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Medi ambient. L’AMB instal·la l’equipament al carrer de Salvador Espriu

Electrolinera per a vehicles
elèctrics a L’Hospitalet

Punt de recàrrega ràpida instal·lat per l’AMB al carrer de Salvador Espriu, darrere l’establiment Ikea

És la primera electrolinera pública de la ciutat
amb endolls de recàrrega ràpida per a cotxes i
furgonetes i lenta per a motos i bicicletes
La instal·lació d’electrolineres és
fonamental per fomentar l’ús del vehicle elèctric i reduir les emissions
contaminants. L’Àrea Metropolitana
de Barcelona està creant una xarxa
de punts de recàrrega oberts que
n’arribarà a 10 a la fi de l’any. L’Hospitalet n’acaba d’estrenar el seu.

Es troba al carrer de Salvador Espriu, darrere la botiga d’Ikea. Disposa de tres connectors de recàrrega
ràpida per a cotxes i furgonetes que
omplen bateries en 20-30 minuts, i
altres dos connectors de recàrrega
lenta per a motos i bicicletes elèctriques. Per fer-la servir, cal donar-se

d’alta a www.amb.cat/electrolineres.
Aquest registre dona accés a les
instal·lacions ubicades a altres municipis, com Cornellà i el Prat.
El vicepresident de Mobilitat i
Transport de l’AMB, Antoni Poveda,
afirma que “des que es va obrir la
primera electrolinera metropolitana
s’han distribuït 180.000 kWh, que
equival a fer un recorregut d’un milió
de quilòmetres sense emetre gasos
contaminants”. I ha demanat a la
Generalitat que n’instal·li més a tot
Catalunya. y

Nous equips de ‘fitness’ a les Piscines
i als poliesportius del Centre i Sanfeliu
Els tres equipaments s’han dotat de noves cintes de córrer, bicicletes estàtiques, màquines el·líptiques i multipower, entre altres equipaments, amb una inversió de 437.657 euros per a 164 màquines.
A més, a les Piscines Municipals s’han renovat 370 m2 de les sales
de fitness. L’Hospitalet és un dels municipis de l’Estat amb més de
150.000 habitants que més diners inverteix en pràctica esportiva.

