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LA FIRA VOL CONSOLIDAR-SE 
FENT QUE LA VISITA SIGUÍ 
MES FÁCIL I CÓMODA 
La tretzena edicló d'Ecojar-
dí aporta solldesa i garantía 
d'éxit, avalada per les ante-
riors ediclons. Aixó provoca 
que Ecojardí rebl el recolza-
ment I el suport d'entitats 
que volen participar d'aques-
ta testa comú, que és la tira 
Ecojardí. 
Des de principis de la fira, on 
la majoria d'exposítors eren 
del poblé, i poc a poc, el 
nombre d'exposítors va anar 
en augment amb expositors 
d'arreu de Catalunya, i en les 
darreres edicíons, fins i tot 
s'hi han afegit alguns expo
sitors internacionals. La fira 
Ecojardí ha mostrat l'evolu-
ció en el medi ambient I en el 
tractament responsable deis 
recursos naturals. D'aquí les 
iniciatives que apropen al ciu-
tadá les darreres técniques 
de consum responsable, 
reclclatge i sostenibilitat de 
1'entorn, aixícom la utilització 
racional de l'aigua, sobre la 
qual s'ha debatut tant en els 
últims temps. 

Les principáis novetats que 
presenta la tretzena edició 
d'Ecojardí son, entre d'altres, 
el canvi de dates, per evitar 
coincidéncies amb d'altres 
tires de la comarca; es pon-
tencia l'ús del pavello com 
a espai polivalent, ja que en 
aquesta edició s'hi concen
traran el major nombre d'es-
tands. 
Una altra novetat és la pre-

DOS CONCURSOS 
PER ALS MES PETITS 
Un any mes, la fira Ecojardí 
d'Alpicat destinará algunes 
iniciatives ais mes petits. 
Aquest cap de setmana, 
com en edicions anteríors, 
coneixerem els guanyadors 
deis dos concursos organit-
zats per la propia fira, i en 
el que h¡ poden participar 
escoles i llars d'infants de 
tota la població. 
Per un costat, i destinat a 

nens i nenes d'entre 0 i 7 
anys, h¡ ha el Concurs de 
dibuíxos de la Natura, men-
tre que per l'altra banda 
trobem el Concurs de con-
tes de la Natura, en el que 
poden particípar-hi joves 
d'entre 7 i 16 anys. El tema 
en ambdós casos és La Na
tura i el Medi Natural, i els 
premis son material escolar 
i de jardinería. 

SILVIA BUTIA 

ECOJARDÍ BUSCA LES 
MILLORS ROSES DE LA FIRA 

Aquest any els estands estaran concentrats al pavello municipal d'Alpicat i no pas en carpes 

També com cada any des
de ('edició del 2005 de la 
fira Ecojardí, en aquesta 
edició també es premiaran 
les millors roses en les tres 

cateogories d'aquest con
curs -la míllor, la mes perfu
mada y la míllor polyantha-. 
El concurs és només per a 
no professíonals. 

séncia de carpes on serán 
algunes ubicacions, les ex-
posicions i els diferents con
concursos que es realitzaran 
durant tot el cap de setmana, 
així com els espectacles i els 
tallers. 
També hi haurá un serveí 
de guardería destinat a tots 

aquells pares i mares que de-
cideixín visitar Ecojardí amb 
els seus filis. 
En l'ámbit de les novetats, 
també cal destacar que el 
Consell Comarcal celebrará 
'el día de la comarca', i que a 
la fira hi assitíran algunes per-
sonalitats, com alguns mem

bres del Consell. i regidors i 
alcaldes d'altres municipis. 
Peí que fa ais expositors, cal 
dír que alguns membres l'as-
sociació Cultural Humorálía 
serán al recinte fent cancatu-
res, i que hi haurá una exhi
bido castellera a carree deis 
Castellers de Lleida. 

PROMOCIONS I CONSTRUCCIONS, SL 
C/Major, 20 baixos 1 a 
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A l'av, del Pare, RESIDENCIE "ELS ROURES", cases amb jardí 

UN NOU PAVELLO PER 
UNIFICAR LES FIRES 
La presentado oficial de 
la tretzena edició de la fira 
Ecojardí d'Alpicat va com
portar un altre anunci que té 
per objectíu el creíxement 
i la consolidado d'aques-
ta i altres fires del munici-
pi lleidatá. Es tracta de la 
construcció d'un nou pave
llo firal, segons va explicar 
I'acalde de la localitat, Pau 

Cabré. L'objectiu d'aques-
ta nova infraestructura, que 
s'hauria de comencar a 
dissenyar durant la presen
ta legislatura, seria "acollir 
altres activítats esportives i 
per a associacions juvenils", 
a mes d'acollir "les cinc f i 
res que la localitat celebra 
al cap de l'any", segons el 
propi Cabré. 

El nou director del certamen, 
Anselm Botan, assegura 
que Ecojardí "s'ha de reno
var cada any" -no només 
peí que fa a expositors-, i va 
avangar que l'any que ve les 
Aretes canvíaran de lloc per 
poder fer encara mes gran 
l'espaí que ocupi Ecojardí, 
que enguany rondará els 
40.000 metres quadrats. 
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Centre residencial 
Centre de dia 
Estades temporals 
Estades de cap de setmana 

Centre Col-laborador amb el Departament d'Acció Social i Ciutadania 

SERVÉIS ESPECIALITZATS: Alimentario i nutricio 
Medie i infermería Treballador social 
Rehabilitado i fisioterapia Terapia ocupacional 
Atenció psicogeriátrica Animació sociocultural 

Pda. Reg Nou, s/n  ALPICAT 

Tel. 973 73 68 08 
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JARDINERÍA 
L t E l O A T A M A 

DEL M E D Í A M B I BMT 

Av. Pearson, 45 baixos 2a 
25005 Lleida. 
Tel. 973 23 21 04 

973 22 82 17 
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2 Treballs de jardinería 
pública i privada. 

11 Treballs forestáis 
i mediambientals. 

£« Instal-lació 
i manteniment 
de sistemes de reg. 

£2 Manteniment de jardins 
i espais verds. 

V* Manteniment 
d'obra pública. 

EJ Projectes de disseny 
d'espais verds. 


