Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de la ciudad
Mes de la natura i del medi ambient.
A L’Hospitalet, la preservació del medi natural i de la
biodiversitat són temes que ens preocupen ja que condicionen la qualitat de vida actual i el nostre futur. Sovint culpem les grans indústries de problemes com ara
la contaminació, l’excessiva despesa energètica o bé la
generació de residus. Malgrat que és cert que es tracta
d’un tema global, pensem que tots nosaltres —municipis, entitats i ciutadania— tenim molt a dir i que és a les
nostres mans canviar els nostres hàbits i fer-los més
sostenibles.
És per això que, aquest mes de juny, organitzem un conjunt d’activitats al voltant de la biodiversitat, la qualitat
de l’aire, la gestió dels residus i el consum responsable
d’uns recursos que són limitats. Són aspectes que estan a les nostres mans i, per això, impulsarem el Pacte
local pel canvi climàtic i treballarem per incrementar
l’ús de la bicicleta al municipi, dues iniciatives que són
una mostra del compromís col·lectiu de la ciutat a favor
del medi ambient.
D’aquesta manera, volem fer de L’Hospitalet una ciutat
sostenible, que cerca nous models econòmics basats
en l’economia circular i el consum responsable. Una
ciutat que tingui en compte el medi natural —el nostre
riu Llobregat— i la cura de la biodiversitat. En definitiva,
un model de ciutat amb més qualitat de vida per a la
ciutadania.

Rafael Jiménez Ariza
Regidor adjunt de Medi
Ambient i Sostenibilitat
El 5 de juny celebrem el Dia Mundial del Medi Ambient.
Aquest any a la nostra ciutat volem fer del mes de juny
el mes del medi ambient. Per això hem preparat tot un
conjunt d’activitats i ponències que ens aproparan a diverses temàtiques relacionades amb el medi ambient
dintre de la nostra ciutat. Temes com la biodiversitat, la
qualitat de l’aire, el canvi climàtic i la gestió dels residus i de recursos com l’aigua o l’energia.
Tot plegat són elements imprescindibles per a la lluita
contra el canvi climàtic i el desenvolupament sostenible de la nostra ciutat i que requereixen del coneixement i la implicació tant de les administracions com de
tots els veïns i veïnes.
Esperem que l’agenda d’activitats que hem preparat
durant el mes sigui d’interès per tota la ciutadania.
Us animem a participar-hi.
Ens veiem!

Dissabte 27 de maig
10 a 14 h

FESTA DEL SOL

Activitats d’educació ambiental, tallers i estands informatius, per a infants i adults.
Organitza: La Saboga
Lloc: Plaça del Mercat de Bellvitge

Dimecres 31 de maig
19 h

PESSICS DE CIÈNCIA

“Xerrada sobre transició energètica”

Xerrada amb motiu de la Setmana de l’Energia.
Participa: ICAEN (Institut Català de l’Energia).
Lloc: Centre Cultural Sant Josep

Dijous 1 de juny
10 h

CLOENDA CURS a21escolar

Escoles i instituts farem una cloenda monotemàtica
sobre Energia. Compartirem els nostres projectes i
farem tallers que comptaran amb la col·laboració de
diferents entitats i escoles. Un autobús híbrid, un inflable, un circuit de bicicletes, una cuina solar o un taller
sobre la llum que gastem a casa són alguns exemples
de les activitats que trobarà l’alumnat assistent a la
jornada.
Lloc: Centre Cultural Tecla Sala

20 h

LLIURAMENT DE PREMIS GIMCANA FOTOGRÀFICA
Lliurament de premis de la 17ª Gimcana Fotogràfica Ciutat de L’Hospitalet, on hi ha inclosa la categoria “L’Hospitalet pel Medi Ambient”.
Participa: Servei d’Esports i Joventut
Lloc: Centre Cultural Sant Josep

Dissabte 3 de juny
11.30 a 13.30 h

“SOROLLS ESPANTOSOS”

Activitat d’educació ambiental per a infants i famílies amb l’objectiu d’informar sobre la contaminació
acústica.
Participa: Esplai La Florida
Lloc: Jugateca del Parc de les Planes

18.30 a 19.30 h

ELS FALCONS URBANS

Es tracta d’una xerrada informativa sobre els falcons
que habiten a la nostra ciutat i la posterior observació
en directe amb prismàtics i telescopis.
Participa: Thalassia estudis ambientals S.L
Lloc: Biblioteca Plaça Europa

Dimecres 7 de juny

Dissabte 10 de juny

MILLOR QUE NOU, REPARAT!

ARBRES SINGULARS DE L’H

11.30 a 13.30 h

Servei gratuït d’autoreparació. Disposaràs d’eines i
assessorament professional per reparar amb les teves
mans els objectes espatllats.
Taller aparells elèctrics i bicicletes.
Participa: Solidança i AMB
Lloc: Centre Municipal La Florida-Ana Díaz Rico

18.30 a 19.30 h

10 a 13 h

Les característiques, història, mites i poesia dels arbres més antics de la ciutat. Observarem exemplars
de més d’un centenar d’anys nascuts a la ciutat. Visitarem els parcs de Les Planes, Can Cluset, Can Buxeres i Can Sumarro.
Inscripcions: manupratsh@gmail.com
Participa: Manel Prats
Lloc: sortida del Metro de Can Serra

UN VIATGE ORNITOLÒGIC

Xerrada i passi fotogràfic sobre les aus observades en
un dels viatges internacionals dels membres del grup.
Participa: Seo Bird Life Barcelona
Lloc: Biblioteca Bellvitge

Dimecres 14 de juny
10 h

ACTIVITAT DE BICICLETA ADAPTADA

Dijous 8 de juny
18 a 20 h

“CUIDEM ELS FALCIOTS”

Els usuaris del Centre Ocupacional Tallers Bellvitge podran gaudir d’una jornada diferent pedalant pel
Parc de Bellvitge amb bicicletes adaptades a les seves
necessitats, amb el suport dels alumnes del Centre
Esclat –Bellvitge.

