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COMUNITATS PARTICIPANTS
COMUNITAT

ESTAT

Comarca de Fürstenfeldbruck Alemanya

OBJECTIU
Motors per a generació i tracció amb oli vegetal i biodièsel.
Estació fotovoltaica connectada a xarxa. Planta de biogàs

Municipi de Luebow – Krassow Alemanya Generació de benzina biològica. Planta de cogeneració amb biomassa
Municipi de Mureck

Àustria

Esquema logístic de subministrament de soja i colza per a
l’obtenció de biocarburants

Comunitat autònoma de
Oberösterreich

Àustria

Assessorament i divulgació d’energies renovables

L´Hospitalet de Llobregat

Espanya

Sis instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa
en edificis municipals (33 kW instal·lats)

Mollet del Vallès

Espanya

Cinc instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa
en edificis municipals (58 kW instal·lats)

Lliçà de Munt

Espanya

Cinc instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa
en edificis municipals (27 kW instal·lats)

Diputació de Huelva

Espanya

Instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa i sistemes
de calefacció amb biomassa

Província de Rhône - Alpes

França

Assessorament i divulgació de l’ús de biomassa

Els sis edificis municipals que acolliran aquestes instal·lacions solars fotovoltaiques
connectades a la xarxa al nostre municipi són: el de la plaça de l’Ajuntament, 11; el
del carrer de Girona, 10; el del carrer del Migdia, 5-7; el del carrer del Cobalt, 57-59;
el de la carretera del Mig, 85 (CEMFO), i el del carrer d’Arquimedes s/n.
En el marc d’aquest projecte, el darrer 18 de novembre de 2003 es va organitzar la
jornada Comunitats Sostenibles, Experiències d’Introducció d’Energies Renovables.
La jornada, a la qual van assistir 140 persones, va ser inaugurada per la diputada
presidenta de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, Núria Buenaventura,
i per Ramon Luque, aleshores tinent d’alcalde de Medi Ambient i Sostenibilitat de
l’Ajuntament de L’Hospitalet, actualment designat director general de Medi Natural
de la Generalitat. El mateix dia es van poder visitar les instal·lacions de la Piscina
Municipal Sergio Manzano, a Bellvitge, equipament que està dotat amb energia solar
fotovoltaica i amb energia solar tèrmica i que ha estat seleccionat per a representar
l’Estat espanyol a la conferencia internacional “Sustainable Building 2005” que se
celebrarà a la ciutat de Tòquio.

Fòrum Virtual Mediambiental de L’H
Recentment ha aparegut un nou mitjà virtual sobre medi ambient: es tracta del Fòrum Virtual
Mediambiental, el Fòrum 21 L’H. En aquesta pàgina, a la qual pot accedir tothom, s’hi pot entrar
clicant l’opció corresponent a la pàgina municipal, www.canal-h.net, i proposa un debat obert
entorn de les qüestions que es van debatre en el Fòrum Mediambiental de L’H o sobre qualsevol
tema relacionat amb l’Agenda 21, la sostenibilitat i el medi ambient.

Bústia de suggeriments:

a21@l-h.es

Per què són importants les
adquisicions públiques?
La despesa que es realitza des de les
administracions local, regional, nacional i
europea en subministres, obres i serveis
s’apropa al 14% del PIB de la Unió Europea.
A l’Estat espanyol, el sector públic compra
béns i serveis per un import de més de
66.000 milions d’euros l’any.
Ajudicacions públiques i fusta
certificada
La certificació forestal es recolza en el
fet que existeix un moviment destinat a
fer servir el mercat per promoure un
model social més sostenible. Fent servir
l’etiquetat als productes de fusta, s’assegura
als consumidors que els productes que
compren han estat produïts a boscos
correctament gestionats i assegurar en
darrera instància incentius suficients als
productors que adoptin pràctiques
sostenibles de gestió forestal.
L’objectiu de la certificació forestal és
garantir al consumidor que el producte
que compra procedeix d’una gestió
sostenible des de tots els punts de vista.
Així, el Consell d’Administració Forestal
(Forest Stewardship Council o FSC) és
el sistema amb més credibilitat mundial.
Les administracions públiques que
demanen un certificat forestal als plecs
de condicions dels contractes promouen
així la lluita contra la deforestació, la tala
il·legal o la pèrdua de la biodiversitat. Els
organismes públics poden crear, i convé
que ho facin, un important mercat per a
la fusta i el paper certificats.
El compromís dels ajuntaments
catalans
L’Ajuntament del Prat ha estat el pioner
en aquest assumpte, encara que la decisió
més determinant fins ara l’han pres alguns
ajuntaments de l’àrea metropolitana de
Barcelona, inclosa la capital catalana. Així,
el Ple de l’Ajuntament de Barcelona va
aprovar el desembre passat una declaració
institucional sobre l’ús de fusta certificada.
Aquesta declaració va acompanyada d’una
mesura de govern destinada als serveis
municipals on s’indiquen les instruccions
per sol·licitar certificats forestals als plecs
de condicions dels contractes d’obres,
subministres i serveis. Posteriorment, els
ajuntaments catalans com Molins de Rei,
Sant Boi, Esplugues i, ara, L’Hospitalet
estan realitzant polítiques de compra
verda que inclouen la fusta certificada.
Miguel Angel Soto
Campanya de boscos
Greenpeace

