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Un pas més cap a una
ciutat sostenible
ALFONSO SALMERÓN MUÑOZ
Regidor de l’Àrea de Medi Ambient
i Sostenibilitat

El gran repte d’assolir unes ciutats més
sostenibles és un llarg camí ple d’entrebancs,
però també d’apostes i de voluntats col·lectives
i individuals que empenyen amb força cap a un
futur més esperançador. Els compromisos mediambientals adquirits en el Pla d’Actuació Municipal pel proper mandat suposen un renovat
pas endavant per assolir noves fites. I ha estat
gràcies a la participació de totes les persones
que de manera individual o com a representants d’entitats o col·lectius de la ciutat hi han
col·laborat amb les seves reflexions en el Consell de la Sostenibilitat o en els grups de treball
que d’ell depenen.
Aquest nou PAM aprofundeix en els aspectes que hores d’ara encén les llums d’alerta
ambiental: el canvi climàtic i la gestió dels recursos. Les ciutats són grans devoradores d’energia,
de recursos i com més va més. Per aturar aquest
creixement cal adoptar mesures encaminades a, primer, la reducció: de contaminants, de
residus generats, d’energia lumínica, d’aigua
consumida, de moviments en transports malbaratadors, etc. Segon, d’eficiència: consumint
només allò que es necessita i amb la tecnologia més avançada possible i, tercer, de canvi de

fonts d’energia: substituint les no renovables
per renovables. Així doncs, totes i cadascuna de
les accions de caire ambiental contemplades en
l’actual PAM es poden catalogar o resumir com
a mesures reductores, eficients o de renovació
que, encara amb més èmfasi, estan pensades
en l’acció de govern en el seu conjunt. Un altre
dels aspectes fonamentals és la sensibilització i
la consegüent participació de la ciutadania. En
aquest sentit, durant el mandat s’han establert
nous instruments per facilitar el fluxe d’informació i de reflexió (revisió de l’Agenda 21, impuls
d’ecoteca, creació d’un centre de recursos agrícoles i ambientals, etc.) que facilitaran la participació i el compromís actiu de tots i totes. Els
reptes hi són , els instruments hi són, ara només
cal continuar treballant-hi de manera compromesa.
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L’Ajuntament aprova
el PAM per al 2008-2011
L’ Ajuntament va aprovar el desembre el Pla d’actuació municipal (PAM) per al període 2008-2011, un document que recull els eixos d’acció de l’actual
govern progressista —fruit del pacte municipal entre el PSC, ICV i EUiA. El PAM 2008-2011 vol continuar construint i consolidant un model de ciutat en el
qual són una prioritat el benestar i la millora de la qualitat de vida de les persones en àmbits tan fonamentals com l’educació i l’atenció social; el respecte al
medi ambient; la participació i la coresponsabilitat; la renovació urbana i l’habitatge, i la creació de riquesa i el treball.
El document segueix la línia de treball desenvolupada en els darrers anys i dóna continuïtat a molts dels projectes engegats anteriorment que culminaran en l’actual mandat. Per aconseguir-ho, el PAM recull 514 actuacions que s’estructuren en sis grans eixos estratègics, entre els quals hi ha el respecte al
medi ambient, que es gestiona municipalment, de manera transversal, a través de diverses àrees de gestió, a més de l’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat.
A continuació, es recullen les actuacions del Pla d’actuació municipal encaminades a potenciar el respecte cap al medi ambient i els espais.

