19 d’abril del 2004 /

LA CIUTAT

El Consell de Sostenibilitat
crea la Comissió de la Bicicleta
El Consell Municipal de la

M
Sostenibilitat ha aprovat la
E
creació de la Comissió de la
D
Bicicleta de L’Hospitalet, que
I

està integrada dins de la de
Mobilitat. Aquesta comissió
A
tindrà tres objectius prioritaM
ris: fer propostes al plenari
B
del Consell de la SostenibiliI
tat amb la incorporació d’acE
cions de promoció de la biciN
cleta dins del Pla d’Actuació
T
Municipal en aquest mandat;
fer una campanya de promoció de la bicicleta l’any 2004, i fer
propostes, per mitjà d’un Pla di-

La Delegación de la
Cámara de Comercio
amplía su horario
La delegación abre por las tardes
de lunes a jueves de 15h a 17h.
La ampliación del horario permitirá
ofrecer mejor servicio a las empresas. La delegación ofrece servicio
de consulta de bases de datos e informes comerciales y hacer trámites de comercio exterior, entre otros.

ERC de L’Hospitalet
renueva su ejecutiva,
que preside Juan Millán
Juan Millán sustituye a Ramón de
Calasanz al frente del partido. En
su primera intervención, Millán afirmó que el partido debe reforzarse
para aglutinar a la militancia actual
y la futura que permita conseguir
tener un grupo municipal con más
de un concejal en 2007.

CiU critica la actuación
del gobierno tripartito
en sus primeros 100 días
CiU ha elaborado un documento
con 100 motivos por los que suspende los 100 primeros días de
gobierno del tripartito. La portavoz
del grupo municipal, Meritxell Borràs, afirma que la Generalitat ha
reducido las ayudas en materia social, lo que perjudica a L’H.

Portavoces municipales
del PP se reúnen
en nuestra ciudad
Los portavoces del PPC en diferentes localidades del área metropolitana se reunieron en L’H para coordinar sus políticas. El portavoz del
PPC en L’H, Juan Carlos del Río,
afirmó que los ayuntamientos del
área metropolitana deben dejar de
trabajar de forma aislada.

rector de la bici que es crearà, del
disseny i el recorregut dels 25 quilòmetres de carrilbici que s’han
d’implantar a L’Hospitalet durant
els pròxims set anys.
Aquest pla director vetllarà
per l’execució dels temes que facin referència a les bicicletes i
que recull el Pla d’Actuació Municipal, i dissenyarà un nou circuit
aprofitant les noves actuacions
urbanístiques que s’han d’executar a la ciutat, com el soterrament
de les vies o la reforma de la
Granvia.
El Consell Comarcal del Bar-

celonès ja va dissenyar una anella verda de carrils per a bicicletes que voreja Barcelona i passa
pels municipis dels voltants. L’Hospitalet forma part d’aquesta anella verda en un tram que ve des
del parc de Collerola i entra a la
ciutat per Can Buxeres, passa per
l’estació de Renfe i baixa per les
rambles de Just Oliveras i Marina
fins a la Granvia, des d’on continua cap a Montjuïc.
La Comissió de la Bicicleta de
L’Hospitalet està integrada per més
de vint entitats a més de persones
a títol individual. # M.S .

GABRIEL CAZADO

Té com a objectiu promoure l’ús d’aquest mitjà de transport a L’H

El regidor Lluís Esteve a la reunió del Consell
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