Donarem les eines per identificar els falciots (Apus
apus) i passejarem pels voltants creant un inventari
dels nius que protegirem.

Participa:Tallers Bellvitge amb la col·laboració d’Esclat Bellvitge i
la Guàrdia Urbana
Lloc: Parc de Bellvitge

Participa: Servei de Neteja i Medi Ambient
Lloc: Biblioteca Can Sumarro

11.30 a 13.30 h

MILLOR QUE NOU, REPARAT!

Servei gratuït d’autoreparació. Servei gratuït d’autoreparació. Disposaràs d’eines i assessorament professional per reparar amb les teves mans els objectes
espatllats.
Taller material tèxtil.
Participa: Solidança i AMB
Lloc: Centre Municipal La Florida-Ana Díaz Rico

Dijous 15 de juny
11.30 h

ENDINSA’T EN L’ENERGIA I L’AIGUA A CASA!

Taller del Programa Metropolità per la Sostenibilitat
de l’AMB. Matins de Ciència de la Biblioteca Tecla Sala.
Descobrireu què passa quan consumim energia a les
llars, quina petjada de carboni té associada, com es
reflecteix aquest consum a les factures i aprendreu
tècniques i hàbits que podreu posar en pràctica a casa
per optimitzar l’eficiència energètica, ja sigui reduint
les pèrdues o sent més autosuficients.
Lloc: Biblioteca Tecla Sala

19 h

EXPOSICIÓ “LA VIDA DE L’AIGUA”

Podrem identificar els diferents tipus d’aigua i ecosistemes i conèixer com afecta el canvi climàtic a la disponibilitat d’aigua. Tot plegat ens ajudarà a fer-ne un
ús responsable.
Participa: Diputació de Barcelona
Lloc: Centre Cultural Sant Josep

Dilluns 19 de juny
17.30 h

REUNIÓ PADRINS DE RIU

Divendres 16 de juny
8 a 14 h

VOLUNTARIAT AMB ALUMNES
Identificació de nius de falciots

Els alumnes participaran en un voluntariat per tal de
protegir i conservar la població de falciots (Apus apus)
de la ciutat. Es tracta d’una espècie protegida que
equilibra la població dels insectes.

Trobada de treball de final de curs dels Padrins que
servirà per valorar la neteja popular del maig, les activitats que s’han desenvolupat enguany al voltant del
riu i els nous projectes que farem l’any vinent. Obert a
tothom, entitats i particulars no padrins inclosos.
Inclou visita a exposició “La vida de l’aigua” de la Diputació de Barcelona.
Lloc: Centre Cultural Sant Josep

Lloc: Escola Pineda

11 a 13 h

ITV DE LA BICICLETA

Un expert et posarà la bicicleta a punt per a la marxa i,
alhora, aprendràs com fer-ho tu.
Participa: Solidança i AMB
Lloc: Rambla Marina, sortida metro Bellvitge

Dimarts 20 de juny
18 h

CONTE “LES MIL I UNA AIGÜES”

Una granota i 2 peixets ens acompanyen en un recorregut per paisatges urbans i naturals on l’aigua està
molt present. Ens volen transmetre el valor de l’aigua i
la dependència que en tenim tots els éssers vius, però
necessiten que actuem abans no sigui massa tard.
Indicat per a infants de 3 a 7 anys (Festa Major del
Centre).
Lloc: Plaça del Repartidor

Dimecres 21 de juny

Dijous 29 de juny

MILLOR QUE NOU, REPARAT!

PRESENTACIÓ “PACTE LOCAL SOBRE EL
CANVI CLIMÀTIC”

11.30 a 13.30 h

Disposaràs d’eines i assessorament professional per
reparar amb les teves mans els objectes espatllats.
Taller aparells elèctrics i bicicletes.
Participa: Solidança i AMB
Lloc: Centre Municipal La Florida-Ana Díaz Rico

Dijous 22 de juny
19 h

“EL CANVI CLIMÀTIC AQUÍ I ARA”

Xerrada a càrrec del meteoròleg Tomàs Molina, que
ens explicarà els efectes del canvi climàtic a Catalunya
abans del 2025 i també com estan avançant els acords
internacionals en la lluita contra aquest fenomen que
marcarà el futur de la nostra espècie.
Lloc: Auditori Barradas

Dimecres 28 de juny
11.30 a 13.30 h

MILLOR QUE NOU, REPARAT!

Servei gratuït d’autoreparació. Disposaràs d’eines i
assessorament professional per reparar amb les teves
mans els objectes espatllats.
Taller material tèxtil.
Participa: Solidança i AMB
Lloc: Centre Municipal La Florida-Ana Díaz Rico

18.30 a 20 h

Iniciarem un procés participatiu amb l’objectiu de plantejar i realitzar les accions oportunes per tal d’afrontar
el repte que suposa el canvi climàtic. Amb la participació de la ciutadania, entitats, organitzacions polítiques
i tothom que hi vulgui col·laborar.
“El mon no es una herència dels nostres pares sinó un
préstec dels nostres fills” John James Audubon.
Lloc: Museu de L’Hospitalet - L’Harmonia: Espai d’Art

www.l-h.cat/webs/mediambient
#MediambientLH

