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Medi ambient. Actes del 22 al 30 de setembre per conscienciar la ciutadania

Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura
Conscienciar els
ciutadans que facin
un bon ús del cotxe,
utilitzin el transport
públic i gaudeixin del
patrimoni de L’H a peu
o en bicicleta, eixos
de la commemoració
mediambiental
Les àrees de Mobilitat i Cooperació
i de Medi Ambient i Sostenibilitat de
l’Ajuntament de L’Hospitalet han organitzat la Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura que tindrà lloc
del 22 al 30 de setembre.
Les activitats començaran el
dia 22 amb una ‘manduca’. Així, el
Biciesmorza donarà esmorzar, productes i informació als ciclistes que
passin pel carril bici de la rambla de
la Marina, cantonada carrer d’Enric
Prat de la Riba i també a la Granvia,
a l’entrada de l’estació dels FGC
d’Ildefons Cerdà, cantó nord.
A la tarda hi haurà una mostra
de vehicles elèctrics de la Ruta
Elèctrica per Catalunya amb xerrades, circuits i l’espectacle La boda
elèctrica a davant de Ca n’Arús. Tot
plegat permetrà la ciutadania provar
el funcionament de bicicletes, motos i cotxes elèctrics.
Una cursa participativa
Una cursa de transport públic
amb quatre rutes a L’Hospitalet i
una de connexió amb Barcelona,
és una altra de les activitats participatives. Es tracta d’elaborar un test
de la mobilitat a la ciutat amb els
diferents tipus de transport: públic,
bicicleta, moto i a peu. Els ciutadans s’han d’inscriure i comunicar
l’hora que surten de cada una de
les rutes i amb quin transport ho
fan. Les sortides es poden fer des
del Centre Cultural Tecla Sala, el
recinte firal de Granvia L’H, la plaça
de la Bòbila, l’Hospital de Bellvitge
i la plaça de Sants. L’arribada és a
Ca n’Arús, on es comptabilitzarà el
temps utilitzat.
Les pedalades són un altre dels
eixos de la Setmana de la Mobilitat.
Els alumnes dels centres educatius
poden participar en la pedalada
escolar, des de la rambla de la
Marina fins a Bellvitge. La resta de

El regidor Alfonso Salmerón i la cursa del transport públic, en passades edicions de la Setmana de la Mobilitat Sostenible

la població, a la dels municipis del
Baix Llobregat, que té un recorregut
de 18 quilòmetres. Les inscripcions
es poden fer a la mateixa sortida, al
parc de la Marquesa.
Paral·lelament, el Centre Cultural Metropolità Tecla Sala acollirà
dues jornades tècniques: una sobre
mobilitat i l’altra sobre transport. A
la primera hi intervindran: Jaume
Agustí, professor de medi ambient i
patrimoni de l’Institut Torras i Bages
que parlarà d’anar En bicicleta al

Delta; Ricard Riol, de l’entitat Promoció del Transport Públic (PTP),
que explicarà com Afavorir els desplaçaments urbans en transport
públic i Ole Thorson, enginyer especialista en temes de mobilitat que
pronunciarà la conferència Caminant a L’Hospitalet.
La jornada sobre transport
l’organitza l’Àrea de Mobilitat i Cooperació i hi participaran diversos
especialistes. Així, el president
de l’EMT, Antoni Poveda, parlarà

de L’adequació del transport a la
nova realitat metropolitana; Didac
Pestaña, vicepresident executiu de
TMB, ho farà sobre Noves línies de

Se celebraran dues
jornades tècniques
on especialistes
debatran temes de
mobilitat i transport

El programa d’activitats
22 de setembre
De 7.45 a 9.15h.
Biciesmorza.
Lloc: A rambla de la Marina
cantonada Enric Prat de la Riba i
a la Granvia, entrada als FGC.
De 16 a 20h.
Mostra de vehicles elèctrics.
Lloc: rambla de la Marina entre
Prat de la Riba i avinguda del
Carrilet.
A les 18.30h.
Cursa del transport públic.

Lloc d’arribada: Ca n’Arús. Ho
organitza: Associació per la
Promoció del Transport Públic.
Inscripcions: tels. 93 4929925
i 93 2444970.
23 de setembre
De 10 a 12h
Pedalada escolar
Lloc: des de la rambla de la
Marina fins a Bellvitge.
26 de setembre
A les 10h.
Pedalada pels municipis del Baix.

Sortida del parc de la Marquesa.
Inscripcions a la mateixa sortida
de la pedalada.
27 de setembre
A les 18h.
Jornada de la mobilitat
Lloc: Centre Cultural Tecla Sala
30 de setembre
De 18 a 20h.
Jornada del transport
Lloc : Centre Cultural Tecla Sala
Organitza: Àrea de Mobilitat i
Cooperació.

arxiu

transport: L9 i Retbus, i Juan Carlos
Corcuera, portaveu de la Comissió de Seguretat Vial i Prevenció
d’Accidents de Trànsit del Congrés,
explicarà La incidència del transport
públic en la seguretat viària.
Per al tinent d’alcalde de Mobilitat i Cooperació, José Conde, és
important celebrar la Setmana de la
Mobilitat Sostenible perquè “serveix
per recordar la ciutadania que entre
tots podem aconseguir una millor
qualitat de vida i del trànsit” i ha afegit que el paper de les administracions en la promoció del transport
públic és fonamental.
De la seva banda, Alfonso Salmerón, regidor de Medi Ambient i
Sostenibilitat, ha posat de manifest
que “millorant la mobilitat interna
de les ciutats s’aconsegueix millorar la qualitat de vida de l’aire que
respirem” i ha afegit la seva satisfacció per la baixada de l’índex de
contaminació a la ciutat des de la
celebració del Dia sense Cotxes ara
fa onze anys.
Dins de les activitats de la Setmana de la Mobilitat, al tancament
d’aquesta edició se celebrava una
caminada popular organitzada pel
Club Muntanyenc de L’Hospitalet. y

