Taller +Biodiversitat >
CENS D’OCELLS HIVERNANTS  
ALS ESPAIS HUMITS DE LLEIDA
Activitat per identificar i censar els ocells aquàtics pre-
sents al Parc de la Mitjana i als Aiguamolls de Rufea.
Aquesta proposta forma part del Cens Internacional 
d’Ocells Aquàtics i es realitza simultàniament a totes 
les zones humides d’Europa amb la intenció de fer un 
seguiment global dels ocells aquàtics. No calen grans 
coneixements previs. Ens hi acompanyes?  Públic adult

Activitat gratuïta  /  Cal inscripció prèvia on line

14
dissabte

de 9 a 
13 h

gener
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Taller +Biodiversitat >
ANELLAMENT D’OCELLS  
AL PARC DE LA MITJANA
Si vols conèixer i veure els ocells del Parc de la 
Mitjana, no et pots perdre aquesta activitat! De la mà 
d’un expert anellador, podràs descobrir què és i com 
es fa un anellament científic d’ocells i quines dades 
ens aporta.  
Públic familiar 

1r torn: de 9 a 10 h            2n torn:  de 10.30 a 11.30 h

Si vols assistir-hi com a anellador expert o en formació, 
contacta amb nosaltres a infosostenible@paeria.cat

Activitat gratuïta  /  Cal inscripció prèvia on line

15
diumenge

gener

Gener
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Febrer

Des de les àrees de Medi Ambient, Esports, Salut Pública 
i Serveis Socials de l’Ajuntament de Lleida

Caminada pel camí del riu fins als Aiguamolls de 
Rufea, amb el suport de guies d’esports i de medi 
ambient que donaran pautes per fer esport i explicaran 
moltes coses interessants sobre l’horta i els espais 
humits del municipi. Una oportunitat per conèixer 
l’entorn natural periurbà de Lleida. Aquesta activitat 
està inclosa en el programa “Caminar és fer salut” de 
l’Ajuntament de Lleida.

Et proposem dos recorreguts:
• Recorregut curt (5-6 kilòmetres). Públic familiar
• Recorregut llarg (15 kilòmetres). Públic adult

Activitat gratuïta
Cal inscripció prèvia on line

5
diumenge

febrer 
de 9.30  

a 13.30 h

Ecodescoberta >
CAMINAR ÉS FER SALUT.  
DE LLEIDA ALS AIGUAMOLLS DE RUFEA



7

Taller +Biodiversitat >
ANELLAMENT D’OCELLS  
AL PARC DE LA MITJANA

Si vols conèixer i veure els ocells que viuen al Parc 
de la Mitjana, no et pots perdre aquesta activitat! De 
la mà d’un expert anellador, podràs descobrir què és 
i com es fa un anellament científic d’ocells i quines 
dades ens aporta. Públic familiar 

1r torn: de 9 a 10 h            2n torn:  de 10.30 a 11.30 h

Si vols assistir-hi com a anellador expert o en formació, 
contacta amb nosaltres a infosostenible@paeria.cat

Activitat gratuïta  /  Cal inscripció prèvia on line

19
diumenge

febrer

Febrer

19  
diumenge

d’11 a 13 h
febrer

Ecodescoberta >
EL PARC DE LA MITJANA  
A L’HIVERN
A l’hivern, el Parc de la Mitjana sembla adormit, no 
hi ha fulles als arbres..., però dins amaga molta 
vida! Si sabem observar, amb l’ajuda d’una guia, 
descobrirem els caus d’alguns animals, nius aban-
donats, ocells hivernants, branques amb líquens i 
altres elements que ens demostraran que la vida a 
la Mitjana no s’atura durant l’hivern!
Públic familiar 

Activitat gratuïta  /  Cal inscripció prèvia on line
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Taller >
PREPAREM EL PLANTER DE L’HORT 
A PARTIR DEL COMPOST I CULTIVEM 
LES VARIETATS TRADICIONALS
El compost és un valuós material orgànic que, entre 
altres coses, serveix com a substrat per fer el nostre 
propi planter per a l’hort d’estiu. En aquest taller 
veurem com utilitzar el compost per preparar el planter 
de l’hort. A més a més, parlarem de la importància 
d’utilitzar varietats tradicionals i en coneixerem alguns 
exemples. Públic adult