UNA CIUTAT NETA AMB LA COMPLICITAT DE LA
CIUTADANIA I AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT
Promoure l’ús responsable, respectuós i tolerant dels
espais públics de la ciutat
e Creació de l’agent cívic, per tal d’informar la ciutadania sobre les
activitats permeses als parcs
e Elaboració d’un estudi per a la unificació de les diverses ordenances de caràcter mediambiental a fi de regular-ne de manera transversal l’aplicació

Donar un servei més sostenible i de qualitat i implicar
la ciutadania en el manteniment de la ciutat, introduint
elements innovadors i sostenibles per al tractament de
la neteja dels espais públics

Les zones verdes i els espais lliures, vers un model d’espai públic de qualitat
e Incrementar els espais verds, l’arbrat urbà i la biodiversitat
e Executar el Pla director de zones verdes amb especial consideració a les espècies autòctones
e Elaborar un pla de risc de l’arbrat de la ciutat i el corresponent
mapa d’idoneïtat
e Plantar nou arbrat vial a la ciutat per complir el Pla de mobilitat
sostenible
e Crear i renovar les zones verdes i adequar espais lliures per configurar una trama urbana verda més sostenible
e Engegar un procés participatiu per definir els usos i el disseny
de 8 parcs i espais lliures de la ciutat (parc dels Ocellets, parc de la Serp,
espais lliures de Bellvitge i del Gornal, espais dels blocs Ciutat Comtal i
Granvia –plaça dels Veïns, plaça dels Avis i parc de Can Rigal)

ENLLUMENAT PÚBLIC ADEQUAT I SOSTENIBLE
Adequar les instal·lacions elèctriques per tal de disminuir la contaminació nocturna i el consum energètic
Garantir el manteniment adequat de la il·luminació dels
carrers i espais públics
IMPULSAR MESURES D’EFICIÈNCIA AMBIENTAL
Promoure l’ús de les energies renovables entre la
ciutadania
e Viabilitat d’un programa de plaques solars a les teulades dels edificis
e Subvencions a particulars per a la instal·lació de plaques solars

Millorar la gestió dels residus

e Redacció d’una ordenança de residus
e Potenciació de les deixalleries municipals, especialment pel
que fa a les deixalleries mòbils
e Recollida de residus en el sector comercial
e Millora dels models de gestió de recollida dels residus urbans

Impulsar la sostenibilitat en la compra, construcció i
selecció de materials per a les edificacions
Controlar i minimitzar la contaminació atmosfèrica,
acústica, electromagnètica i lluminosa
Potenciar la gestió integral del cicle de l’aigua

e Redacció i aplicació d’una ordenança de l’aigua
e Estudi per a nous punts d’extracció d’aigües freàtiques
e Canvi del sistema actual de les instal·lacions de les fonts a circuit tancat
e Millorar i actualitzar els sistemes de reg de les zones per millorar els
recursos hídrics
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DIFONDRE ELS VALORS DE LA SOSTENIBILITAT I DE
RESPECTE I CURA DEL MEDI AMBIENT
Millorar la informació i el coneixement sobre el medi
ambient i la seva importància per al conjunt de la ciutadania
e Actualització i revisió de l’Agenda 21 local de L’Hospitalet
e Creació d’una oficina del canvi climàtic
e Impuls d’una ecoteca
e Creació d’un centre de recursos ambientals i agrícoles
e Impuls del Consell Municipal de la Sostenibilitat i dels grups
de treball i celebració bianual del Fòrum Mediambiental
e Participació i organització de la Setmana del Medi Ambient
e Organització d’una jornada internacional sobre medi ambient
e Participació en la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Dia sense Cotxe
e Gestió i seguiment del programa d’indicadors dels vectors ambientals consultable pel conjunt de la ciutadania

Potenciar l’educació ambiental

e Actuacions de sensibilització ciutadana sobre el medi ambient:
xerrades i jornades; sortides a equipaments municipals, supramunicipals i parcs naturals de Catalunya; difusió del Catàleg de fauna i flora
de L’Hospitalet i d’altres publicacions, i tinença d’animals domèstics
e Campanya anual de sensibilització de recollida i gestió dels residus sòlids urbans amb especial èmfasi pel que fa a la matèria
orgànica
e Campanya de sensibilització sobre l’estalvi d’energia i la nova
cultura de l’aigua
I d’altres accions relacionades amb la millora del Medi Ambient seran:

