
L’Hospitalet
Del 15 al 30 de setembre 

de 2013

Dissabte, 28 de setembre
De 8.30 a 15.30 hores

Punts d’inscripció
Del 15 al 26 de setembre

Presencial 
Club Muntanyenc L’Hospitalet, carrer de la Reforma, 5. Tel.: 93 338 61 25. 

Els dimarts i dijous, de 20 a 22 h

Complex Esportiu Municipal L’Hospitalet Nord, avinguda de Manuel Azaña, 23.
Complex Esportiu Municipal Tennis L’Hospitalet, autovia de Castelldefels, km 2.

Piscines Municipals de L’Hospitalet, carrer de Rosalía de Castro, 39.
Poliesportiu Municipal de Bellvitge Sergio Manzano,

avinguda de la Mare de Déu de Bellvitge, 7.
Poliesportiu Municipal del Centre, carrer de la Riera de l’Escorxador, 15.

Poliesportiu Municipal Fum d’Estampa, carrer de Rosich, 12.
Poliesportiu Municipal les Planes, carrer de Sant Rafael, 2.

Poliesportiu Municipal Sanfeliu, carrer de l’Estronci, 60.
Poliesportiu Municipal Santa Eulàlia, carrer de Jacint Verdaguer, 15.

Per Internet
Envieu el full d’inscripció a qualsevol dels correus electrònics següents:

dinamitzacioesports@l-h.cat 
salutpublica@l-h.cat

La Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura 2013 po-
sa en relleu el paper actiu i 
determinant de la ciutadania 
a l’hora de millorar la qualitat 
de l’aire a les nostres ciutats 
amb l’aposta per una mobi-
litat més respectuosa amb el 
medi urbà.

A L’Hospitalet portem temps 
treballant per una ciutat més neta, una ciutat més 
saludable i sostenible. L’emissió de gasos i els nivells de 
contaminació atmosfèrica afecten la salut de les persones 
però també són una amenaça real per al medi ambient 
amb la pèrdua de biodiversitat i el canvi climàtic.

Com a novetats d’aquesta edició vull destacar l’activitat 
Vine a fer història amb el transport públic de L’Hospitalet. 
Per primera vegada farem a la ciutat una demostració de 
com viatjant en autobús alliberem espai a la via pública 
per a altres usos. Una altra novetat és la caminada popular 
que, amb dos nivells de difi cultat, enllaçarà els 9 circuits 
saludables de la ciutat.

Espero que gaudiu en família de les activitats que proposa 
aquest programa, que ha estat possible gràcies a les 
entitats de la ciutat, a les que vull agrair, un any més, el 
seu voluntariat entusiasta i la seva col·laboració.

Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de la ciutat D
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Diumenge, 15 de setembre
10 hores

VIII Pedalada popular 
(en el marc de la Festa Major de Bellvitge) 
Sortida del Poliesportiu Municipal de Bellvitge Sergio 
Manzano i arribada al parc de Bellvitge a les 12 hores, 
aproximadament. 
Ho organitza: Associació Ciclista de Bellvitge, amb la col·laboració 
de la Comissió de Festes de Bellvitge 

Dijous, 19 de setembre
De 7.30 a 9.15 hores 

“BiciEsmorza!” 
Entrega d’esmorzar, de productes i d’informació de la 
Setmana de la Mobilitat als ciclistes que passin pel carril bici 
de la rambla de la Marina (cantonada amb el carrer d’Enric 
Prat de la Riba) i l’avinguda de la Granvia de L’Hospitalet 
(entrada als FGC d’Ildefons Cerdà, cantó nord).
Ho organitza: La Saboga

Diumenge, 22 de setembre
De 9 a 11 hores

Vine a fer història 
amb el transport 
públic de L’Hospitalet
Porta el teu cotxe per ajudar-nos a demostrar quant d’espai 
públic alliberem viatjant en autobús: 1 bus = 50 cotxes. 
Inscripcions i informació a www.transportpublic.org/lh
Ho organitza: Associació per a la Promoció del Transport Públic

D’11 a 14 hores

Dia Europeu sense Cotxes
Circuit de bicicletes de Guàrdia Urbana. Visiteu l’hospital de 
campanya de Protecció Civil, la mostra de trens a escala 
dels Amics del Ferrocarril de L’Hospitalet i molt més.
Rambla de la Marina (entre l’avinguda del Carrilet i el carrer del Cobalt)
Porta’ns la bici al taller d’inspecció i petites reparacions  que 
l’alumnat de l’Institut Torras i Bages instal·la a la rambla de 
la Marina.

