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Hem detectat una preocupació
creixent pel que fa a la
contaminació acústica i això ens
obligarà a establir nous objectius
en aquest tema. També ha crescut
la preocupació per la contaminació
atmosfèrica, a la vegada que cada
vegada s’identifica més medi
ambient i salut pública. Quan
parlem de medi ambient no estem
parlant només de la salut del
planeta, sinó que la salut del
planeta té conseqüències
immediates en la salut de les
persones i això és molt important,

Quins aspectes ambientals han
destacat els participants?
Per una banda es desprèn que hi
ha una major consciència pel medi
ambient que quan vam elaborar
l’Agenda 21 Local. Hem detectat
que les participacions han estat més
precises i, per tant, més exigents.
La ciutadania sap allò que estem
fent i ens demana més.

Què ha aportat la ciutadania en
les reunions de treball prèvies al
Fòrum?
Han participat prop de 500
persones. En les comissions
sectorials del Consell de la
Sostenibilitat s’han debatut les
accions més concretes i s’ha fet un
balanç més qualitatiu d’allò que
hem fet; mentre que en les
reunions territorials s’ha fet potser
un debat més quantitatiu.

obtenir una fotografia
mediambiental el més acurada
possible. És tracta de veure quines
coses hem fet, quines no hem
desenvolupat suficientment i quines
hem de corregir. Es tracta de fer
una foto i veure on estem. Això si,
de manera molt participativa.

Alfonso Salmerón va néixer a la ciutat de L’Hospitalet. És llicenciat en
psicologia, encara que en els darrers anys només ha fet reconeixements
i diagnòsi a la política local. A més de regidor de Medi Ambient i
Sostenibilitat, és portaveu del Grup municipal d’ICV-EUiA i coordinador
local i conseller nacional d’EUiA.

L’Ajuntament crea la Regidoria de
Medi Ambient i Sostenibilitat l’any
2003 i vostè hi és al capdavant
des de 2004. Quina valoració en
fa d’aquests anys de gestió?
Un balanç positiu. En el mandat
anterior vam concretar els
fonaments del programa que
actualment estem desenvolupant.
Vam fer una auditoria ambiental i
vam aprovar l’Agenda 21 Local. Ens
vam marcar cinc eixos estratègics
de futur que són en els que estem
treballant ara principalment.
D’altra banda, a nivell polític hem
aconseguit una transversalitat en
l’acció de govern pel que fa al medi
ambient. Hem començat a pintar
de verd totes les àrees de govern
municipal.
Abans parlàveu d’una acció de
govern centrada en cinc eixos...
Sí, estem desenvolupant i
impulsant les polítiques d’energies
renovable i vam aprovar
l’ordenança solar; estem executant
el Pla director de mobilitat
sostenible, sobretot per reduir la
contaminació; estem donant una
cohesió als temes d’educació
ambiental; hem incidit en la millora
de la recollida selectiva, amb el
desplegament de la nova contracta
d’escombraries per a la recollida
orgànica, i estem executant plans
d’aprofitament de les aigües
freàtiques del subsòl i les
campanyes d’estalvi domèstic
d’aigua, com les que hem fet a Sant
Josep i, ara, a Collblanc-La Torrassa.
Aquests dies se celebra el III Fòrum
Mediambiental de L’Hospitalet.
Quins són els principals objectius
d’aquesta edició?
Aquest Fòrum té com a objectiu

perquè la gent identifica que un
medi ambient de qualitat vol dir
una salut de qualitat i a l’inrevés.
Amb les característiques
territorials de L’Hospitalet, pot ser
una ciutat sostenible?
La ciutat té elements positius, com
que és una ciutat molt compacta,
es a dir, que té diferents usos al
mateix barri; també per les seves
dimensions, es fàcil desplaçar-se a
peu o en transport públic, i també
per la seva gran edificació pot
desenvolupar més fàcilment les
energies renovables.
D’altra banda, en aspectes positius
hem d’afegir la recuperació dels
900 metres de la llera del riu
Llobregat. Acabem de constituir la
comissió de treball del riu i ja hem
iniciat converses amb la Agència
Catalana de l’Aigua, ACA.
Encara que el Fòrum s’ha de
c e l e b r a r, q u i n e s a c c i o n s
mediambientals considereu que
s’han de potenciar?
La recollida dels residus. S’han de
fer més campanyes de
sensibilització, ja que la població
és canviant. També crec que es pot
millorar la recollida orgànica i iniciar
la segregació de la recollida dels
residus comercials.
Tot i el que s’ha fet, L’Hospitalet
és lluny de les ciutats sostenibles
del nord d’Europa?
Ens estem posant al dia. Encara no
hem fet un llarg recorregut però
hem introduit els reptes
mediambientals en l’agenda
política. Podem dir que ja ens hem
posat en ruta cap als estàndards
europeus.
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Setmana del Medi Ambient de L’Hospitalet

El pròxim dia 1 de juny es farà a l’Auditori
de La Farga el III Fòrum Mediambiental
de L’Hospitalet, en el marc de la Setmana
del Medi Ambient.