Ajuntament de L’Hospitalet

NÚM. III ES CREA L’ÀREA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

L’Ajuntament participa en un projecte d’energies renovables anomenat 100% RE-NET,
promogut per la Direcció General de l’Energia i el Transport (DGET) de la Unió Europea.
El pla s’emmarca dins del subprograma Energia de l’objectiu Comunitats sostenibles,
del 5è Programa Marc de la Comissió Europea, i finalitzarà el 30 de juny de 2005.
Els seus principals objectius són la creació i demostració de conceptes per a la
integració d’energies renovables a la planificació energètica regional amb l’objectiu
que les regions participants iniciïn el camí cap a un subministrament energètic 100%
renovable; la demostració tecnològica i la validació d’experiències recents; la investigació
dels factors clau per a la creació d’un marc energètic més sostenible, amb la introducció
massiva d’energies renovables; l’intercanvi d’experiències entre els participants
europeus, i la divulgació dels resultats amb la creació d’una plataforma a Internet i
la realització d’actes públics a cada regió participant.

NÚM. III ES CREA L’ÀREA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

L’Ajuntament participa en un projecte europeu Compra verda
d’energies renovables

L’H, ciutat sostenible
i respectuosa
amb el medi ambient

La ciutat ja compta
amb una excel·lent
eina de treball com
és l’Agenda 21

Els mandats anteriors, especialment el
passat, van suposar un important pas
endavant en l’elaboració i en la planificació
de les polítiques futures de sostenibilitat
per a la nostra ciutat. Es posaren els fonaments necessaris per una aposta decidida
pels temes mediambientals en els pròxims
anys: el Pla d’acció local de l’Agenda 21, el
Pla de mobilitat, el Pla d’energies renovables,
entre d’altres.Ara, durant el present mandat,
que s’allargarà fins al 2007, cal donar un
salt qualitatiu en la concreció de tots
aquests grans programes.
Tenim una excel·lent eina de treball que
és l’Agenda 21, la qual recull totes les
actuacions –150– que s’han de dur a
terme els pròxims anys. Aquestes actuacions hauran de ser la guia que orienti
les polítiques de medi ambient en els
pròxims tres anys. A més, cal tenir en
compte que una bona part d’aquestes
propostes del Pla d’acció són mesures
de caire transversal, que s’hauran
d’executar amb la col·laboració de la
resta d’àrees de l’Ajuntament. Cal, doncs,
trobar mecanismes perquè aquesta trans-

versalitat sigui efectiva, i és per això que
la creació de l’Oficina de Medi Ambient
es fa del tot imprescindible.
Un altre objectiu polític és aconseguir
que, un cop acabat aquest mandat,
L’Hospitalet sigui una ciutat emblemàtica
a Catalunya i a la resta de l’Estat en temes
mediambientals. En aquest sentit, caldrà
potenciar el traçat de carrils bici i el
desenvolupament d’energies renovables,
incrementar les illes per als vianants i els
carrers de prioritat invertida i donar un
nou impuls a la millora de la neteja, com
a actuacions més destacades. I també
serà molt important aprofundir en la
sensibilització i la participació dels ciutadans i les ciutadanes mitjançant els òrgans
de participació existents –Consell de la
Sostenibilitat, Fòrum Mediambiental, Pacte
per la Mobilitat–, així com en la realització
de noves campanyes d’educació i sensibilització mediambiental.
Alfonso Salmerón
Regidor de l’Àrea
de Medi Ambient i Sostenibilitat

