DIA SENSE COTXES A L’HOSPITALET
Dijous 22 de setembre de 2022
El pròxim dia 22 de setembre a les 16:30 la PTP, juntament amb l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat i en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat, celebra el
Dia Sense Cotxes 2022 a L’Hospitalet de Llobregat.
Després de dos anys sense la clàssica fira d’entitats durant la jornada, tornem a tallar
el carrer de Prat de la Riba i la Rambla de la Marina. Aquest any podràs tornar a gaudir
de les activitats de la Fira, tant les més clàssiques com el taller d’eficiència del
ferrocarril vers el transport rodat com d’altres noves activitats que haureu de descobrir
quan vinguis.
Podràs trobar de nou l’exposició “Fica’t el cotxe a la butxaca” que es va estrenar l’any
passat i participar en el sorteig d’una bici elèctrica.

Horari



Lloc: Enric Prat de la Riba i Rambla de la Marina
Horari: de les 16:30h fins les 20:30h
No és necessària la inscripció a les diferents activitats de la Fira.
Per a participar del sorteig de la bicicleta elèctrica, caldrà omplir les dades personals de
contacte al tríptic que es trobarà a l’stand de l’Ajuntament i respondre a les preguntes
de Trivial. A les 20h es realitzarà el sorteig davant l’stand de l’Ajuntament i es farà una
trucada a la persona guanyadora per tal que vingui a recollir el premi.

Activitats de la Fira








Àrea d’informació i exposició. Bicicleta elèctrica per a sortejar. Espai de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat amb informació sobre l’acte i sobre com
participar al sorteig d’una bicicleta elèctrica. En aquest espai també s’hi podrà trobar
l’exposició sobre els avantatges del transport públic estrenada l’any passat.
Bus híbrid i photocalls. Des de Baixbus ens deixen pujar i visitar un bus híbrid
per a que ens hi puguem fer fotografies amb un seguit de photocalls en forma de tren,
bus, tramvia… No us oblideu d’usar el #DiaSenseCotxesLH2022
“Tren tripulat” i exposició “Més de 165 anys de ferrocarril a
l’Hospitalet”. Activitat a càrrec dels Amics del Ferrocarril de L’Hospitalet i exposició a
càrrec de la PTP. Des de AAFH ens conviden a gaudir d’un passeig en el seu tren
tripulat mentre naveguem al llarg dels anys per l’exposició.
Estació futur. Espai d’exposició amb dues lones que mostren els temps de
viatge entre estacions de metro i els anys d’inauguració d’aquestes. A càrrec de la
PTP.













Aparcament segur Bicibox. Espai d’informació sobre l’aparcament de Bicibox
on també s’hi podrà tramitar alta a l’abonament.
Exposició Guàrdia Urbana de l’Hospitalet. Des de la GULH ens mostren com
són les motos i cotxes elèctrics que tenen a la flota.
Espai audiovisual: els carrils Bus‐VAO i l’eficiència energètica. Espai dotat de
cadires per a poder veure els vídeos pedagògics d’informació sobre carrils bus i
eficiència energètica. A càrrec de la PTP.
Taller: “Tira del carro. Experimenta el ferrocarril”. Experimenta l’eficiència
energètica del ferrocarril vers el trànsit rodat. A càrrec de la PTP.
Pinta la bicicleta! Taller ofert pel BACC per a infants per a conèixer el món de la
bicicleta pintant.
Revisió gratuïta de bicicletes. Espai per a portar la nostra bicicleta i realitzar‐li
un manteniment i aprendre com fer‐ho a casa. A càrrec d’AMB (activitat pendent de
confirmar)
Circuit de patinets elèctrics i carpa d’activitats. Circuit ofert per Convivència i
Civisme per a aprendre a moure’ns per la ciutat, es disposarà de patinets i s’hi podrà
participar amb el propi. També hi trobareu un espai amb activitats dirigides a infants.
TMB amb la mobilitat sostenible. Taller d’elaboració de xapes pintades pels
infants i puzle imantat amb una imatge històrica. Es podrà visitar també un autobús
de TMB.
Ens hi trobareu fins a les 20:30h així que no us adormiu!