Activitat gratuïta  /  Cal inscripció prèvia on line

25 
dissabte 

febrer
de 10 a  

12 h

Febrer
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Primavera
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Ecodescoberta >
INSTAL·LACIÓ SOLAR 
FOTOVOLTAICA DEL CAMP 
D’ESPORTS

5
diumenge 

març
d’11 a 13 h

Març

En commemoració del Dia Mundial  
de l’Eficiència Energètica 

Les ciutats han de tenir un paper clau per cons-
truir un model de societat sostenible. I a Lleida ho 
estem fent! Per això visitarem una instal·lació solar 
fotovoltaica d’un edifici municipal, aprendrem com 
funciona i reflexionarem sobre el nostre consum 
energètic i les diferents opcions que tenim com a 
consumidors per reduir les emissions de CO2.  
Públic adult

Activitat gratuïta  /  Cal inscripció prèvia on line
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Punt d’observació +Biodiversitat >
ELS OCELLS URBANS  
DE LLEIDA

Els ocells no només viuen en entorns naturals, 
també són entre nosaltres a les ciutats. I la seva 
presència és important, perquè a més de mantenir 
la biodiversitat ajuden a controlar les plagues... i 
ens alegren amb els seus cants! Els voleu conèixer 
millor i saber on es troben? Doncs veniu a aquesta 
activitat! Públic familiar

A les 9.30 h  Passarel·la dels Maristes
A les 10.30 h  Passarel·la Liceu Escolar
A les 11.30 h   Passarel·la Camps Elisis

Activitat gratuïta  /  No cal inscripció prèvia

11 
dissabte 

març
de 9.30  

a 13 h

Març
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Març

Taller +Biodiversitat >
ANELLAMENT D’OCELLS  
ALS AIGUAMOLLS DE RUFEA
Si vols conèixer i veure els ocells que viuen als Aigua-
molls de Rufea, no et pots perdre aquesta activitat! De la 
mà d’un expert anellador, podràs descobrir què és i com 
es fa un anellament científic d’ocells i quines dades ens 
aporta. Públic familiar 

1r torn: de 9 a 10 h            2n torn:  de 10.30 a 11.30 h

Si vols assistir-hi com a anellador expert o en formació, 
contacta amb nosaltres a infosostenible@paeria.cat

Activitat gratuïta  /  Cal inscripció prèvia on line

19
març

diumenge 
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Març

Ecodescoberta >
L’AIGUA I EL BOSC DE RIBERA 19

març
d’11 a 13 h

En commemoració del Dia Mundial de l’Aigua

El bosc de ribera té unes peculiaritats que el fan únic. 
I tot plegat gràcies a la seva estreta relació amb 
l’aigua. En aquesta activitat passejarem pel Parc de 
la Mitjana per descobrir la fauna i la flora d’aquest 
ecosistema i aprendrem quines adaptacions tenen 
per viure en aquests ambients. Veniu i descobriu-les!  
Públic familiar

Activitat gratuïta  /  Cal inscripció prèvia on line

diumenge
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Celebració >
LA FESTA DE LA MITJANA!
Celebrem que tenim aquest magnífic espai natural dins 
de la ciutat! Hem preparat tot un seguit d’activitats que 
et permetran gaudir del parc mentre aprens sobre la 
seva biodiversitat i la importància del riu Segre i les 
seves aigües. No hi pots faltar!

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

Abril

Taller +Biodiversitat >
TALLERS PER A PETITS NATURALISTES
Vols descobrir el Parc de la Mitjana amb uns altres 
ulls? Vols aprendre a la natura de manera diferent? 
Si tens entre 6 i 12 anys, vine per Setmana Santa 
a la Mitjana: farem tallers en què ens divertirem i 
aprendrem molt! Públic infantil

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

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

de 10 a 
13 h

del 3
al 5

abril

15  
16  

dissabte

diumenge

abril
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Abril

Taller +Biodiversitat >
ANELLAMENT D’OCELLS  
ALS AIGUAMOLLS DE RUFEA
Si vols conèixer i veure els ocells que viuen als Aigua-
molls de Rufea, no et pots perdre aquesta activitat! 
De la mà d’un expert anellador, podràs descobrir què 
és i com es fa un anellament científic d’ocells i quines 
dades ens aporta. Públic familiar 

1r torn: de 9 a 10 h            2n torn:  de 10.30 a 11.30 h

Si vols assistir-hi com a anellador expert o en formació, 
contacta amb nosaltres a infosostenible@paeria.cat

Activitat gratuïta  /  Cal inscripció prèvia on line

16
abril

diumenge 

Ecodescoberta >
ECODESCOBERTA. CONEIXES ELS 
ARBRES DELS CARRERS DE LLEIDA?

