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Dia sense Cotxes. La ciutat commemora amb diverses activitats la iniciativa europea per reduir l’ús dels vehicles contaminants

L’H convida a fer servir
el transport sostenible
fer servir el transport públic, la
bicicleta o anar a peu, ens convida
a reflexionar sobre com afecta a la
nostra salut l’ús excessiu del transport motoritzat. La contaminació
atmosfèrica té un impacte negatiu
sobre els sistemes respiratori i cardiovascular. A més, l’ús intensiu del
vehicle particular de motor propicia
el sedentarisme i la inactivitat física.

Fins al 6 d’octubre,
L’Hospitalet ha
programat activitats
per promocionar les
formes de moure’ns
més sostenibles
El lema de la Setmana Europea de
la Mobilitat és enguany Combina i
mou-te, en referència a fer servir
diferents mitjans de transport sostenible per desplaçar-nos. Els actes
centrals s’han programat del 16 al
22 de setembre, que és el Dia Europeu sense Cotxes, però a L’H les
activitats es perllonguen fins al 6
d’octubre.
Les conurbacions urbanes, com
l’àrea metropolitana on es troba
L’Hospitalet, han posat fil a l’agulla
per reduir les emissions contaminants i el setembre passat van
començar a limitar la circulació de
vehicles contaminants de forma
gradual. A partir de gener de 2020,
no podran circular de dilluns a divendres en el cercle que dibuixen
les Rondes -que inclou L’H. Són
cotxes sense distintiu ambiental

El trànsit provoca
més del 50% de la
contaminació per NO2
que afecta el nostre
sistema respiratori

Tarda de bici de La Saboga durant la Setmana de la Mobilitat de l’any passat

(de gasolina matriculats abans del
2000 i dièsel matriculats abans
del 2006); furgonetes anteriors a
Euro1 (matriculades abans de l’1
d’octubre de 1994), i les motos i els
ciclomotors anteriors a Euro 2 (majoritàriament els matriculats abans

del 2003). L’objectiu és reduir les
emissions de diòxid de nitrogen
(NO2), més d’un 50% de les quals
les genera el trànsit rodat.
En paral·lel, les administracions
promocionen el transport públic,
creen i amplien les xarxes de carril

bici i dissenyen les reformes urbanes per facilitar els desplaçaments
a peu.
En aquesta iniciativa s’emmarca
la Setmana de la Mobilitat Sostenible, que, a banda de conscienciar-nos de la importància de

Per això la campanya d’enguany
proposa moure’s combinant diferents sistemes de transport. L’alcaldessa Núria Marín considera que
“és tota una invitació a descobrir
la multimodalitat en els nostres
desplaçaments, combinar diferents
opcions de transport en un mateix viatge. Una manera d’aprofitar
al màxim el nostre temps, de fer
exercici, d’estalviar diners i de fer
de la nostra ciutat un lloc millor per
viure-hi”. y

EL PROGRAMA
yyy Fins al 20 de setembre
Fes fotos de la Línia 9 a L’Hospitalet i sobre
mobilitat sostenible i guanya premis. Penja
les fotos i vídeos amb les etiquetes #L9LH
i #mobilitat2018. Info concurs #L9LH:
transportpublic.org/l9lh. Info concurs
mobilitat: mobilitat.gencat.cat/setmana
yyy 20 de setembre, 16.30h.
Tarda de bici
Activitats sobre la bicicleta i berenar. Cal
portar la bici pròpia. Av. de la Granvia, al
costat de l’estació de FGC Ildefons Cerdà.
Ho organitza: La Saboga
yyy 22 de setembre, de 10 a 14h.
Dia Europeu sense Cotxes
• Passeig continu del Centre a Bellvitge.

Adaptació de vials de l’entorn del carrer
d’Enric Prat de la Riba i rambla de la Marina
per a vianants per un passeig continu des
del carrer de Barcelona fins a Bellvitge.
• Circuit de vianants i bicicletes
Convivència entre bicicletes i
vianants amb senyalització i
normes cíviques. Hi participaran entitats
com La Saboga i comerços de la ciutat.
• Audiovisuals. Projecció de Mobilitat a
L’Hospitalet; Mobilitats, sèrie produïda per
l’Associació per a la Promoció del Transport
Públic, i Mou-te amb el planeta.
• Tallers. Activitats gratuïtes. Circuit
de bicicletes, taller de civisme, vehicles
elèctrics i sostenibles, ferrocarrils a escala
per als infants, autobusos elèctrics,
informació i alta al servei BiciBox. Rambla

de la Marina, entre el carrer d’Enric Prat de
la Riba i l’avinguda del Carrilet.

per a la Promoció del Transport Públic.
Inscripcions: transportpublic.org/zbe

yyy 27 de setembre

yyy 30 de setembre, 10h.
#LaBaixCicletada. Pedalada
pels municipis del Baix Llobregat
Sortida del parc de la Marquesa i arribada
al parc de Torreblanca de Sant Feliu de
Llobregat. 18 km. Sorteig de bicicletes

• Cursa de transports

metropolitana. Des de les 9.45h. Des de
diferents punts de l’àrea metropolitana es
viatja en diferents transports a un punt comú
de Barcelona. Inscripcions: cursa2018@
transportpublic.org i 93 244 49 70 (de 9
a 14h). Ho organitza: Associació per a la
Promoció del Transport Públic.
• Jornada: Les zones de baixes
emissions a L’Hospitalet. Horitzó
2020, 9h. Espai de reflexió per a tècnics,
administracions i col·lectius interessats.
Accés gratuït. L’Harmonia (pl. de Josep
Bordonau, 6). Ho org.: Ajuntament i Ass.

yyy 6 d’octubre, de 9 a 14h.
VI Caminada Popular per
la Mobilitat: la cornisa verda i el riu
Circuit urbà de 10 km o 15 km. Inscripció
gratuïta fins al 2 d’octubre als poliesportius
municipals. Sortida: Riera de l’Escorxador,
davant el Poliesportiu del Centre. Ho org.:
Ajuntament i Club Muntanyenc.

