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L’esborrany de
l’Agenda 21
presentat a la
ciutadania
El tinent d’alcalde d’Urba-

M
nisme i Medi Ambient, José
E
Antonio Molina, i el regidor
D
delegat de Medi Ambient,
I

Ramón Luque, han presentat l’esborrany de l’Agenda
A
21, un treball que recull les
M
línies estratèg iques i els
B
programes d’actuació per
I
fer una ciutat sostenible i
E
que prové de l’auditoria
N
mediambiental, de l’expeT
riència d’altres ciutats que
ja tenen una Agenda 21 i
de les aportacions dels grups
que han treballat en els barris.
L’Agenda 21, o Pla d’Acció
de L’Hospitalet, té 6 línies estratègiques, més de 40 programes

i 150 accions amb dates concretes per a la seva realització.
La concreció definitiva es fixarà
en el primer Fòrum Mediambiental que se celebra rà a
L’Hospitalet entre els mesos de
desembre o gener.
Les línies estratègiques que
recull el document són: Millora
de la transversalitat ambiental
de tots els òrgans municipals i
de la sostenibilitat en la gestió
interna, Medi ambient urbà de
qualitat i sostenible, Mobilitat
global i connectivitat entre barris, Coherència en la gestió dels
recursos, Augment del control
ambiental a la ciutat i Foment
de la participació ciutadana, in-
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Recull les línies estratègiques per
fer de L’H una ciutat sostenible

Ramón Luque i José Antonio Molina presenten l’esborrany de l’Agenda 21

formació i educació ambiental
vers la sostenibilitat. A partir
d’aquestes línies mestres, els
ciutadans i les entitats han creat
grups de treball i han fet aportacions en apartats concrets com
ara residus, models de comportament social i educació ambiental, soroll, sistemes naturals i
mobilitat.
El regidor delegat de Medi

Ambient, Ramón Luque, destaca la gran participació ciutadana que ha tingut el projecte,
que demostra la preocupació i
la sensibilitat dels veïns de
L’Hospitalet envers els problemes mediambientals. Luque
afegeix que gairebé el 100% de
les propostes fetes pels grups
de treball han estat recollides
en accions concretes.

La concreció de l’Agenda 21
tancarà un procés iniciat fa dos
anys quan es va signar un conveni amb la Diputació de Barcelona per fer una auditoria mediambiental. # PILAR GO NZALO

Per consultar l’agenda i
les conclusions dels treballs. www.l-h.es/a21