Segur que algun cop t’has preguntat com es diu 
aquell arbre que hi ha al teu carrer, aquell que a la 
primavera fa una floració tan espectacular, o quins 
són aquells que a la tardor ens regalen unes fulles 
ben vermelles...  Si és així, et convidem a gaudir 
d’una passejada per diferents carrers del centre de 
Lleida per conèixer, de la mà d’un expert, quins són 
els arbres que ens acompanyen en el nostre dia a 
dia per la ciutat. Públic adult

Activitat gratuïta  /  Cal inscripció prèvia on line

22 
dissabte 

abril
 d’11 a 13 h
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Abril

Curs >
CURS FLASH D’INTRODUCCIÓ  
A L’ORNITOLOGIA
Organitzat per l’Institut Català d’Ornitologia (ICO)

Curs essencialment pràctic de cap de setmana 
pensat per iniciar-se en l’observació dels ocells. No 
cal tenir coneixements previs. Inclou també una 
part teòrica on es fa una breu introducció als ocells 
i a l’ornitologia de camp, que inclou explicacions 
sobre quins prismàtics seleccionar, com utilitzar la 
guia de camp, com prendre notes i com identificar 
els ocells més habituals. Públic adult

Més informació i inscripcions: 
https://ornitologia.org/ca/Activitats/cursos.html

29
30

dissabte
i diumenge

abril

del

al
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Maig

Punt d’observació +Biodiversitat >
ELS INVERTEBRATS DEL RIU SEGRE 
AL SEU PAS PER LLEIDA
Vols descobrir els éssers vius més petits que podem 
trobar al riu Segre al seu pas per Lleida? T’ajudem a ob-
servar i identificar els macroinvertebrats del riu i saber 
més coses sobre la biodiversitat urbana de Lleida que 
no veiem habitualment. Públic familiar
 
De 10 a 11.30 h  Mostreig dels invertebrats del riu  
Activitat gratuïta. Places limitades. Cal inscripció 
prèvia on line
De 12 a 14 h  Punt d’Observació d’Invertebrats,  
a la plaça Blas Infante  
Activitat gratuïta. No cal inscripció prèvia online

6
maig

dissabte 

de 10  
a 14 h  
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Maig

Taller +Biodiversitat >
LA BIODIVERSITAT A L’HORT
Els horts no només serveixen per cultivar aliments, 
també poden ser un punt de biodiversitat molt 
important, i nosaltres en podem ser els garants. 
A més a més, la biodiversitat és un element que 
beneficia la mateixa producció de l’hort. Apreneu 
amb nosaltres com millorar la biodiversitat a l’hort a 
partir de la construcció d’un refugi d’insectes i de la 
plantació de bandes florals. Públic adult

Activitat gratuïta  /  Cal inscripció prèvia on line

20
dissabte

de 10 a 
12 h

maig

Ecodescoberta >
ESPAIS NATURALS.  
ELS SECANS DE LLEIDA
Els espais de secà són els grans desconeguts de 
l’entorn, però no per això són menys importants 
per a la biodiversitat i l’equilibri de l’ecosistema. En 
aquesta visita podrem observar les peculiaritats de 
la flora i la fauna d’aquests espais de la plana de 
Lleida on el regadiu no ha transformat el paisatge. 
Vine a descobrir-los! Públic adult

Activitat gratuïta  /  Cal inscripció prèvia on line

7
maig
de 10  
a 13 h

diumenge
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Maig

Ecodescoberta >
EL VERD DE LA CIUTAT: DEL TURÓ  
DE LA SEU VELLA ALS CAMPS ELISIS

La natura és present a la nostra ciutat en places, parcs, 
espais enjardinats, carrers..., però també en zones de 
vegetació espontània que sorgeix de manera natural. 
Tots aquests espais verds urbans aporten a la ciutat 
multitud de valors ecològics, ambientals i socioculturals. 
Us proposem fer un recorregut per alguns dels espais 
verds de Lleida, des de la vegetació natural del turó de 
la Seu Vella, fins als jardins històrics dels Camps Elisis, 
passant per les avingudes arbrades de la Banqueta i les 
gespes del parc del Riu Segre, per descobrir plegats tots 
els beneficis que ens aporta el verd urbà. 
 Públic adult 

