Lleida, 5 i 6 de juny de 2021
Activitats esportives, culturals,
històriques i naturalistes entorn al riu
Marató de la Biodiversitat - Bioblitz
INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ:

Amb el suport d’

https://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat - infosostenible@paeria.es

Dissabte 5 de juny

Diumenge 6 de juny

•

•

Activitats esportives en l’entorn del Segre

•

De 9:00 a 11:00h. Ruta en bici pel camí del riu, de la
Mitjana als Aiguamolls de Rufea.
De 11:00 a 13h:00h. Ruta a peu, els racons de la
Mitjana.

Visites guiades al patrimoni històric del riu

•
•

De 10:30 a 11:30h. Les comportes de la Mitjana i el 		
canal de Seròs: el riu modificat.
De 12:00 a 13:00h. El molí de Sant Anastasi: l’aprofitament de l’aigua del riu.

Marató de la Biodiversitat de Lleida,
BIOBLITZ* a La Mitjana

•
•
•
•

De 9:30 a 11:30h, pesca i observació de macroinvertebrats
De 11:30 a 13:00h, Papallones i insectes
De 17:30 a 19:00h Vegetació; arbres i arbustos de la
Mitjana,
De 19:00 a 20:30h Ocells de bosc i de riu

A Rufea

•
•
•
•

De 9:00 a 10:30h. Els ocells dels Aiguamolls i el riu
De 10:30 a 12h. La Vegetació dels Aiguamolls
De 18:00 a 19:30h. Amfibis i rèptils.
De 19:30 a 21h. Micromamífers (col·locació de trampes).

Visites guiades al patrimoni històric del riu

•

De 10:00 a 11:00h. Vestigis històrics de la vida entorn
al Segre: recorregut per la canalització.
De 12:00 a 13:00h. Les restes arqueològiques de les
adoberies del barri de la Magdalena.

Mati festiu a la Mitjana:

•
•
•

De 10:00 a 14:00h Jocs i tallers naturalistes al Parc
A les 11:00h i a les 12:00h Contes a la vora del riu
A les 11:30h i les 12:00h Espectacle de titelles “El núvol que no podia ploure” a càrrec de La Pantomima.

Marató de la Biodiversitat de Lleida,
BIOBLITZ* a La Mitjana

•
•

De 9:00 a 10:00h i de 10:00 a 11:00h. Anellament
científic d’ocells
D’11:30h a 13:00h. Revisió de caixes refugi de ratpenats

A Rufea

•

De 9:00 a 10:30h. Micromamífers (revisió de trampes).

Música a la Mitjana:

•

19:00 a 20:00h. Concert de l’orquestra de corda de
grau professional del Conservatori Municipal de Lleida.
Directora: Dolors Ricart.

per experts naturalistes, us convidem a participar en l’observació i recerca de flora i fauna del riu Segre i el seu entorn, des del
* Acompanyats
Parc de la Mitjana de Lleida i els Aiguamolls de Rufea.

Totes les activitats queden subjectes a l’evolució de la situació de la pandèmia COVID-19 i a les condicions climàtiques.
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