El Fòrum Mediambiental té una
periodicitat bianual i té com a objectiu
avaluar les polítiques mediambientals
que es desenvolupen a la ciutat a partir
de l’Agenda 21 local i plantejar, alhora,
noves propostes de futur en matèria
d’energia, mobilitat sostenible i educació
ambiental, entre d’altres.

En els darrers anys, L’Hospitalet ha fet
un salt qualitatiu molt important en les
polítiques mediambientals, fruit del
compromís assolit per aconseguir una
ciutat sostenible. El Consell de la
Sostenibilitat es va crear el maig de l’any
2000. Ara s’inicia el III Fòrum
Mediambiental.

procés participatiu obert a mitjan de març
durant el qual, a través de reunions
territorials, els ciutadans han analitzat
les principals accions mediambientals
desenvolupades a la ciutat des de
l’aprovació de l’Agenda 21 local, l’any
2003. Paral·lelament, les comissions de
treball del Consell de la Sostenibilitat han
realitzat un procés de debat i elaboració
de propostes prèvies a la celebració del
III Fòrum Mediambiental.

III Fòrum
Mediambiental
La jornada
s’emmarca dins
de la Setmana
del Medi
Ambient de
L’hospitalet

Un dels principals punts de l’ordre del
dia del Fòrum és aprovar els indicadors
de sostenibilitat de L’Hospitalet. L’eix del
Fòrum Mediambiental és la participació
de la ciutadania en tot el procés.

De fet, la jornada de l’1 de juny tanca el
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L’equip de govern fomenta la participació activa de la ciutadania i la millora de l’educació ambiental, com a eines
imprescindibles per vehicular el desenvolupament sostenible, des de la promoció de nous valors i el compromís
de la ciutadania. Per l’Ajuntament és un repte prioritari de l’actual mandat incorporar la conscienciació i l’educació
ambiental. Només amb la implicació de la ciutadania, L’Hospitalet serà una ciutat més sostenible.

La celebració del III Fòrum Mediambiental de L’Hospitalet es converteix en una nova oportunitat pel diàleg i
l’intercanvi d’experiències.

Llobregat; dos al Parc natural de la zona volcànica de
la Garrotxa i Fageda; dos al Parc natural del Delta de
l’Ebre; una al Parc natural dels Aiguamolls de
l’Empordà; una al Parc natural dels Ports de Beseit;
una al Parc natural del Cadí-Moixeró, i una al Parc
natural del cap de Creus. D’altra banda, s’han fet
visites a d’altres equipaments mediambientals.

Les 10 accions més rellevants
de medi ambient a L’Hospitalet

Les visites organitzades per l’Àrea de Medi Ambient
i Sostenibilitat compten amb la col·laboració de la
Direcció General de Medi Natural i tenen com a
principal objectiu donar a conèixer el patrimoni natural
i paisatgístic del territori català als ciutadans i les
ciutadanes de L’Hospitalet. Així, en els darrers dos
anys s’han fet vuit visites al Parc natural del Delta del

S’organitzen visites als parcs naturals

D’altra banda, l’Ajuntament ha desenvolupat la
campanya “L’Hospitalet estalvia aigua”, en conveni
amb Ecologistes en Acció iniciada al barri de Sant Josep
i que ara s’estendrà a Collblanc-La Torrassa. La
campanya ha comptat amb l’adhesió de disset
ferreteries de la ciutat per a la distribució i informació
de mecanismes d’estalvi d’aigua.

S’està fent una gestió integral del cicle de l’aigua
Del Pla d’acció Ambiental de l’Agenda 21 Local s’han
derivat dues accions molt concretes per aprofundir en la
cultura de l’aigua.
D’una banda, l’aprofitament de l’aigua d’origen freàtic
per al reg de carrers, parcs i jardins de L’Hospitalet. Així,
per exemple en només tres mesos, de setembre a
desembre de 2005, es van extreure un total de 7.500
metres cúbics.

El manual es completa amb una recopilació d’adreces
d’interès.

compra verda. Cada capítol inclou, a més d’una
explicació, tot un seguit de recomanacions pràctiques
per aplicar a la nostra llar i reduir el consum
d’energia.

S’ha editat un manual de bones pràctiques ambientals
L’Ajuntament ha editat i presentat públicament el
“Manual de Bones Pràctiques Ambientals”. Es tracta
d’una guia adreçada a tota la ciutadania amb
l’objectiu de sensibilitzar entorn a aquests aspectes
relacionats amb el medi ambient.