Activitat gratuïta 
Cal inscripció prèvia on line

21 
diumenge

de 10  
a 12 h

maig
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Maig

Taller +Biodiversitat >
ANELLAMENT D’OCELLS  
AL PARC DE LA MITJANA
Si vols conèixer i veure els ocells que viuen al Parc 
de la Mitjana, no et pots perdre aquesta activitat! De 
la mà d’un expert anellador, podràs descobrir què és 
i com es fa un anellament científic d’ocells i quines 
dades ens aporta. Públic familiar 

1r torn: de 9 a 10 h            2n torn:  de 10.30 a 11.30 h

Si vols assistir-hi com a anellador expert o en formació, 
contacta amb nosaltres a infosostenible@paeria.cat 

Activitat gratuïta  /  Cal inscripció prèvia on line

21
maig

diumenge 
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Estiu
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Taller +Biodiversitat >
QUIRORIUS

Quirorius és un protocol de seguiment dels 
ratpenats als cursos fluvials com a indicadors de 
la qualitat de l’aigua i dels boscos de ribera. Des 
de l’Ajuntament de Lleida participem en aquest 
projecte de ciència ciutadana que es fa des del 
2008 a diferents indrets de Catalunya fent el 
seguiment dels ratpenats aquàtics del Parc de 
la Mitjana. Si ens hi acompanyeu, descobrireu la 
senzilla metodologia que es fa servir i aprendreu a 
reconèixer els ratpenats aquàtics a partir del seu 
vol. No cal coneixements previs. Animeu-vos-hi!  
Públic adult

Activitat gratuïta  /  Cal inscripció prèvia on line

9
divendres

de 22 a 
24 h

juny

Juny

Ecodescoberta >
AMB BICICLETA PER L’HORTA  
I EL CAMÍ DEL RIU
En commemoració del Dia Mundial del Medi Ambient

Recorregut amb bicicleta pel camí del riu en el seu 
tram sud fins als Aiguamolls de Rufea, en el qual 
podrem gaudir d’alguns racons emblemàtics de la 
nostra horta i observar els ocells dels aiguamolls 
mentre entenem la relació del riu amb l’horta i la 
ciutat. 
A partir de 8 anys. Imprescindible portar bicicleta 
sense rodetes i casc. Públic familiar

Activitat gratuïta  /  Cal inscripció prèvia on line

3
dissabte 

de 10 a 
12 h

juny 
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Juny

Punt d’observació +Biodiversitat >
INVERTEBRATS I ARTRÒPODES 
PRESENTS A LA CIUTAT
Vine a descobrir les curiositats dels insectes, els 
aràcnids, els miriàpodes i altres tipus d’artròpodes que 
conviuen amb nosaltres diàriament. Aquests éssers 
vius no són gaire populars entre la població, però fan 
funcions imprescindibles als ecosistemes.
Descobreix-ho de la mà d’una persona experta.  
Explora la biodiversitat urbana al teu voltant! 
Públic familiar 

De 10 a 12 h Recorregut per la ciutat i captura d’artròpodes
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia on line

De 12 a 13.30 h Mostra dels artròpodes capturats  
a la plaça Blas Infante

Activitat gratuïta. No cal inscripció

10
juny

dissabte

de 10 a 
13.30 h

Taller >
FOTOPASSEJADA  
PELS AIGUAMOLLS DE RUFEA
La fotografia i la natura són una combinació magnífi-
ca per gaudir dels entorns naturals de Lleida, practicar 
la fotografia, descobrir llocs preciosos i alhora fer 
salut tot passejant. Vine a buscar els racons més 
fotogènics dels Aiguamolls de Rufea i treu la millor 
instantània per tenir un bon record! Públic adult

