Ajuntament de Lleida
Àmbit Benestar i Cohesió Social
Regidoria Serveis Personals

ACCESSIBILITAT AL PARC MUNICIPAL DE “LA
MITJANA”

L’Ajuntament de Lleida, amb la col·laboració econòmica fruit d’un conveni
signat amb l’IMSERSO i la Fundación ONCE, i el patrocini de la Caja de
Ahorros del Mediterráneo i Finques Farré, va iniciar l’any 2004 el Pla
d’accessibilitat del Parc Municipal de “la Mitjana”, un espai natural situat a
l’entrada de la ciutat de Lleida.
Des de l’any 1992, L’Ajuntament de Lleida, ha ordenat i gestionat aquest
espai amb la finalitat de compatibilitzar l’ús públic amb els valors ecològics
del parc, i l’objectiu de que tothom pugui gaudir d’aquest espai tan
emblemàtic a la ciutat.

Actuacions i serveis destacats
Podríem destacar:
Adequació de Camins:
-

Disminució dels desnivells , per facilitar el recorregut a les persones
en cadira de rodes, als cotxets infantils..

-

Revestiment de les cantonades dels camins amb la finalitat de
facilitar la orientació a les persones amb discapacitat visual.

Adaptació de ponts i passarel·les :
-

Allargament dels ponts i passarel·les a fi d’eliminar els esglaons i
desnivells.
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Millora de la senyalització:
-

Taulells d’anuncis i informatius en relleu amb la finalitat de donar
informació a les persones amb dificultat visual.

Adequació de les infraestructures:
- Allargament de les taules en les zones d’esbarjo per a facilitar la
col·locació dels carrets infantils i les cadires de rodes
- Als observatoris ornitològics, obertura de les finestres inferiors, facilitant
la visió per a persones amb cadira de rodes o d’estatura baixa.
Entre altres, també podem destacar, itineraris senyalitzats i adaptats per a
qualsevol persona amb discapacitat; equipaments per gaudir de la natura;
activitats d’educació ambiental i restauració ecològica.

Qui pot accedir?
Qualsevol persona de qualsevol edat.
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