8 de novembre del 2004 /

LA CIUTAT

La Setmana de la Mobilitat
organitza una passejada
en bicicleta per la ciutat
La Setmana de la Mobilitat ha
convocat diversos actes entre
el 8 i el 14 de novembre per
conscienciar la ciutadania de
la necessitat d’utilitzar el transport públic i promoure alternatives al transport privat. Una
de les activitats convocades
per contribuir a fer una ciutat
més sostenible és la passejada en bicicleta que té lloc
el pròxim 13 de novembre.
La bicicletada sortirà a les
10 h de la rambla de la Marina, davant de la plaça de
Lluís Companys, i recorrerà
els 2,2 quilòmetres de carril bici
que hi ha a la ciutat, a més dels
parcs de Bellvitge, les Planes i
Can Buxeres. Les inscripcions són
obertes fins mitja hora abans de
l ’ i ni ci de l’activitat. Els 250
primers inscrits tindran esmorzar
i una samarreta de regal.
Per a l’alcalde, Celestino Corbacho, “activitats com aquesta
fan que la ciutadania recuperi la
ciutat com a espai de lleure i
convivència, que els vianants, les
persones, tornin a tenir preferència sobre els vehicles seguint les
directrius del Pla de Mobilitat
Sostenible de la ciutat. L’obertura
del passeig de la rambla Marina
entre el Centre i Bellvitge n’és
una bona mostra”.
Per la seva part, el regidor de
Sostenibilitat i Sensibilització Mediambiental, Lluís Esteve, explica
que “l’objectiu de la jornada és
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CiU pregunta sobre
el uso de la bandera
española en los ‘buses’
El grupo pidió explicaciones al
gobierno municipal porque durante la festividad del 12 de octubre los autobuses de la ciudad
circularon con la bandera española, cuando la normativa vigente establece que los días festivos
deben lucir la bandera catalana.
Según CiU, el gobierno respondió
que fue un error de la empresa
concesionaria que aplicó la antigua normativa de hace 15 años.

Del Rio, vicepresidente
en el comité organizador
del congreso del PP
El portavoz popular de L’Hospitalet y secretario general de la formación local ocupará la vicepresidencia del comité organizador del
congreso del PP de Barcelona. Del
Rio afirma que “este nombramiento supone una muestra de apoyo y
confianza para todas las personas
que estamos trabajando desde
L’Hospitalet en el proyecto del Partido Popular”. El congreso tendrá lugar el próximo 19 de diciembre.

difondre la utilització del carril bici
i demostrar que la bicicleta és un
bon mitjà de transport alternatiu”.
Precisament, l’ús de la bicicleta s’està treballant des del Consell de la Sostenibilitat a través
de la Comissió de la Bici que elaborarà l’any 2005 un pla director
sobre aquest mitjà de transport
alternatiu. La disminució de l’ús
del cotxe privat a la ciutat contribuiria a disminuir la contaminació
atmosfèrica i sònica. A la ciutat hi

ha actualment 100.000 vehicles
registrats que ocupen 0,72 quilòmetres quadrats (i no 72 com
s’indicava en l’edició 155 de
L’HOSPITALET).
D’altra banda, l’entitat Amics
de la Bici ha convocat una altra
passejada fins a la llera del Llobregat el dia 14 amb motiu de la
Setmana de la Mobilitat Sostenible. El lloc de trobada és també
la plaça de Lluís Companys a les
10 h. # PILAR GONZALO

GABRIEL CAZADO

Pel carril bici i pels parcs de Bellvitge, les Planes i Can Buxeres

La bici pot ser un bon mitjà de transport alternatiu
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