Activitat gratuïta  /  Cal inscripció prèvia on line

11 
diumenge

juny
de 10  

a 12 h
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Juny

Taller +Biodiversitat >
ANELLAMENT D’OCELLS  
AL PARC DE LA MITJANA
Si vols conèixer i veure els ocells que viuen al Parc de 
la Mitjana, no et pots perdre aquesta activitat! De la mà 
d’un expert anellador, podràs descobrir què és i com 
es fa un anellament científic d’ocells i quines dades 
ens aporta. Públic familiar 

1r torn: de 9 a 10 h            2n torn:  de 10.30 a 11.30 h 

Si vols assistir-hi com a anellador expert o en formació, 
contacta amb nosaltres a infosostenible@paeria.cat

Activitat gratuïta  /  Cal inscripció prèvia on line

18 
juny

diumenge 

Ecodescoberta >
ELS INSECTES DEL PARC  
DE LA MITJANA
Quan comença la calor apareixen mosques, formigues, 
papallones, abelles, escarabats, però, on eren abans 
aquests petits invertebrats? En aquesta visita 
reconeixerem els principals insectes que habiten el 
Parc de la Mitjana i aprendrem moltes coses de la seva 
vida. Públic familiar

Activitat gratuïta  /  Cal inscripció prèvia on line

18
diumenge

d’11 a 13 h
juny
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Juliol

Ecodescoberta >
A LA MITJANA TAMBÉ ES FA FOSC
Quan arriba el vespre, la Mitjana canvia els 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 del parc.  
Públic familiar

Activitat gratuïta  /  Cal inscripció prèvia on line

15
dissabte

de 20.30 
a 22.30 h

juliol

Taller +Biodiversitat >
ANELLAMENT D’OCELLS  
AL PARC DE LA MITJANA
Si vols conèixer i veure els ocells que viuen al Parc de 
la Mitjana, no et pots perdre aquesta activitat! De la mà 
d’un expert anellador, podràs descobrir què és i com es 
fa un anellament científic d’ocells i quines dades ens 
aporta. Públic familiar 

1r torn: de 9 a 10 h            2n torn:  de 10.30 a 11.30 h 

Si vols assistir-hi com a anellador expert o en formació, 
contacta amb nosaltres a infosostenible@paeria.cat

Activitat gratuïta  /  Cal inscripció prèvia on line

16
juliol

diumenge
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Agost

Taller >
JOCS REFRESCANTS  
AL PARC DE LA MITJANA

Fem front a la calor de l’estiu amb uns jocs ben 
refrescants al Parc de la Mitjana. Gaudirem, ens 
divertirem i riurem mentre aprenem coses sobre 
el parc. Públic infantil

Activitat gratuïta  /  No cal inscripció prèvia

20
diumenge

d’11 a 13 h
agost

Taller +Biodiversitat >
ANELLAMENT D’OCELLS  
AL PARC DE LA MITJANA
Si vols conèixer i veure els ocells que viuen al Parc de 
la Mitjana, no et pots perdre aquesta activitat! De la mà 
d’un expert anellador, podràs descobrir què és i com es 
fa un anellament científic d’ocells i quines dades ens 
aporta. Públic familiar 

1r torn: de 9 a 10 h            2n torn:  de 10.30 a 11.30 h 

Si vols assistir-hi com a anellador expert o en formació, 
contacta amb nosaltres a infosostenible@paeria.cat

Activitat gratuïta  /  Cal inscripció prèvia on line

6
agost

diumenge
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Tardor
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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 ratpe-
nats i les seves curioses característiques i interès 
ecològic. Lleida s’adhereix a aquesta celebració 
amb un vespre ple d’activitats (tallers, passejades 
nocturnes, projeccions...). Públic familiar

Programa detallat a 
http://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat

Activitats gratuïtes  /  Cal inscripció prèvia on line

16
dissabte

setembre
de 18 a 23 h

Setembre
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Setembre

Taller +Biodiversitat >
ANELLAMENT D’OCELLS  
ALS AIGUAMOLLS DE RUFEA
Si vols conèixer i veure els ocells que viuen als Aigua-
molls de Rufea, no et pots perdre aquesta activitat! 
De la mà d’un expert anellador, podràs descobrir què 
és i com es fa un anellament científic d’ocells i quines 
dades ens aporta. Públic familiar 

1r torn: de 9 a 10 h            2n torn:  de 10.30 a 11.30 h 

Si vols assistir-hi com a anellador expert o en formació, 
contacta amb nosaltres a infosostenible@paeria.cat

