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LA CIUTAT

La Setmana de la Mobilitat
Sostenible tindrà lloc
del 8 al 14 de novembre
La Comissió d’Educació Me-

M
diambiental del Consell MuniE
cipal de Sostenibilitat ha preD
sentat quinze propostes d’acI

tivitats que s’han de desenvolupar durant la Setmana de la
A
Mobilitat que enguany tindrà
M
lloc del 8 al 14 de novembre.
B
La majoria de les activiI
tats van adreçades a fer un
E
major ús del transport públic
N
i de la bicicleta. Algunes van
T
dirigides al món escolar i del
lleure, i d’altres estan obertes al públic en general.
En previsió figura una passejada popular en bicicleta, una
gimcana del transport públic, el
préstec gratuït de bicicletes, la
presentació a les escoles del projecte Camí escolar segur de Collblanc-la Torrassa, la inauguració
de l’ascensor del metro de Can
Serra o la presentació de serveis
de transport adaptat.
D’altra banda, la Generalitat
i els ajuntaments van decidir
aquest any no celebrar el 22 de
setembre el Dia Europeu sense
Cotxes per l’escassa repercussió
d’edicions anteriors. Tot i això, l’A-

Iniciadas las obras del
túnel que conectará
las estaciones de la L-9
El túnel conectará las estaciones
de Amadeu Torner y del recinto
de Fira de Barcelona. Las obras
se han avanzado para hacerlas
coincidir con el proyecto de
transformación de la Granvia.
También s e han iniciado las
obras de los accesos en la superficie de la estación.

Críticas del PP por la
ayuda económica a la
película ‘Tapas’
El portavoz, Juan Carlos del Río, criticó en nota de prensa la subvención de 60.000 euros que el Ayuntamiento ha concedido a la película Tapas de los hospitalenses José
Corbacho y Juan Cruz que se rueda en L’H. Corbacho rechazó las
críticas y manifestó que la cantidad
no es significativa.

Jacint Borràs continúa
al frente de la nueva
ejecutiva de CDC
Los militantes de L’Hospitalet y
Cornellà eligieron la nueva ejecutiva comarcal y los cuatro consejeros nacionales. Al frente de la
ejecutiva continúa Jacint Borràs y
también repiten los consejeros
Salvador Alicart y Jaume Pallarés,
por L’H, y Joan Gavaldà y Francesc Molina por Cornellà.

juntament vol traslladar a la Comissió Institucional de seguiment
del Dia sense Cotxes la proposta
de celebrar aquesta jornada en
unes dates més idònies al nostre
calendari escolar i laboral.
El Consell Municipal de la
Sostenibilitat va analitzar la nova
carta europea d’Aalborg sobre
prevenció del medi ambient. Els
representants de l’Ajuntament i
de les entitats presents al Consell

van obrir un procés de reflexió
sobre els compromisos adquirits
a Aalborg i com s’han de plasmar
a L’Hospitalet. El president del
Consell i regidor delegat de Sostenibilitat, Lluís Esteve, va recordar que les novetats de la carta
fan incidència en la justícia social
i l’equilibri econòmic com a factors fonamentals per aconseguir
la preservació del medi ambient.
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Aquest any no s’ha celebrat el Dia Europeu sense Cotxes

Salmerón i Esteve a la reunió del Consell
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