DESENVOLUPAR EL PLA DE MOBILITAT URBANA
MILLORAR LA XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC
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L’Hospitalet
vol tenir Bicing
El Ple de l’Entitat Metropolitana del Transport (EMT) ha encarregat un
estudi sobre la implantació del servei del Bicing en els 17 municipis
de l’entorn de Barcelona. Aquesta és una demanda que l’Ajuntament
de L’Hospitalet havia traslladat a l’EMT en forma de moció i que ara
tindrà una resposta.
L’estudi es fa per determinar la viabilitat de la creació d’una àrea
metropolitana de Bicing. Si els resultats són positius, l’EMT implantarà
el Bicing abans que acabi el 2008. El servei haurà de ser compatible
amb el que ja existeix a Barcelona, de tal manera que els usuaris podran agafar la bicicleta a L’Hospitalet i deixar-la a la capital catalana.
El Bicing és un nou sistema de transport públic en bicicletes que
s’ha implantat a Barcelona des de fa uns mesos i que té com a principal objectiu moure’s per la ciutat de manera sostenible.

Èxit del Bicing a Barcelona

L’Ajuntament aprova la revisió de l’Ordenança solar
L’Ajuntament ha aprovat una revisió de l’Ordenança solar tèrmica vigent des
de l’abril de 2003 i que tracta sobre la incorporació de sistemes de captació
d’energia solar per a la producció d’aigua calenta en edificis i construccions
a L’Hospitalet.
El nou reglament és més ambiciós que l’anterior ja que afecta el cent
per cent de les noves construccions que es facin a la ciutat a partit d’aquest
any. Després de gairebé quatre anys de vigència, se n’ha fet una revisió per
tal d’adaptar-la a la nova legislació energètica, com són el nou Codi tècnic de
l’edificació de l’Administració central i el Decret d’ecoeficiència de la Generalitat. Fins i tot, és més exigent que aquestes dues normes.

Amb aquesta nova Ordenança solar, a més a més d’obligar a la instal·
lació de plaques solars tèrmiques a totes les noves construccions, s’habiliten
nous instruments d’informació i gestió que facilitaran els tràmits de llicència
i es determinen paràmetres de control mínims exigibles per garantir el correcte funcionament de les instal·lacions.
D’altra banda, l’Ajuntament de L’Hospitalet va iniciar, fa dos anys, una
línia de subvencions econòmiques a fons perdut als habitatges que decideixin instal·lar aquest sistema energètic. Es tracta d’atorgar ajudes que subvencionen el cinquanta per cent del cost total de la instal·lació per a la producció
d’energia solar tèrmica, fins a un màxim de 5000 euros.

APERCA celebra la jornada d’energia solar a L’H
El sector preveu un increment d’instal·lacions d’energia solar a Catalunya
L’Associació de Professionals de les Energies Renovables de Catalunya
(APERCA) ha celebrat recentment unes jornades sobre l’energia solar al
recinte de La Farga de L’Hospitalet.
El regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, Alfonso Salmerón,
ha participat a la cloenda i ha explicat que l’objectiu de les Jornades

El canvi climàtic,
protagonista a la Setmana
de la Ciència
La 12a Setmana de la Ciència de Catalunya (SC07), dedicada enguany al
canvi climàtic, va aplegar un seguit d’activitats a L’Hospitalet el passat
mes de novembre. Conferències, taules rodones, cursos, tallers i jornades de portes obertes es van celebrar principalment al Centre Cultural
Sant Josep.
Es van celebrar les xerrades següents: “El canvi climàtic i l’evolució
biològica”, a càrrec de Daniel Turbón, catedràtic de paleoantropologia;
“La crisi climàtica i la crisi del petroli”, a càrrec de Daniel Gómez, president de l’Associació per a l’Estudi dels Recursos Energètics, i “Contra el
canvi climàtic no hi ha solució màgica”, amb Jordi Miralles, president de
la Fundació Terra.

era analitzar el sector i molt especialment la nova Ordenança solar
de L’Hospitalet, que ha qualificat de segona generació, “ja que pretén
universalitzar la seva aplicació d’energia solar tèrmica a totes les
edificacions de la ciutat a partir del mes de gener de 2008”.

