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Sostenibilitat. La Fira de Granvia L’H acull un congrés mundial sobre smart cities per debatre sobre el futur de les urbs

Què són les ciutats intel·ligents?
L’H esdevé del 13 al
15 de novembre la
capital mundial de les
ciutats intel·ligents,
les smart cities, per
estudiar el seu
futur sostenible
Representants de ciutats de tot
el món visiten L’Hospitalet aquesta setmana per assistir a la Fira de
Granvia L’H al principal congrés
mundial sobre ciutats intel·ligents, la
segona edició de l’Smart City Expo
& World Congress 2012. Més de
200 experts parlaran del desenvolupament sostenible de les ciutats i
del seu futur. Però, què s’entén per
smart cities o ciutats intel·ligents?
L’Hospitalet n’és o en pot ser una?
Les ciutats estan cridades a ser
les grans protagonistes del segle
XXI, ja que hi viuen la major part
dels habitants del planeta. Per això
és clau que planifiquin com estalviar
energia i reduir les emissions aplicant les novetats que ens ofereix la
tecnologia. Les ciutats que han començat a donar passes en aquest
sentit són les smart cities.
A L’Hospitalet, l’Àrea Municipal
d’Espai Públic treballa en aquest
projecte buscant el desenvolupament de la ciutat de forma sostenible i tenint com a eixos la qualitat
de vida, la cohesió social i la igualtat
d’oportunitats. Per això considera
fonamental la intervenció als espais
públics per seguir transformant la
ciutat i sempre amb el compromís
de diferents agents, perquè considera que l’Smart Social City ha de

els Projectes
yyy Pla d’agents d’eficiència
energètica
Projecte intermunicipal per
reconvertir treballadors de la
construcció en atur.
yyy Edificis municipals
sostenibles i eficients
Planta solar fotovoltaica
al Cementiri de L’H que
redueix les emissions de
CO2. Caldera de biomassa
a les Piscines Municipals.
Renovació de climatització,
instal·lació de llums LED i
captadors solars, aïllament
acústic en edificis municipals.
yyy Planta de gas vehicular
Per subministrar combustible
a particulars i vehicles públics.

arxiu

Les Piscines Municipals escalfen l’aigua amb una caldera de biomassa

L’H és un dels 10
municipis espanyols
aspirants perquè
aposta pel futur
sostenible

ser un projecte participatiu per assolir l’èxit. L’objectiu és que la ciutat
promogui la creació, la promoció,
l’emprenedoria i les relacions.
I com s’aplica això a la vida real?
Doncs, amb projectes de molt
diversa temàtica. Per exemple, la
caldera de biomassa instal·lada a
les Piscines Municipals per escalfar
l’aigua sanitària i la de la piscina. O
fent servir vehicles de gas per a la
recollida de residus a la ciutat. O re-

collint l’oli domèstic en col·laboració
amb ASPROSEAT per transformar-lo en biocombustible, la qual
cosa redueix l’impacte ambiental i
ajuda a crear llocs de feina.
Segons la consultora IDC, que
es dedica a tecnologies de la infor
mació i de les comunicacions, L’Hospitalet és una de les 10 aspirants
a smart city d’Espanya, on només
hi ha 5 ciutats considerades in
tel·ligents. y

yyy Vehicles no
contaminants
El 85% dels vehicles per a la
recollida de residus de L’H
funcionen amb gas, redueixen
contaminació i soroll.
yyy Recollida i gestió d’oli
domèstic
ASPROSEAT recull l’oli i el
transforma en biocombustible.
yyy Nova distribució de
mercaderies
Projecte per concentrar
l’arribada de mercaderies al
límit del municipi i distribuirles després amb vehicles
elèctrics.

Serveis. Dues instal·lacions, al Centre i a Santa Eulàlia, se sumaran a l’únic equipament que funciona ara a Granvia L’H

L’Hospitalet tindrà tres tanatoris
L’Hospitalet comptarà amb tres tanatoris en els pròxims anys ja que
té projectades dues noves instal·
lacions de serveis funeraris, una al
Centre i una altra a Santa Eulàlia.
Amb motiu de la festivitat de Tots
Sants, el grup Mémora ha anunciat

que construirà un tanatori al carrer
Juan Ramón Jiménez, número 21
de Santa Eulàlia. Es tracta d’una
zona industrial a prop de les vies i a
cavall dels barris de Santa Eulàlia, el
Gornal i Sant Josep.
Aquest tanatori entrarà en fun-

cionament l’any 2013, disposarà
de sis sales de vetlla i d’un oratori
amb capacitat per a 120 persones.
Atendrà població de L’Hospitalet i
reforçarà el serveis que ofereixen
altres equipaments de Mémora al
Baix Llobregat, a Sants-Montjuïc i a

les Corts. El mateix grup té previst
obrir en les pròximes setmanes un
Espai de Suport a la Ciutat de la
Justícia, per atendre i donar suport
les famílies i els professionals que
les tracten.
L’altra nova instal·lació és previst

que es construeixi a l’àmbit de la
Remunta i quedarà delimitada per
les vies, el carrer d’Álvarez de Castro i la ronda de Dalt.
El gestionarà l’empresa Serveis
Funeraris Integrals, que també s’encarrega de l’actual tanatori de la
Granvia. En aquest cas encara no
s’ha anunciat data per la posada en
funcionament de la futura instal·lació
del Centre. y

