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la nova ciutat ||| més transport públic

S’han creat més de 1.500
noves places d’aparcament
L’Hospitalet comptarà amb 47 quilòmetres de carril bici l’any 2012
noves avingudes

El pàrquing de
l’avinguda de
l’Electricitat
s’ha posat
en marxa
recentment

A la superfície dels
aparcaments s‘han
arranjat noves
places i avingudes
per al passeig
dels ciutadans

La ciutat ha guanyat durant els
darrers quatre anys 1.520 noves
places d’aparcament gràcies a la
construcció de cinc pàrquings subterranis a diferents barris, que donen resposta a una de les principals
necessitats dels veïns. La societat
municipal L’H 2010 ha construït
1.063 places: 401 a l’aparcament
de l’avinguda d’Amèrica, a Bellvitge;
264 al del parc de la Marquesa, a
Collblanc, i 398 al de la plaça de
la Carpa, a Can Serra. A més, s’ha
creat un aparcament amb capacitat
per a 217 vehicles a la recuperada
avinguda de l’Electricitat, i a l’avinguda del Masnou, a la Florida, s’ha
construït un pàrquing de rotació
amb capacitat per a 240 vehicles.

S’ha
ampliat
la flota
d’autobusos
en els
darrers
anys

n Millora el transport públic
L’Hospitalet disposa d’una àmplia
xarxa de transport públic, un servei que millorarà els pròxims anys
amb la creació d’una nova parada
de la Línia 5 del metro, entre Pubilla
Cases i Collblanc, que s’anomenarà
Ernest Lluch, i la construcció d’una parada de Ferrocarrils de la Generalitat a plaça d’Europa|Fira. La nova
parada del metro es farà a l’encreuament de la carretera de Collblanc
amb el camí de la Torre Melina, i
es preveu que la utilitzin cada dia
15.000 persones. Els usuaris podran connectar de manera ràpida i
directa amb l’estació de Sant Ramon
del Trambaix. L’estació d’Amadeu
Torner, per la seva banda, prestarà
servei als veïns del sud de la ciutat i
als visitants de les zones comercials
i del recinte de Fira de Barcelona.
La nova parada serà un important
intercanviador de transport amb la
Línia 9 del metro. En aquesta zona
de la ciutat també prestarà servei
la Línia 2.
Durant els darrers anys també
ha millorat el servei d’autobús, que
ha ampliat la seva flota i ha reduït el
temps d’espera, amb la incorporació
de noves unitats. A més, tots els vehicles estan adaptats a les necessitats de les persones amb mobilitat
reduïda. #

Carril bici a
l’avinguda
del Masnou

MÉs carril bici
L’H celebra el Dia
de la Bici en el marc
de la Setmana de la
Mobilitat Sostenible
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L’Ajuntament ha elaborat el Pla director de la bicicleta, una proposta
que preveu dotar la ciutat de 47 quilòmetres de carril bici, una xarxa d’a
parcaments i campanyes d’educació
viària per potenciar l’ús d’aquest vehicle.
L’Hospitalet compta amb 3 quilò
metres de carril bici i al final de l’any
aquesta xifra s’incrementarà fins als
10,5 quilòmetres, gràcies a l’entrada
en funcionament dels carrils de la Ron�
da Verda, que comunicarà L’Hospitalet
amb els municipis de l’entorn, i els del
carrer de la Mare de Déu de Bellvitge
i del parc de Bellvitge.
Fins al 2012, es faran 33,5 quilò�
metres de carril bici i es construiran
95 punts per a l’estacionament de bici
cletes, que s’afegiran als reservats als
aparcaments subterranis. Actualment,
la ciutat té un centenar de punts d’a
parcament per a bicicletes i al final de
l’any comptarà amb 1.000 més.

