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Constituït el nou Consell
Municipal de la Sostenibilitat
Ha de treballar en el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire
Sota la presidència del regidor

m
de Medi Ambient, Alfonso Sal
e
merón, i dels vicepresidents,
d
Juan Carlos del Rio, portaveu
i

El conseller de Cultura, Joan Manuel Tresserras, inauguró la Cen
tral Préstec i Serveis Especials
per a les biblioteques catalanes, ubicada en un edificio de
9.000 metros cuadrados de la
Carretera del Mig. Este servicio
cuenta con una colección inicial
de 99.006 documentos en diferentes soportes destinados al
préstamo interbibliotecario entre todos los centros públicos.

Calendario escolar ‘Art
en femení’ dedicado a
la mujer en el mundo
El calendario, promovido por la
Concejalía de Joventut, ha sido
elaborado por jóvenes artistas
y por alumnos de diez centros
públicos de educación secundaria de la ciudad. La iniciativa
se enmarca en la celebración del
8 de marzo que culminó en una
exposición de las obras dedicadas a la mujer, algunas de las
cuales ahora se han recogido en
este calendario.

Nuevo Programa de
acompañamiento
educativo a familias

gabriel cazado

del grup municipal del PP, en re
presentació de l’oposició, i Marc
a
Granero, de l’Agrupament Es
m
colta Lola Anglada, ha començat
b
a treballar el Consell Municipal
i
de la Sostenibilitat.
e
En la reunió constitutiva, el
n
Consell va decidir mantenir els
t
cinc grups de treball que ja funcionaven en l’anterior mandat. El
grup de mobilitat sostenible, territori
i transport públic, encarregat, entre
altres qüestions, de fer el seguiment
del Pla director de mobilitat sostenible. El grup d’estudi d’energies
renovables, aigua, residus i contaminació ha de treballar per elaborar
actuacions per lluitar contra el canvi
climàtic i per aplicar el decret aprovat
pel govern de la Generalitat per a la
millora de la qualitat de l’aire.
El tercer grup de treball s’encarre
garà de fer el seguiment del Pla director de la bicicleta i de la futura implantació del Bicing a la ciutat. La comissió del riu Llobregat seguirà treballant
en la seva accessibilitat i, finalment,
el grup d’educació mediambiental i
participació ciutadana treballarà en el
desenvolupament de l’Agenda 21.
Alfonso Salmerón va anunciar la
celebració d’un Consell extraordinari,
el 29 de novembre, per estudiar, debatre i aprovar les propostes que en
matèria de medi ambient es presentaran al Pla d’actuació municipal.

L’H alberga la central
de préstamos de las
bibliotecas catalanas

Reunió constitutiva del Consell Municipal de la Sostenibilitat

L’aplicació del Pla d’actuació per
a la millora de la qualitat de l’aire
serà una de les feines del Consell de
la Sostenibilitat per aquest mandat.
Aquest pla té com objectiu rebaixar
els nivells d’òxid de nitrogen i de partícules en suspensió que deterioren
la qualitat de l’aire dels municipis de

l’àrea de Barcelona i que estan per
sobre de les marcades per la Unió
Europea.
El punt d’aquest pla que ha tingut
més ressò és el que fa referència a
la limitació de velocitat a 80 km per
hora a l’àrea metropolitana, però els
municipis afectats han d’emprendre

altres mesures. Segons una de les
disposicions, els ajuntaments han
de disposar d’ordenances municipals
que recullin criteris ambientals per
aplicar a la construcció, rehabilitació
i demolició d’edificis i estructures, en
un termini inferior a 12 mesos des de
l’aprovació del Pla d’actuació. # p. g .

Este programa ha abierto nuevos cursos y talleres en todos los
barrios de la ciudad para que la
educación sea responsabilidad
compartida entre la escuela, las
familias y el entorno, el barrio y
el tejido asociativo. El programa
también dinamiza las asociaciones de madres y padres. Para
inscribirse, llamar al teléfono 93
402 96 79 o enviar un correo a
paef.educacio@l-h.cat.