Activitat gratuïta  /  Cal inscripció prèvia on line

17
diumenge

setembre
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Setembre

Taller >
LES PLANTES INDICADORES.  
DE QUÈ ENS PARLEN LES PLANTES 
DEL NOSTRE HORT?
Les plantes ens parlen, ho sabíeu? Ens poden 
explicar moltes coses sobre el sòl on creixen, ens 
parlen de la seva fertilitat o dels problemes que pot 
tenir. Si sabem escoltar-les, podrem actuar sobre 
els possibles problemes d’una manera respectuosa 
amb el medi. Voleu conèixer el seu llenguatge?
Públic adult 

Activitat gratuïta  /  Cal inscripció prèvia on line

de 10 a 13 h

23
dissabte

setembre
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Ecodescoberta >
ELS OCELLS MIGRADORS  
DEL PARC DE LA MITJANA

Al Parc de la Mitjana podem trobar molts ocells 
diferents, però no tots són amb nosaltres durant tot 
l’any. En aquesta visita coneixerem per què migren 
els ocells, quines rutes segueixen i quins ocells ens 
visiten en les diferents estacions de l’any. 
Públic familiar

Activitat gratuïta  /  Cal inscripció prèvia on line

15 
diumenge

d’11 a 13 h  
octubre

Celebració >
DIA MUNDIAL DELS OCELLS  
ALS AIGUAMOLLS DE RUFEA
En commemoració del Dia Mundial dels Ocells

Si algun cop heu vingut als Aiguamolls de  Rufea, 
segur que haureu vist alguns dels grans ocells que 
s’hi refugien: martinets blancs, esplugabous, bernats 
pescaires, fotges, milans.... Però heu vist mai blauets, 
mallerengues, rossinyols, mosquiters,
tallarols...? Els Aiguamolls de Rufea tenen una gran 
diversitat d’aus! I us animem a celebrar aquest dia tot 
descobrint-los a través de diverses activitats.  
Públic familiar

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

8
diumenge

octubre
de 9 a 13 h 

Octubre
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Ecodescoberta >
VISITA A UN EDIFICI  
BIOCLIMÀTIC DE LLEIDA
Visitarem un edifici construït amb criteris 
bioclimàtics i coneixerem de primera mà com 
l’orientació de l’edifici, el guix dels aïllants, les 
obertures que presenta o els materials amb què 
està construït influeixen de forma cabdal sobre 
el consum d’energia i el confort dels nostres 
habitatges. Públic adult

Activitat gratuïta  /  Cal inscripció prèvia on line

29
diumenge

octubre
d’11 a 13 h

Octubre

Ecodescoberta >
VISITA A LA GRANJA  
ECOLÒGICA DE CODI 0
En el marc de la Setmana Bio per  
l’Alimentació Ecològica

Visitarem la granja de Codi O, una explotació 
ecològica de l’Horta de Lleida de producció d’ous i 
aviram, de cicle tancat i amb gallines autòctones de 
races recuperades. Coneixerem els productors, que 
ens explicaran el seu projecte, i visitarem la granja. 
Després de la visita també anirem a l’obrador on 
elaboren flams, croquetes, brous...  a partir dels ous i 
la carn de pollastre que en treuen.  
Públic familiar

Activitat gratuïta  /  Cal inscripció prèvia on line

22
diumenge

octubre
d’11 a 13 h
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Novembre

Ecodescoberta >
EL CAMÍ QUE FA L’AIGUA  
DE CASA AL RIU
L’aigua que surt pel nostre desguàs, abans de ser 
abocada al riu es neteja a l’Estació Depuradora 
d’Aigües Residuals de Lleida gràcies a un circuit 
que simula el procés d’autodepuració d’un riu. Vols 
conèixer aquest procés de prop? Públic adult

Activitat gratuïta  /  Cal inscripció prèvia on line

12
diumenge

novembre
d’11 a 13 h



34

Novembre

Taller >
HORT SENSE LLAURAR, GESTIÓ  
DEL CARBONI I ENCOIXINATS
Activitat organitzada en el marc de la Setmana 
Europea de la Prevenció de Residus

En aquest taller t’explicarem com millorar 
la fertilitat del nostre hort deixant de llaurar 
i mitjançant l’ús d’encoixinats orgànics i 
aportacions generoses de compost i de restes 
vegetals riques en carboni. Públic adult