El Bicing a la ciutat de Barcelona ha estat un gran èxit, ja que en només nou mesos ha aconseguit atreure més de 100.000 usuaris.
El Bicing es va posar en marxa el 22 de març de 2007 amb catorze
estacions i 200 bicicletes.
Només un mes després, comptava ja amb 5.000 usuaris, una xifra que ha anat creixent de manera exponencial durant els primers
mesos de funcionament. A l’acabament de l’any passat, després de
nou mesos de la seva posada en marxa, el sistema estava plenament
consolidat, amb 194 estacions repartides entre la majoria dels districtes de Barcelona, 3.000 bicicletes en servei i 100.670 abonats.
Val a dir que si tots viatges realitzats amb Bicing s’haguessin fet
amb cotxe, s’haurien emès a l’atmosfera 1.824 tones d’emissions de
diòxid de carboni (CO2). Quant al perfil dels abonats, es pot destacar
que el 56 per cent té més de 30 anys i que els professionals, com administratius, enginyers, autònoms, professors o advocats, representen
la meitat dels usuaris, un percentatge molt superior al dels estudiants,
que només suposa el 13,78 per cent.

Col·loqui sobre el Bicing
a la Tecla Sala
El Centre Cultural Tecla Sala va acollir una xerrada sobre el Bicing, coincidint amb la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura a L’Hospitalet.
L’acte va comptar amb les intervencions d’Ole Thorson, especialista en
mobilitat, i d’Ángel López, director de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona.
Ángel López va explicar que el Bicing ha tingut tant d’èxit a Barcelona perquè la bicicleta és un vehicle assequible per a tothom que
permet la connexió amb altres mitjans de transport. López va afegir que
és una bona notícia per a L’Hospitalet que l’Ajuntament vulgui instaŀlar
aquest servei a la ciutat. D’altra banda, Ole Thorson va destacar com un
aspecte important en relació amb l’ús de la bicicleta la disminució de la
velocitat dels cotxes a la ciutat.
La Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura de L’Hospitalet es
va fer sota el lema “Carrers per a tothom”, ja que un dels aspectes que
es vol potenciar és l’urbanisme sostenible i els drets dels vianants. El
programa va comptar amb una bicicletada popular que va començar
a al parc de la Marquesa, a L’Hospitalet, i va passar pels municipis d’Esplugues, Sant Just Desvern, Cornellà, Sant Joan Despí i Sant Feliu, on va
acabar al parc de Torreblanca.
També es va fer l’exposició “Mou-te amb el planeta!”, organitzada
per l’Associació per a la Promoció del Transport Públic.
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S’han repartit
2.000 equips
estalviadors
d’aigua a la
Florida i Pubilla
Cases
La campanya d’estalvi d’aigua a la Florida i Pubilla Cases ha clos
amb la distribució de 2.000 aparells estalviadors. Abans la campanya
havia passat per Sant Josep i Collblanc–la Torrassa. L’objectiu d’aquesta iniciativa és sensibilitzar la ciutadania sobre la necessitat d’utilitzar
l’aigua d’una manera més eficient i fomentar així el seu estalvi dins el
marc d’una nova cultura de l’aigua. Gràcies a la campanya s’ha reduït
el consum d’aigua domèstica a la nostra ciutat fins a pràcticament
arribar als 100 litres persona dia, xifra recomanada per l’organització
Mundial de la Salut.
La campanya, organitzada per l’Àrea de Medi Ambient en conveni amb Ecologistes en Acció en el marc del Pla Integral de la Florida i Pubilla Cases, s’ha desenvolupat de juny a novembre, amb dues
oficines l’aigua: una, al carrer del Pedraforca número 29, a la Florida,
i l’altra, al carrer de Mont-ras número 12, a Pubilla Cases. Mitjançant
aquestes oficines s’han lliurat gratuïtament 2.000 equips de mecanismes estalviadors per aixetes i dutxes, i s’ha ofert informació sobre el
cicle de l’aigua a la ciutat, les tarifes i els cànons inclosos a les factures.
També s’han fet diferents activitats de sensibilització ambiental.

