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Campanya de mobilitat als
polígons industrials de L’H
Fomentar l’ús del transport
públic entre els treballadors
de la ciutat és l’objectiu de la
campanya El transport públic
també et porta a la feina impulsada per CCOO, el Consell Municipal de Sostenibilitat i el Districte Econòmic de
Granvia L’H.
La campanya de sensibilització consisteix en la distribució de
tríptics informatius on s’indiquen
els transports públics que hi ha a
la zona i es dóna a conèixer el cost
en euros dels desplaçaments en
vehicles privats.
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Francisco Padilla

Muere Francisco
Padilla, portavoz
de los jubilados
Francisco Padilla, presidente
honorífico de la Coordinadora de Jubilados de L’Hospitalet, murió este mes de julio
a los 81 años de edad. Padilla fue también presidente
de la Coordinadora de Jubilados entre 1995 y 2002, y el Ayuntamiento le otorgó el año pasado
la Distinción Ciudadana por su
compromiso con el colectivo de
jubilados de la ciudad.
Padilla era natural de Córdoba,
donde tuvo una infancia díficil y vivió de primera línea la Guerra Civil.
Llegó a Barcelona en 1946 y entró
a trabajar en la Compañía de Tranvías, ahora Transports Metropolitans de Barcelona. En los años 60
se trasladó al barrio de la Florida
donde vivió hasta su muerte. Desde su jubilación se dedicó a trabajar por la mejora de la calidad de
vida de la tercera edad y fue presidente del Casal d’Avis de la Florida para después ponerse al frente
de la Coordinadora.
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Hasta el 28 de julio,
campaña de
donación de sangre
La unidad móvil del Banco de Sangre del Hospital de Bellvitge recorre los barrios. Estará el 22 de julio
en la av. Masnou-Mercado de la
Florida, de 10h a 13.30h y de 18h
a 21h. El 27 de julio, en la av. Can
Serra-plaza de la Carpa, de 10h a
13h y de 18h a 21h. El 28 de julio,
en la av. Torrente Gornal-parque de
los Pajaritos, de 10h a 13h y de
18h a 20h.

Una de les mesures que s’ha
pres per millorar la connexió amb
el nou Districte Econòmic Granvia és el reforçament i la perllongació de la línia 79 fins a Granvia
Sud. Lluís Esteve, regidor de Sostenibilitat i Sensibilització Ambiental, ha dit que s’han de buscar alternatives a la utilització
massiva del cotxe per accedir als
polígons industrials i als altres
centres de treball, per qüestions
econòmiques i de sostenibilitat.
El cost per quilòmetre en desplaçaments en vehicle particular
és de 31 cèntims d’euro, mentre

que moure’s en tren de rodalies,
metro o autobús té un cost que
oscil·la entre els 10 i els 20 cèntims.
Actualment el transport és la
principal font de contaminació atmosfèrica i acústica a L’H i, alhora, representa la despesa energètica més important.
El pla de mobilitat es va presentar en el marc d’unes jornades sobre ciutat i indústria organitzades per la Unió Local de
CCOO que es van fer a l’Àrea de
Promoció Econòmica, adreçades
a delegats sindicals. # REDACCIÓ
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Per afavorir l’ús del transport públic en comptes del vehicle privat

La línia 79 de l’autubús arriba fins a Granvia L’H
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