Dijous, 26 de setembre
9.45 hores

Cursa de 
transports metropolitana 
Recorregut: Des de diversos municipis de la regió metropolitana 
s’ha d’anar a un punt comú de Barcelona en diferents mitjans 
de transport. Inscripcions a: cursa2013@transportpublic.org o 
trucant al 93 244 49 70 (d’11 a 14 h en dies feiners). Durada 
aproximada de la cursa: 2 hores.
Ho organitza: Associació per a la Promoció del Transport Públic

Divendres, 27 de setembre
De 10 a 12.30 hores

Pedalada escolar 
Amb la participació dels alumnes dels 
centres educatius de la ciutat que s’hi inscriguin. 
Recorregut: rambla de Just Oliveras, rambla de la Marina, 
travessia Industrial, avinguda de Vilanova, avinguda de la 
Granvia de L’Hospitalet, plaça d’Europa, avinguda de la 
Granvia de L’Hospitalet, parc de Bellvitge i camí d’accés al riu.

Dissabte, 28 de setembre
8.30 hores

Caminada 
popular per la mobilitat
Enllaç dels 9 circuits saludables de L’Hospitalet. 
Circuit urbà no guiat amb dos nivells de difi cultat: el 
taronja, de 10 km, i el verd, de 18 km; 8 punts de control, 
avituallament líquid i sorpreses inclosos.
Sortida: carrer de la Riera de l’Escorxador, davant del Poliesportiu 
Municipal del Centre. Activitat gratuïta. 
Cal inscripció prèvia (vegeu el full adjunt).
Ho organitza: Club Muntanyenc l’Hospitalet
Més informació a www:l-h.cat/esports

Diumenge, 29 de setembre
10 hores

Passejada en bicicleta 
Sortida del parc de la Marquesa.
Pedalada pels municipis de L’Hospitalet, Esplugues, 
Cornellà, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Sant Feliu 
de Llobregat. Recorregut de 18 km.
Inscripcions: a les 9.30 hores, a la mateixa sortida

Dilluns, 30 de setembre
18 hores

Jornada tècnica
“Les infraestructures del futur i la mobilitat 
a L’Hospitalet”, a càrrec de Joan Torres i Carol.
Centre Cultural Metropolità Tecla Sala

Nom i cognoms

Data de naixement DNI

Signatura

Data

Telèfon

Correu electrònic

Recomanacions
• Utilitzeu calçat i roba còmodes.
• Recordeu que heu de portar aigua, tot i que hi ha 2 punts d’avituallament al llarg 

del circuit.
• Respecteu les normes de seguretat vial.
• Seguiu les indicacions del plànol que us lliuraran a la sortida i les senyalitzacions 

del circuit.
• Recordeu-vos que heu de passar pels punts de control del circuit per tal de 

segellar la credencial que us liuraran a la sortida.
• El circuit es tancarà a les 15.30 hores. Hi ha prou temps per fer-lo complet.
• Davant de qualsevol símptoma de malestar, atureu-vos als punts de control.

En cas de ser menor d’edat, cal aportar-hi l’autorització del pare o tutor.
Nom del pare o tutor Signatura del pare o tutor

Data

DNI del pare o tutor

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 
de dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada que les dades 
facilitades seran incloses en el fi txer d’Activitats i Instal·lacions Esportives, el 
responsable del qual és l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, i seran tractades 
amb la fi nalitat de gestionar els usuaris i les activitats esportives. Igualment s’informa 
a la persona titular de les dades que podrà exercir els drets d’accés, de rectifi cació, de 
cancel·lació i d’oposició, en els termes i amb les condicions establerts en la llei, davant 
l’Ofi cina d’Atenció al Ciutadà (OAC), carrer de Girona, 10, L’Hospitalet de Llobregat.
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