S’incorporen vuit centres educatius a l’Agenda 21 escolar
El projecte Agenda 21 escolar ja compta amb vuit centres educatius més.
Els responsables dels centres han signat amb el tinent d’alcalde d’Educació, Lluís Esteve, i el regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, Alfonso
Salmerón, el compromís per desenvolupar a les escoles i els instituts el
projecte Agenda 21 escolar.
Mitjançant aquest programa la comunitat educativa pretén treballar en la qualitat ambiental i la sostenibilitat del centre educatiu i el seu
entorn. A L’Hospitalet significa la integració dels centres escolars en un
projecte comú de la ciutat. L’Agenda 21 escolar implica que la comunitat
escolar consensua i du a terme plans d’acció per aplicar la sostenibilitat al
centre escolar i l’entorn més immediat participant en la construcció d’un
futur més just i sostenible.

Els vuit centres que han decidit signar el compromís són els CEIP
Santa Eulàlia, la Marina, la Carpa i Pau Vila; els IES Apeŀles Mestres i Joan
Miró; i les escoles concertades Balaguer i Fax. Ara ja són divuit escoles i
centre educatius de la ciutat que formen part d’aquest programa de conscienciació mediambiental.
El regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, Alfonso Salmerón, va assenyalar que “a les escoles es treballa sobre temes com els residus, l’energia
o l’aigua i que, a final de curs, es fa una valoració individual i coŀlectiva per
veure els resultats que s’hi han dut a terme”.

Exposició “El riu que ens ve”
El Centre Cultural Bellvitge va acollir l’exposició “El riu que ens ve”, que mostrava la història, el present i els projectes de futur del riu Llobregat, sobre
la base dels treballs realitzats per la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.
La mostra volia ser una reflexió sobre l’espai fluvial del Llobregat com
un entorn natural, mitjançant una explicació d’aquelles operacions imminents, dels projectes i plans encara no executats sobre l’àmbit del riu però
que de segur canviaran la seva fisonomia. A l’exposició, feta el passat mes
d’octubre, van coŀlaborar-hi diverses institucions públiques.

Festa de la natura
La XVl Mostra de Bolets i l’exposició “Art natura”, juntament amb la mostra i venda de productes artesans va tenir lloc, a la Festa de la Natura que
tradicionalment organitza l’ANMA (Amics de la Natura i el Medi Ambient). La Festa es va celebrar com cada any a finals del mes d’octubre i va
comptar amb una afluència massiva d’assistents.

L’Ajuntament podria introduir el falcó pelegrí a l’ecosistema urbà
L’Ajuntament està estudiant la proposta d’introduir un falcó pelegrí
a l’hàbitat de L’Hospitalet. L’Àrea de Medi Ambient ha encarregat un
estudi per tal que es presenti un projecte d’introducció d’aquest nou
animal a l’ecosistema de la ciutat. Es tractaria de fixar una població
nidificant del falcó pelegrí, que a la vegada que incrementaria

la riquesa faunística de la ciutat, contribuiria a controlar la població de coloms urbans, els quals són directament responsables d’un gran nombre
de problemes sanitaris, econòmics i ambientals, a les persones, als edificis
i al mobiliari urbà.