Activitat gratuïta  /  Cal inscripció prèvia on line

18
dissabte 

novembre 
de 10 a 13 h

Taller +Biodiversitat >
ANELLAMENT D’OCELLS  
ALS AIGUAMOLLS DE RUFEA
Si vols conèixer i veure els ocells que viuen als Aigua-
molls de Rufea, no et pots perdre aquesta activitat! 
De la mà d’un expert anellador, podràs descobrir què 
és i com es fa un anellament científic d’ocells i quines 
dades ens aporta. Públic familiar 

1r torn: de 9 a 10 h            2n torn:  de 10.30 a 11.30 h 

Si vols assistir-hi com a anellador expert o en formació, 
contacta amb nosaltres a infosostenible@paeria.cat

Activitat gratuïta  /  Cal inscripció prèvia on line

19 
diumenge

novembre 
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Ecodescoberta >
QUÈ PASSA AMB  
LES NOSTRES DEIXALLES?
Activitat organitzada en el marc  
de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus

Visitarem les instal·lacions de gestió de residus
del Segrià, a Montoliu, i veurem de primera mà què
es fa amb les nostres escombraries, segons on
les llencem, tot reflexionant sobre els nostres
hàbits de consum i les vies de tractament de 
residus. Públic adult

Activitat gratuïta  /  Cal inscripció prèvia on line

25 
dissabte 

novembre 
d’11 a 13.30 h

Novembre

Taller >
FOTOPASSEJADA  
PEL PARC DE LA MITJANA
La fotografia i la natura són una combinació magnífi-
ca per gaudir dels entorns naturals de Lleida, practicar 
la fotografia, descobrir llocs preciosos i alhora fer sa-
lut tot passejant. Vine a buscar els racons més fotogè-
nics del Parc de la Mitjana i treu la millor instantània 
per tenir un bon record! Públic adult

Activitat gratuïta  /  Cal inscripció prèvia on line

19 
diumenge

novembre 
d’11  

a 13 h
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Desembre

Taller +Biodiversitat >
ANELLAMENT D’OCELLS  
AL PARC DE LA MITJANA
Si vols conèixer i veure els ocells que viuen al Parc 
de la Mitjana, no et pots perdre aquesta activitat! De 
la mà d’un expert anellador, podràs descobrir què és 
i com es fa un anellament científic d’ocells i quines 
dades ens aporta. Públic familiar 

1r torn: de 9 a 10 h            2n torn:  de 10.30 a 11.30 h 

Si vols assistir-hi com a anellador expert o en formació, 
contacta amb nosaltres a infosostenible@paeria.cat

Activitat gratuïta / Cal inscripció prèvia on line

17  
diumenge

desembre 
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Desembre

Ecodescoberta >
EL PARC DE LA MITJANA: 
LA IMPORTÀNCIA D’UN BOSC  
AL COSTAT DE LA CIUTAT

Segur que heu vingut alguna vegada al Parc de la Mi-
tjana a passejar, a fer alguna celebració, a fer esport... 
Però més enllà d’aquests usos, tenir un bosc tan a 
prop de la ciutat ens ofereix altres beneficis. Els vols 
conèixer? Doncs no et perdis aquesta visita guiada! 
Públic familiar

Activitat gratuïta  /  Cal inscripció prèvia on line

17 
diumenge

desembre 
d’11  

a 13 h
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Empreses Lleidaenverd és una 
iniciativa que impulsa la participació 

de les empreses lleidatanes en el 
desenvolupament de projectes de medi 

ambient per fer de Lleida una ciutat 
referent en la sostenibilitat i la mitigació 

del canvi climàtic.

Què és Empreses  
Lleidaenverd?
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Lleida pel desenvolupament  
sostenible i la transició ecològica

Empreses protectores:

Empreses compromeses:

Empreses respectuoses:

https://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat/fundacio-lleida-21/empreses-lleidaenverd



Regidoria de Cultura, Ciutat i Transició Ecològica
Ajuntament de Lleida

Pl. Paeria 11, pl. baixa (edifici Pal·las) 25007 Lleida
Tel. 973 700 455

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

Imprès en paper 100% reciclat i ecològic

Amb el suport de

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