JORNADA SOBRE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA A L’H

L’H SOSTENIBLE
PRINCIPALS ACTUACIONS
PER ALS PRÒXIMS ANYS

S’amplia l’equip a medi ambient

Es crea l’Àrea de Medi
Ambient i Sostenibilitat

Lluís Esteve, regidor delegat de Sostenibilitat i Educació Mediambiental

El nou cartipàs municipal resultant de
les eleccions locals ha donat un important
pas endavant en la planificació de les
polítiques futures de medi ambient per
a L’Hospitalet. El Govern municipal ha
creat una àrea pròpia de gestió per a
aquests assumptes, com és l’Àrea de
Medi Ambient i Sostenibilitat, al capdavant
de la qual hi ha el regidor de l’Àrea de
Medi Ambient i Sostenibilitat, Alfonso
Salmerón, i el regidor delegat de Sostenibilitat i Sensibilització Mediambiental,
Lluís Esteve.
L’Hospitalet ja va apostar a l’anterior
mandat, de manera decidida, pel desenvolupament de polítiques mediambientals,
i s’hi va iniciar el procés de l’Agenda 21,
que recollia l’esperit de la Cimera de
Rio de Janeiro de 1992 sobre el desen-

volupament sostenible. Seguint aquesta
voluntat, al mandat 2003-2007, l’equip
de govern començarà a desenvolupar
l’Agenda 21, a través de sis línies estratègiques: l’aplicació dels criteris sostenibles a la gestió municipal; el treball per
un medi urbà de qualitat i sostenible; la
millora de la mobilitat; la coherència en
la gestió dels recursos; l’augment del
control ambiental, i el foment de la participació ciutadana. Els serveis de l’Àrea
de Medi Ambient i Sostenibilitat s’han
traslladat a les dependències municipals
del carrer de Santiago de Compostel·la,
8-10, a tocar amb el parc de la Serp, en
el barri de Sant Josep.
Per a qualsevol consulta, podeu trucar al
telèfon 93 402 99 25 o enviar un correu
electrònic a l’ adreça a21@l-h.es.

El Pla d’actuació municipal (PAM) 20032007 recull les actuacions municipals
que es faran a la ciutat en aquest període.
En relació amb el medi ambient i la
sostenibilitat es faran, entre d’altres, les
següents accions:
· El desenvolupament del Pla d’actuació
mediambiental seguint les directrius de
l’Agenda 21.
· L’execució del Pla director de mobilitat
sostenible.
· L’augment de la superfície de zones
verdes i espais lliures i de l’arbrat viari.
· La creació de l’Oficina Municipal de
Medi Ambient (OMMA)
· La promoció de les energies renovables.
· Programa d’estalvi energètic i implantació d’energies renovables i d’estalvi
de l’aigua en les dependències municipals.
· Reducció del consum energètic i millores en el rendiment energètic de
l’enllumenat públic.
· Pla per fomentar el disseny sostenible
i l’arquitectura bioclimàtica a la ciutat.
· La realització d’un projecte pilot
d’instal·lació d’energia solar fotovoltaica
en els terrats d’edificis d’habitatges ja
existents.
· La creació d’una xarxa de carrils bici
que connecti la ciutat amb els municipis
veïns, amb l’objectiu d’aconseguir-ne 25
quilòmetres en els pròxims 7 anys.
· Disminució de la contaminació acústica
potenciant l’ús de materials aïllants als
edificis i l’aplicació gradual del paviment
fonoabsorbent.
· L’elaboració de l’Ordenança de residus
i de l’Ordenança general de medi ambient.
· Foment de la participació ciutadana,
la informació i l’educació mediambiental.
· Impulsar el Consell de la Sostenibilitat
i la celebració anual del Fòrum Mediambiental i del Dia del Medi ambient.
· Organització de xerrades i jornades
sobre medi ambient per a la sensibilització de la ciutadania.
Ja està en procés de realització el
catàleg de fauna i flora de la nostra
ciutat, encarregat a l’associació ECOIMA. Qui vulgui pot col·laborar enviant
dades sobre observacions d’ocells i
altres vertebrats, tant de citacions
d’ara com d’antigues. Al catàleg resultant, tots els col·laboradors hi sortiran
referenciats. ecoima@suport.org.

La jornada Producció d'Electricitat amb Instal·lacions d'Energia Solar Fotovoltaica,
organitzada per l'Associació de Professionals de les Energies Renovables de Catalunya
(APERCA), va celebrar-se a L’Hospitalet, amb la col·laboració de l’Ajuntament de la
ciutat, amb l’objectiu de facilitar el desenvolupament d'un mercat estable de l’energia
solar, tot informant i debatent sobre aspectes clau pels col·lectius implicats. Les
diferents sessions de treball van servir perquè els participants expliquessin les seves
percepcions de la situació actual així com les accions futures.
La generació d'energia elèctrica amb instal·lacions fotovoltaiques connectades a la
xarxa de distribució general és un sector amb una tecnologia madura i d'interès
mediambiental. Els diferents plans energètics, tant el Pla de l'energia a Catalunya en
l'horitzó de l'any 2010, com el “Plan de fomento de las energías renovables en España”,
indiquen la voluntat que aquesta tecnologia assoleixi un gran augment de la potència
instal·lada en els pròxims anys.