Per una nova cultura de l’aigua
En el marc de fomentar la sensibilització de la ciutadania cap a l’estalvi
de l’aigua, es va celebrar la conferència “Por una cultura del agua”,
a càrrec de Pedro Arrojo, el passat dia 24 de gener a l’Auditori de
La Farga.
Pedro Arrojo Agudo és doctor en ciències físiques per la Universitat de Saragossa. L’any 2003 va ser guardonat amb el premi Goldman de Medi Ambient, considerat el Nobel d’aquesta especialitat.
Destacat físic i amb una posició contrària al Pla hidrològic nacional,
ha destacat com a fundador i promotor de la Fundació Nueva Cultura
del Agua.
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Segona edició del curs
d’identificació d’ocells
El mes de desembre ha finalitzat el segon curs d’iniciació a la identificació d’ocells al riu Llobregat. L’objectiu del curs és proporcionar a
l’alumnat uns coneixements teòrics i pràctics per identificar ocells al
camp, amb especial atenció a la fauna ornitològica de L’Hospitalet.
El professor ha estat Ricard Gutiérrez, secretari adjunt del Comitè de
Rareses de SEO/BirdLife i coautor de la Llista dels ocells d’Espanya.
En el programa s’han combinat les classes teòriques amb les sortides a parcs de
la ciutat i a la vora del riu Llobregat.
Els assistents van obtenir un certificat d’assistència atorgat
per l’Ajuntament.
A causa de l’èxit del curs, el pròxim dia 5 de març comença la 3ª. edició. Per a
més informació podeu adreçar-vos al Centre Cultural Sant Josep, 933370612.

Sabíeu que a L’Hospitalet s’hi poden veure cigonyes, falcons, mallerengues i cormorans, a més de coloms, gavines, cotorres i garses?
Doncs, sí! Resulta que, en aquest entorn que hem creat els éssers humans
anomenat ciutat, hi ha altres espècies que han aconseguit adaptar-s’hi i conviure
amb nosaltres, en hàbitats creats ad hoc, com els parcs urbans, o en zones marginals producte de la nostra forma de viure, com ara els polígons industrials.
Gràcies al curs d’identificació d’ocells impartit pel Ricard Gutiérrez a l’Aula de
Cultura Sant Josep, he descobert tot aquest món que es mou per sobre dels nostres
caps... I quin món! Ple de colors, de moviment, de sons i, en definitiva, de sorpreses
inesperades! Tota una experiència que us recomano. Un descobriment d’allò més
interessant que, sens dubte, us agradarà i que fa que et miris la ciutat amb uns altres
ulls. Ara, no hi ha dia que, en sortir al carrer, no miri al cel esperant veure passar qualsevol ocell que em recordi tot el que ens queda per descobrir en aquest meravellós
planeta. Prepareu-vos, ha nascut una altra aficionada als ocells!
Sandra González Moreno
Participant al 2n curs d’ocells de L’Hospitalet

www.l-h.es/web/
mediambient
Al web www.l-h.cat pots trobar-hi tota la informació de L’Hospitalet. A
l’apartat Medi Ambient, hi trobaràs totes les accions i tots els projectes
que hi estan relacionats. Hi ha les dades actualitzades del territori pel
que fa a la salut pública i al medi ambient, i a la secció de tràmits, es
facilita informació sobre l’educació mediambiental, la salut pública, l’estació meteorològica, el laboratori municipal i les subvencions per a la
implantació d’energia solar.
També trobaràs al web informació sobre els projectes d’estalvi
d’energia i estalvi d’aigua, sobre la recollida de residus i les adreces de
les deixalleries.
Pel que fa als altres àmbits, com l’educació ambiental, la mobilitat,
el consum, el medi natural o l’Agenda 21 local, se’n podran consultar
tots els documents elaborats. Així, la ciutadania pot accedir fàcilment
el Pla educatiu ambiental, el Manual de bones pràctiques ambientals,
el Pla director de la bicicleta o el Catàleg de fauna i flora de L’Hospitalet,
entre molts altres documents.
També hi ha canals de participació, com el Fòrum Mediambiental, i altres serveis d’interès ciutadà, per exemple els que s’ofereixen per
compartir cotxe o pàrquing.
Consulta www.l-h.es/web/mediambient

