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Una curiosa rua mediambiental va recórrer el parc de Les Planes per convidar els presents a reciclar les deixalles,
mentre al Camp de Futbol de la Florida es va enlairar un logotip del Dia Cívic fet amb globus

Els participants en el Dia Cívic van poder veure com funcionen les energies renovables i participar en una gimcana per
mantenir el mobiliari urbà i aprendre a recollir selectivament les deixalles

La ciutat celebra a Les Planes la segona festa del civisme i el Dia Mundial del Medi Ambient

Per un L’H cívic i ecològic
REDACCIÓ
Els petits, els ciutadans adults del
futur, van ser els protagonistes de
la segona edició del Dia Cívic que
es va celebrar al parc de Les Planes el passat 5 de juny. Més de
4.000 ciutadans van participar d’aquesta festa que té com a objectiu sensibilitzar els ciutadans per
aconseguir una ciutat amb més
qualitat de vida i sostenible.
Els infants han entès sense
embuts el sentit de L’Hospitalet pel
civisme. A Les Planes es van exposar els dibuixos fets pels esco-

El parc de Les Planes va ser una festa dedicada al civisme i el medi ambient.
El 5 de juny, milers de nens i nenes de L’Hospitalet van aprendre a reciclar les
deixalles, a conservar el mobiliari urbà i com una llar pot mantenir-se amb energies
renovables, en la segona edició del Dia Cívic, que va coincidir amb el Dia
Internacional del Medi Ambient i amb la cloenda de la temporada dels Jocs Escolars
lars durant el programa d’educació cívica que s’ha dut a terme als
col·legis aquest curs. Sota la pregunta Com t’agradaria que fos la
teva ciutat? es podien llegir frases
com la de la Sandra Montenegro,
“sense caques de gos”; el Mohamed, “no embrutis la ciutat, si us

plau”, o la Beatriu Salcedo, “llanceu els papers a la paperera”.
Els petits de L’Hospitalet van
poder posar en pràctica les seves
propostes participant en una gimcana ecològica i en els tallers d’Amics de la Natura i el Medi Ambient, veient de prop com l’ener-

gia solar i el vent poden fer funcionar els electrodomèstics d’una casa, o com els gossos poden ajudar la policia o les persones in-vidents. Una curiosa rua mediambiental, al més pur estil dels Comediants, els va acompanyar durant
tot el matí amb les seves cançons

que convidaven a reciclar i els
seus vestits fets de paper, plàstic i
mobles vells. El moment central de
la festa va ser l’enlairament de
4.000 globus i d’un logotip de Dia
Cívic compost per inflables.
Però també va haver-hi moments per al joc i l’esport. El Consell Esportiu del Barcelonès Sud
va convocar en el mateix escenari
la cloenda de la temporada de Jocs
Escolars amb activitats esportives
i recreatives per als infants que es
van acostar a Les Planes. Tota una
festa per un L’Hospitalet més cívic i ecològic.