ELS SERVEIS DE COMPARTIR COTXE I PÀRQUING, A LA WEB
L’Ajuntament ha iniciat els programes Compartir cotxe i Compartir pàrquing amb
l’objectiu de fomentar l’estalvi energètic i la mobilitat sostenible. El servei vol disminuir
el volum de vehicles, així com la contaminació atmosfèrica i acústica que produeixen.
El programa, adreçat a tots els ciutadans i ciutadanes, es divulga a través de les pàgines
municipals, www.l-h.es/a21 o www.canal-h.net.
Compartir cotxe facilita la trobada de persones que estiguin interessades a compartir
el vehicle privat a l’hora de fer un viatge, anar a treballar o a estudiar. Aquest programa
té com a objectius més destacats facilitar als ciutadans i a les ciutadanes de L’Hospitalet
una altra alternativa en els seus desplaçaments.
Paral·lelament, per aconseguir una mobilitat sostenible l’Ajuntament també
inicia el servei on-line per Compartir pàrquing en franges horàries.
Aquest programa possibilitarà que les persones que tenen una plaça de pàrquing i
que durant un període de temps la deixen lliure per anar a treballar o a estudiar fora
de la ciutat, la puguin intercanviar amb algú que vingui a la nostra ciutat.

ES RENOVA EL CONSELL MUNICIPAL DE LA SOSTENIBILITAT
El nou Consell Municipal de la Sostenibilitat, integrat per representants de l’Ajuntament,
pels grups municipals, per representants de la Diputació, per la Generalitat, l’Àrea
Metropolitana i per una vintena d’entitats de L’Hospitalet, es va constituir a finals del
mes de novembre. En la reunió es va destacar que un dels principals objectius de la
nova etapa és treballar per acabar l’actual mandat municipal amb l’aplicació del 80
% de l’Agenda 21 local. Un altre aspecte és la creació de les comissions de treball:
Mobilitat sostenible, Territori i Transport Públic; Energies renovables, aigua, residus i
contaminació, i Educació mediambiental i participació ciutadana. També s’ha creat la
comissió de la bicicleta, que vetllarà per ampliar i promocionar els usos de la bicicleta
dins la ciutat. En aquest sentit, també farà propostes per al recorregut dels vint-i-cinc
quilòmetres que s’han d’implantar durant els pròxims set anys.
Al nou Consell Municipal de la Sostenibilitat s’hi han incorporat quatre entitats:
Recollim, dedicada al reciclatge de roba, la Fundació Akwaba, que treballa en l’àmbit
de la solidaritat i ara també en projectes de cooperació d’energia solar, Geociències,
dedicada a fer estudis geològics de la ciutat, i Waslala, entitat que ha creat una
cooperativa de consum de productes biològics.
El Consell Municipal de la Sostenibilitat és el fòrum permanent de participació ciutadana
de L’Hospitalet al voltant de temes mediambientals. Les seves funcions fonamentals
són l’assessorament a l’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat, la proposta de noves
accions i estudis, la col·laboració en l’organització del Fòrum Mediambiental i altres
actes mediambientals de ciutat i el seguiment de l’aplicació de l’Agenda 21.
Lluís Esteve, regidor delegat de Sostenibilitat i Sensibilització Mediambiental, serà el
president d’aquest nou Consell durant els pròxims tres anys.

L’HOSPITALET, PRESENT A LES ENTITATS METROPOLITANES
Els resultats de les darreres eleccions municipals van suposar alguns canvis en la representació que la ciutat de L’Hospitalet tenia
en algunes institucions supramunicipals. Així, per primera vegada, la ciutat compta amb un delegat a la Comissió de Govern de
l’Entitat Metropolitana de Medi Ambient, càrrec que ocupa el regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de
L’Hospitalet, Alfonso Salmerón.També els tinents d’alcalde de l’Ajuntament de Coordinació i Economia, Núria Marín, i d’Urbanisme,
Obres i Habitatge, José Antonio Molina, formen part dels òrgans de govern de l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i
tractament de Residus.
D’altra banda, i en relació amb temes de medi ambient, el regidor Lluís Esteve representa la ciutat de L’Hospitalet en la Xarxa
de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona i a la Federació Catalana de Municipis.