Es va iniciar una nova gestió dels residus
L’Hospitalet va renovar l’any 2000 la contracta del servei de recollida
viària i neteja amb la novetat de la inclusió del sistema de recollida
diferenciada de la matèria orgànica. Les darreres dades municipals situen
que l’any 2004 es van recollir a la nostra ciutat un total de 15.791 tones
de residus orgànics, és a dir, uns 63 quilos per habitant i any.

El manual s’estructura en sis capítols: aigua, energia,
residus, consum, mobilitat, medi urbà i natural i

Continua en marxa el Pla director de mobilitat sostenible

En els darrers mesos, l’Ajuntament ha iniciat també una campanya de
bonificació per la utilització de les deixalleries.

Potenciem les energies renovables i tenim ordenança solar

En el terreny de la mobilitat, s’han incrementat les zones per a vianants
i de prioritat invertida. En total, entre els anys 2003-2005, s’ha actuat
en quaranta carrers i s’han creat més de 3.400 places de pàrquing soterrat
en els darrers quatre anys. També s’han posat en marxa els programes
Compartir Cotxe i Compartir Pàrquing. Respecte al transport públic, les
dades de l’Agència de Transport Metropolità indiquen que el 74, 5% dels
desplaçaments interns es realitzant caminant i que els hospitalencs només
realitzen en vehicle privat 2 de cada 10 desplaçaments.

particulars. Avui podem dir que a L’hospitalet s’han
instal·lat 2.800 metres quadrats de plaques solars,
que donen servei a 2084 habitatges i a 8.280
ciutadans. D’altra banda, l’Ajuntament continua en la
política d’implantació de plaques solars fotovoltaiques
en els edificis municipals. Així, la darrera instal·lació
es va fer a l’edifici municipal central de la plaça de
l’Ajuntament.

L’Ajuntament treballa amb el Pla d’energies renovables
des de l’any 2002 quan també va aprovar l’ordenança
solar que permet incorporar a tots els edificis i
construccions noves sistemes de captació d’energia
solar per a la producció d’aigua calenta. En aquest
àmbit, l’Ajuntament ha concedit enguany les primeres
subvencions per a la implantació de plaques solars per
obtenir aigua calenta o energia elèctrica a habitatges

El Pla de la bicicleta farà 47 quilòmetres més de carril bici
Convertir L’Hospitalet en una ciutat
ciclista per a l’any 2012 és el principal
objectiu de la creació de 47 quilòmetres
més de carril-bici, que s’afegiran als
dos quilòmetres actuals.
L’Ajuntament ha elaborat el Pla director
de la bicicleta que contempla una xarxa
de carrils-bici i un pla d’aparcaments,

Així ,l’elaboració de l’Agenda 21 va implicar un gran nombre d’agents i sectors socials i econòmic; en les
diferents activitats de l’INTRO han participat 7.450 nens i nenes; un total de 1.154 persones han fet les visites
mediambientals i unes 1.600 persones han participat en les jornades dels consells i comissions de treball.

L’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat ha incidit en la participació de la ciutadania com a un element referent
en l’expansió de les accions ambientals. Així, des de maig de l’any 2000, que es va crear el Consell de la
Sostenibilitat fins a l’actualitat, són nombroses les accions destinades a aquest objectiu.

La participació ciutadana és un element clau

tant exteriors com interiors, per a què
els ciutadans i les ciutadanes puguin
recórrer sobre pedals la ciutat. Les
campanyes de sensibilització tindran
com a objectiu un canvi de conducta
a favor de la bicicleta, no només com
a element d’oci i de salut, sinó com a
mitjà de transport quotidià.

Hem inventariat la fauna i la flora de L’Hospitalet
Amb l’objectiu d’inventariar les espècies animals i
els arbres, l’Ajuntament ha encarregat la elaboració
d’un catàleg. Es tracta de fer un element didàctic
al servei dels escolars i de la ciutadania en general.
Entre els resultats, destaca la presència de 164
especies de vertebrats detectats, entre aus, peixos
i rèptils. També s’ha observat la presència de més
fauna i flora als parcs de Can Buxeres i Les Planes.

L’Ajuntament presentarà els materials educatius a
finals d’aquest curs escolar amb l’objectiu de poder
iniciar les primeres Agenda21 escolars durant el curs
2006-2007.

l’Ecoteca o un centre de documentació ambiental;
realitzar campanyes de sensibilització ciutadana, i
impulsar la implantació de les agendes 21 de les
entitats.

Aprovat el Pla director del Programa d’educació ambiental
A finals de l’any passat, l’Ajuntament va aprovar el
Pla director del Programa d’educació ambiental de
L’Hospitalet que té com a principal objectiu fomentar
la participació ciutadana, la informació i l’educació
ambiental vers la sostenibilitat.
Per aconseguir els seus objectius, el Pla director
defineix diferents àmbits de gestió, com són establir
una Agenda 21 escolar; l’INTRO mediambiental, crear

Lluís Esteve

Regidor delegat de Sostenibilitat
i Sensibilització Mediambiental
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