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Transport. Nova edició de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, que se celebrarà a tot Catalunya

Menys benzina per guanyar salut
Estalvia combustible, regala aire net és el lema
enguany d’aquestes jornades de conscienciació
col·lectiva organitzades del 22 al 29 de setembre
Durant set dies, als municipis catalans s’organitzaran actes amb l’ob
jectiu de conscienciar la població
que s’han de cercar noves formes
de mobilitat allunyades del domini
absolut del cotxe particular. Amb
aquesta iniciativa que ja fa anys que
s’organitza a Catalunya, s’intenta millorar la vida als pobles i ciutats del
país mitjançant aquest canvi en les
rutines de transport. En aquesta edició, l’èmfasi es posa en la millora de
la qualitat de l’aire a través de la reducció en l’emissió de contaminants
que suposa la utilització del transport públic o d’altres transports alternatius, com la bicicleta o simplement caminar.
Un dels objectius específics de la
Setmana de la Mobilitat és la reflexió
sobre com pot afectar la salut de tots
l’ús irracional del transport motoritzat.
La contaminació atmosfèrica que genera té un impacte negatiu sobre els
sistemes respiratori i cardiovascular,
i a més afavoreix el sedentarisme i
la inactivitat física, que també són
perjudicials per a la salut.
Aquest any, a L’Hospitalet, el
programa inclou actes més enllà
fins i tot de les dates oficials, ja que
es va iniciar el passat dia 10 amb
la bicicletada de la Festa Major
de Bellvitge i va seguir el 18 amb
la caminada del Club Muntanyenc
L’Hospitalet.

agenda. Actes
Dijous, 22
7.30h-9.15h. BiciEsmorza!
Esmorzar i informació de la
Setmana als ciclistes del
carril bici (rbla. Marina i av.
Granvia). Org: La Saboga.

En la resta del programa (veieu
el quadre adjunt), la bicicleta prendrà un especial protagonisme a la
Setmana, amb diversos recorreguts
lúdics per a grans i petits. També els
transports públics tindran un espai
preferent amb dues curses que volen comparar la seva rapidesa amb
la del transport privat a L’Hospitalet i
a l’Àrea Metropolitana (les organitza

Dissabte, 24
11-14h i 16-18h. Exposició
i prova del nou bus híbrid.
Rbla. Marina amb av. Carrilet.
Diumenge, 25
10h. Pedalada pel Baix
Llobregat. Inscripcions i
sortida: parc de la Marquesa.
18 km.

A L’Hospitalet, el
programa inclou 9
actes al voltant del
transport sostenible

Dilluns, 26
18.30h. Cursa de transports
de L’H. Org: PTP

l’associació Promoció del Transport
Públic. Inscripcions a través del
correu electrònic: cursa2011@transportpublic.org)
El 29 de setembre, i abans de la
cloenda oficial de la Setmana, s’organitzarà una jornada tècnica sobre
transports per a persones amb mobilitat reduïda. Hi prendran part representants de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, del Consell Comarcal del
Barcelonès i de la Federació de Col·
lectius de Discapacitats. El programa
es completa amb l’exposició i prova
d’un nou autobús híbrid. y
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www20.gencat.cat/portal/site/mobilitat

Dimarts, 27
18h. Cursa de transports
metropolitana. Org: PTP
Dijous, 29
18h. Jornada de transport
per a persones amb mobilitat
reduïda. Cloenda de la
Setmana

Una de les pedalades de l’edició anterior de la Setmana

Divendres 30
10-12h. Pedalada escolar.
Inscripció a través dels
centres educatius. Sortida:
Rbla. Just Oliveras

Fires. El 30 de setembre obre les portes a La Farga la 14a Convenció Internacional del Tatuatge de Barcelona

Cita d’artistes de l’agulla
El recinte firal de La Farga acollirà del
30 de setembre al 2 d’octubre la 14a
Convenció Internacional del Tatuatge
de Barcelona, la major concentració
nacional del sector i punt de trobada
dels millors tatuadors d’Espanya i de
vint països més. En l’anterior edició
s’hi van aplegar 13.000 visitants.
En aquesta ocasió els organitzadors de la convenció col·laboraran
amb l’Associació de Nens amb Càn-

cer (AFANOC), que tindrà un espai
dins del saló i promourà la recaptació de fons a través de la venda de
postals dissenyades per l’estudi de
tatuatge Mao&Cathy i que els infants
podran pintar. AFANOC destinarà
els beneficis al manteniment del seu
projecte Casa del Xuklis, un conjunt
de 25 habitatges destinats a les famílies d’infants que pateixen la malaltia i
han de desplaçar-se fins a Barcelona

per seguir tractament. A més, i dins
d’aquesta col·laboració, els més joves podran gaudir si ho desitgen d’un
dibuix pintat (no tatuat) sobre la seva
pell per un artista del tatuatge.
A banda dels estudis i dels espais
de les publicacions especialitzades,
també hi haurà un concurs de tatuadors novells, seminaris, una exhibició
de grafits o un espai dedicat a l’skate.
Les entrades van dels 15 als 35 €. y

Al saló es fan tota mena de tatuatges, com aquest de l’any 2010

