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Un catàleg recull les espècies
animals i vegetals de la ciutat
Treball de camp realitzat als parcs, a la zona agrícola i a l’entorn del riu

Més informació a:
www. l-h.cat/mediambient

Préstamo
de bicicletas
para los
trabajadores
municipales
gabriel cazado

àmplia i detallada la biodiversitat de la ciutat: els animals
a
autòctons, la vegetació i els
m
parcs i reductes naturals no urb
banitzables. Segons el regidor
i
de Medi Ambient i Sostenibilie
tat, Alfons Salmerón, “ha estat
n
un treball de camp realitzat est
pecialment als parcs de la ciutat, a la zona agrícola i a l’entorn del riu, i recull una informació
exhaustiva de cada espècie amb
fotografies i un mapa d’ubicació”.
El catàleg indica que L’Hospitalet
conserva una àmplia representació
de la fauna deltaica, pròpia de la zo
na d’influència del riu Llobregat on
es localitza. La guia recull 164 espècies de vertebrats, entre aus, mamífers, rèptils, amfibis i peixos.
El grup més nombrós és el dels
ocells, essent els més comuns els
xoriguers, els tallarols, les caderneres, els coloms, els pardals i les ga
vines.
Pel que fa a les espècies vege
tals, la guia ha inventariat més de
15.200 arbres de 119 espècies diferents procedents d’arreu del món.
Les més abundants a la ciutat són
l’àlber, el pi pinyer, el plàtan, l’om
siberià, la tipuana, la robínia i el xiprer.
Paral·lelament a aquesta publicació, Salmerón ha explicat que per
reforçar la difusió de la biodiversitat
de L’Hospitalet, l’Ajuntament té pre-

vist instal·lar properament als parcs
de la ciutat una sèrie de plafons informatius, on es descriuran les espècies de la flora i la fauna que es
poden veure en aquests espais.
Aquesta primera guia sobre el
patrimoni natural de L’H ha estat
editada en col·laboració amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat i l’ha realitzat,
per encàrrec de l’Ajuntament, l’organització no governamental Ecoima, un centre de recursos dedicat
a prestar serveis relacionats amb
la preservació del medi ambient. El
llibre es pot consultar a les biblioteques de la ciutat i en breu serà a la
venda a les llibreries. # r . salguero

Salmerón juntament amb els autors de l’estudi

Un miler d’estudiants de primària de L’Hospitlet, d’entre
els 8 i els 14 anys, han presen-

Vist a L’H

gabriel cazado

L’Àrea de Medi Ambient i Soste-

M
nibilitat ha presentat el catàleg
e
Fauna i Flora de L’Hospitalet,
d
una guia que recull de manera
i

ciat al Joventut l’espectacle
teatral Igrígor, la Terra s’escalfa. L’obra analit za els
efectes del canvi climàtic
en el medi ambient i explica
quines accions i activitats
humanes hi tenen més incidència i quins canvis d’hàbits podrien frenar l’escal
fament del planeta.

El Ayuntamiento ofrece a los
trabajadores municipales un
nuevo servicio de préstamo de
bicicletas que se podrán utilizar
para desplazarse de un servicio
a otro en horario laboral. Este
servicio cuenta con 9 bicicletas
normales y 2 eléctricas que se
podrán recoger ante los edificios
de la plaza del Ayuntamiento, de
las calles de Girona, del Migdia,
de Santiago de Compostel·la,
de Barcelona, de Cobalt y de la
carretera del Mig.
Las bicicletas están dotadas con
un portamaletas que permite el traslado de documentos. También se
facilitará a los usuarios un casco reglamentario. Con este servicio, el Ayuntamiento quiere dar ejemplo a la ciudadanía y promover la bicicleta como
medio de transporte urbano, sostenible y no contaminante para desplazarse por el municipio. # r .
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