Sota el lema “Moute en la direcció
correcta”, la Setmana de la Mobilitat Sostenible i
Segura de 2012
vol continuar estimulant un comportament ciutadà que
sigui compatible amb
el desenvolupament
urbà sostenible, amb
la promoció de l’ús
del transport públic, de la bicicleta, dels desplaçaments a peu i dels vehicles elèctrics.
L’Hospitalet continua amb el seu compromís cap
a una ciutat més sostenible. Però aquest camí no
el volem ni el podem fer en solitari i, per això,
us agraeixo a les associacions col·laboradores el
vostre compromís.
A més de la utilització d’aquests transports que
incideixen en la protecció de la qualitat de l’aire,
la prevenció d’emissió de gasos, durant tot l’any
l’Ajuntament de L’Hospitalet desenvolupa mesures permanents per millorar la mobilitat a la ciutat, per fer-la més sostenible i segura.
Així, enguany, l’Ajuntament està redactant un
nou Pla de mobilitat que posa especial interès a
millorar l’accés al transport públic i eliminar les
barreres arquitectòniques en atenció a les persones amb mobilitat reduïda.
També aquests dies podreu conèixer la proposta de creació en un futur proper d’un centre de
consolidació de mercaderies a L’Hospitalet per
a la millora de l’aprovisionament a la ciutat que
permetrà reduir la contaminació atmosfèrica i
acústica i d’emissió de gasos.
Aquests projectes municipals així com altres planejats per diverses entitats ciutadanes podreu
conèixer-los millor si us apropeu a les activitats
que recull aquest programa de la Setmana de
la Mobilitat Sostenible i Segura a L’H.

Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de la ciutat
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Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura

“MOU-TE EN LA
DIRECCIÓ CORRECTA”

PROGRAMA

PROGRAMA

Diumenge, 16 de setembre, a les 10 h
VII PEDALADA POPULAR (en el marc de la Festa Major de Bellvitge)
Sortida del Poliesportiu Municipal de Bellvitge Sergio Manzano i arribada al parc de Bellvitge, a les
12 h, aproximadament

Divendres, 28 de setembre
De les 7.30 a les 9.15 h
“BICIESMORZA!”
Entrega d’esmorzar, productes i informació de la
Setmana de la Mobilitat als ciclistes que passin pel
carril bici de la Rambla de la Marina (cantonada amb
el carrer d’Enric Prat de la Riba) i l’avinguda de la
Granvia de l’Hospitalet (entrada als FGC d’Ildefons
Cerdà, cantó nord).

Ho organitza: Associació Ciclista de Bellvitge, amb la
col·laboració de la Comissió de Festes de Bellvitge

Dijous, 20 de setembre, a les 18.30 h
IV CURSA DE TRANSPORTS DE L’HOSPITALET:
GIMCAMA DE MOBILITAT
Es faran els desplaçaments amb diversos mitjans
de transport entre punts representatius de la ciutat:
des de la Biblioteca Santa Eulàlia, des del Merca 2
de Bellvitge i des de l’Escola Puig i Gairalt de Pubilla
Cases, fins a la rambla de la Marina (Ca n’Arús).
Els participants podran assistir a peu, amb bicicleta,
amb moto amb cotxe o amb altres mitjans de transport públic.
INSCRIPCIONS: cursa2012@transportpublic.org o
trucant al 93 244 49 70 (matins) o al 603 53 76 24
Ho organitza: Associació per a la Promoció del Transport
Públic (PTP)

Dimarts, 25 de setembre, a les 18 h
VISITA GUIADA ALS CARRILS BICI DE LA CIUTAT
Recorrerem en bicicleta els principals carrils bici de
la ciutat, parlarem de com millorar-los, de com enllaçar-los i donarem pautes de circulació segura en
bicicleta.
Sortida de l’entrada de metro de Pubilla Cases, a la
banda de l’Hospital General de L’Hospitalet
Ho organitza: La Saboga

Dijous, 27 de setembre, a les 19 h
JORNADA: Un centre de consolidació de mercaderies per a la millora de l’aprovisionament
a L’Hospitalet de Llobregat, a càrrec de Miquel
Estrada, del Centre de Recerca CENIT
LLOC: Centre Cultural Bellvitge, plaça de la Cultura, 1

Ho organitza: La Saboga

A les 9.45 h
CURSA DE TRANSPORTS METROPOLITANA
RECORREGUT: Des de diversos municipis de la regió
metropolitana s’ha d’anar a un punt comú de Barcelona en diferents mitjans de transport.
INSCRIPCIONS: cursa2012@transportpublic.org o
trucant al 93 244 49 70 (matins) o al 603 53 76 24
La durada aproximada de la cursa serà de 2 hores.

Ho organitza: Associació per a la Promoció del Transport
Públic (PTP)

De les 10 a les 12.30 h
PEDALADA ESCOLAR
Amb la participació dels alumnes dels centres educatius de la ciutat que s’hi inscriguin.
RECORREGUT: rambla de Just Oliveres, rambla de la
Marina, travessia Industrial, avinguda de Vilanova,
avinguda de la Granvia, plaça d’Europa, avinguda
de la Granvia, parc de Bellvitge i camí d’accés al riu,
i finalitzarà al parc de Bellvitge amb un esmorzar.

Diumenge, 30 de setembre
A les 10 h
PEDALADA PELS MUNICIPIS DEL BAIX LLOBREGAT
SORTIDA: parc de la Marquesa
Pedalada pels municipis de L’Hospitalet, Esplugues,
Cornellà, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Sant
Feliu de Llobregat. Recorregut de 16,5 quilòmetres.
INSCRIPCIONS: a la mateixa sortida, durant la mitja
hora prèvia

Més informació:
Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat
Telèfon: 93 402 99 25. Adreça electrònica: a21@l-h.cat

De 10 a 13.30 h
CAMINADA POPULAR
RECORREGUT: plaça de Mossèn Homar, carrer Major, plaça de la Remunta, jardins de Can Sumarro,
carrer de la Reforma, carrer d’Álvarez de Castro,
avinguda de Josep Tarradellas i Joan, parc de Can
Buxeres, rambla de Just Oliveres i rambla de la
Marina, fins a arribar a l’ermita de Bellvitge i al riu
Llobregat. Final, al metro de l’Hospital de Bellvitge. En total, 5.600 metres.
Ho organitza: Club Muntanyenc l’Hospitalet

Dilluns, 1 d’octubre
A les 18 h
JORNADA: El nou Pla de mobilitat urbana de
L’Hospitalet: Diagnosi i participació
LLOC: Centre Cultural Metropolità Tecla Sala, avinguda de Josep Tarradellas i Joan, 44

