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L’H commemora la Setmana de
la Mobilitat Sostenible i Segura
Del 22 al 29 de setembre amb bicicletades, xerrades, una exposició i lloguer de bicis
Amb la Setmana de la
Mobilitat, l’Ajuntament
promou una ciutat més
sostenible i segura
i, alhora, continua
sensibilitzant
la ciutadania perquè
adopti hàbits ecològics
La bicicleta serà la protagonista

que se celebra a tot Catalunya
del 22 al 29 de setembre. Així,
a
el mateix dia 22 es tancaran al
m
trànsit tres carrers on hi haurà
b
bicicletes de lloguer per fer
i
passejades i taules amb infore
mació per fomentar la mobilitat
n
sostenible.
t
Un dels circuits tancats serà
al barri del Centre, a la rambla
de Just Oliveras, entre els carrers
de Barcelona i Prat de la Riba. A la
Torrassa es podrà anar amb bicicleta
a la ronda de la Torrassa fins a la
rambla Catalana, i a Pubilla Cases
estarà tancada l’avinguda de Severo
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m
dels actes de commemoració a
e
L’Hospitalet de la Setmana de
d
la Mobilitat Sostenible i Segura
i

La bicicletada tornarà a ocupar els carrers de L’H com la de l’any passat

Ochoa, fins al carrer de Marcel·lí Esquius.
El dia 30 se celebrarà una bicicletada per L’Hospitalet i el Baix
Llobregat contra el canvi climàtic,

El Consell Comarcal del Barcelonès ha començat
aquest estiu les obres del tram 26 de la Ronda
Verda del carril bici al terme municipal de L’Hos
pitalet, en
una longi
tud de 600
metres. Aquest tram entra a la ciutat per la vo
rera est de la carretera d’Esplugues i continua
cap a l’interior de Can Buxeres. Dins del parc se
senyalitzarà la possibilitat d’anar en bicicleta
en tota la seva extensió, sense definir un espai
concret, i a partir de la sortida del parc per l’a
vinguda de Josep Tarradellas. La Ronda Verda
continuarà fins al carril bici de la rambla de Just
Oliveras, amb tot el recorregut senyalitzat.
En el tram que correspon a la carretera d’Es
plugues al seu pas per L’Hospitalet, les obres
consisteixen en la delimitació d’un carril bici de
2 metres d’amplada i la reordenació de la part

que sortirà a les 10h del parc de la
Marquesa de L’Hospitalet i passarà
per Cornellà, Esplugues, Sant Just,
Sant Joan Despí i s’acabarà a Sant
Feliu de Llobregat.

El dia 27, al Centre Cultural Te
cla Sala, a les 19h, s’ha convocat
una taula rodona amb Ole Thorson,
enginyer especialista en mobilitat i
assessor del Pla de mobilitat soste-
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Ronda Verda

La Ronda Verda passa pel parc de Can Buxeres

nible de L’Hospitalet, i Àngel López,
responsable del Bicing a Barcelona.
La taula la presentarà el regidor de
Medi ambient i Sostenibilitat, Alfonso Salmerón i es debatrà l’expe
riència del bícing i la possibilitat d’exportar-lo a d’altres municipis. També, en un envelat a la rambla de la
Marina amb l’avinguda del Carrilet,
s’instal·larà durant tota la setmana
l’exposició Mou-te amb el planeta,
amb informació sobre mobilitat i
canvi climàtic.
A L’H ja fa temps que s’han pres
accions emmarcades en l’execució de l’Agenda 21 local. Enguany,
d’abril a desembre s’instal·laran 31
nous aparcaments de bicicletes, es
crearan nous carrils bici i s’estudiarà
el projecte de Camí Escolar Segur a
la Florida-Pubilla Cases. “Són mesu
res per fomentar la mobilitat sostenible i sensibilitzar la ciutadania
sobre el canvi climàtic”, ha explicat
Alfonso Salmerón, que ha afegit que
“cada vegada els ciutadans estan
més sensibilitzats i van adoptant
hàbits sostenibles en la seva vida
quotidiana per evitar la contaminació ambiental ja que, per exemple,
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà rep
cada dia més trucades amb inquietuds i queixes relacionades amb el
medi ambient”. # marga solé

de davant del centre de dia i residència per a
disminuïts psíquics de Can Serra. Aquesta zona
era utilitzada com aparcament de vehicles i ara
tindrà parterres enjardinats i un espai destinat
a vehicles especials per a la residència.
“Quan aquest mes s’acabin les obres, aquest
carril bici ens permetrà connectar pràcticament
la ciutat de nord a sud des de la carretera d’Es
plugues fins a la Granvia”, ha explicat el regidor
de Medi Ambient i Sostenibilitat, Alfonso Salme
rón, que ha afegit que “aquesta Ronda Verda
ens permetrà començar la Cornisa Verda que
tenim en projecte i que connectarà els parcs
de Can Buxeres amb Can Cluset, les Planes i la
Torrassa”. Ha dit el regidor que al final del 2007
L’H tindrà 12 quilòmetres i mig de carril bici.
La Ronda Verda ha de donar tota la volta al
Barcelonès i el seu recorregut es farà a través
de parcs i zones verdes de les ciutats.

