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BIBLIOLAB 
   

Ciència Ciutadana – Ciutat Saludable 

1. INTRODUCCIÓ  

1.1. CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA I ENTORN URBÀ 

 

La contaminació de l’aire és un dels riscos ambientals més freqüents de mort prematura que afecta el 

100% de la població. L’Hospitalet de Llobregat i altres ciutats de l’estat espanyol formen part de les zones 

urbanes més contaminades d’Europa occidental, sense arribar a complir la normativa europea que és poc 

exigent.  
 

 

 

 

 

La contaminació de l’aire és, en essència, una barreja de gasos i partícules contaminants (PM, de l’anglès 

“particulate matter”) que afecten a la salut humana, l’entorn natural o les edificacions. Però, en especial, 

d’aquestes darreres substàncies, les partícules en suspensió, les que segons nombrosos estudis 

epidemiològics ocasionen un major perjudici, sent en molts casos les responsables de milers de morts i les 

causants de la pèrdua d’anys de vida saludable.  

 

La mida és la principal variable de classificació, permet agrupar les diferents substàncies en: 

➢ Partícules gruixudes: diàmetre menor o igual a 10 micres (PM10).  

➢ Partícules fines: mida inferior o igual a 2,5 micres (PM2.5).  

 

  

 

 

 

 

 

 Font: United States Environmental Protection Agency. Mida relativa de la matèria particulada.  

7 milions de persones moren cada any en tot el món 

a causa de la contaminació atmosfèrica. (UN Enviroment, 2019) 
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Què trobem a l’aire contaminant? 

 

Taula 1: Diversitat de partícules que es troben a l’aire contaminant. 

 

 

Nombroses investigacions han posat en relleu com les partícules PM10 i PM2.5 afecten a la salut humana, tal 

com podem observar a la Taula 1. Algunes d’aquestes suggereixen una relació directa amb malalties com la 

diabetis o problemes en el desenvolupament fetal (per aquest motiu, les dones embarassades poden ser 

considerades un grup de risc, juntament amb la població infantil, les persones grans i les persones malaltes). 

No obstant, les principals causes de mort al món són les malalties isquèmiques del cor, els accidents 

cerebrovasculars (infarts cerebrals, vessaments...) i les malalties pulmonars obstructives cròniques (EPOC).  

Tot i que existeixen uns límits legals fitxats per la Unió Europea, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha 

fitxat els límits necessaris per protegir la salut davant les partícules contaminants en: 

 

Taula 2: Límits de partícules contaminants, anuals i diaris recomanat per l’OMS.  

 

Partícules Mitjana Anual Mitjana Diària 

Partícules contaminants (PM 2.5) 10 µg/m3 25 µg/m3 

 Partícules contaminants (PM 10) 20 µg/m3 50 µg/m3 

0zó (O3)  100 µg/m3 (8 hores) 

Diòxid de nitrogen (NO2) 40 µg/m3 200 µg/m3 (1 hora) 

Diòxid de sofre (SO2)  20 µg/m3  

 

 

  

Partícules Què és? Procedència Conseqüències 

PM 2.5 
Partícula en suspensió que arriben fins 

als alvèols pulmonars: carboni negre 
 

Barreja d’elements sòlids i líquids 

(pols, metall, ciment...) 

 

Malalties cardio o 

cerebrovasculars, respiratòries i 

càncer de pulmó 
PM 10 

Partícula en suspensió que queden 

retingudes a la mucosa nasal i gola 

O3 
 

Ozó 

Gas contaminant resultat de 

l’activitat humana i la radiació 

solar 

Concentracions altes i períodes 

llargs: malalties pulmonars i 

provoca al·lèrgies i asma. 

NO2 
 

Diòxid de nitrogen 

Gas tòxic i irritant on el 70% prové 

dels vehicles, sobretot dièsel. 

Malalties sistema respiratori, 

sobretot asma i bronquitis, arribant 

a inflamacions sistèmiques. 

CO2 
 

Diòxid de carboni 

Gas que prové de la combustió, 

incloent-hi el transport motoritzat 

No té efectes negatius directes en 

la nostra salut, però contribueix a 

l’escalfament global. 

Font: Elaboració pròpia.  

Font: Organització Mundial de la salut. (2018).  



 
BIBLIOLAB 

Ciència Ciutadana – Ciutat Saludable 

MAIG 2021 4 

Actualment, a la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat hem pogut extreure les següents dades: 

 

 

Per tant, en tots dos casos, se supera els límits fitxats per l’OMS, sobretot en relació amb les partícules 

contaminants PM 2.5 amb les següents implicacions:  

 

 

A part de la pol·lució de l’aire, podem trobar: 
 

▪ La contaminació acústica s’associa a molts impactes adversos per a la salut com efectes sobre la 

funció cognitiva, trastorns del somni, la morbiditat i la mortalitat cardiovasculars.  

 

La recomanació, tal com senyala l’OMS, concretament World Health Organization, és no superar els 

30 decibels a la nit i els 35 decibels durant activitats quotidianes o socials com la realització d’una 

classe a un centre escolar. Per contra, segons la Unió Europea la realitat que tenim és la següent: 

  

➢ 40% de la població dels països europeus s’exposa a sorolls per trànsit rodat que 

excedeixen els 55 decibels. 

 

Font: ISGlobal. (2021). Mitjana anual de partícules contaminants a l’Hospitalet de Llobregat i recomanada  per l’OMS.  

Font: ISGlobal. (2021). Morts evitables disminuint i igualant els nivells de partícules contaminants PM 2.5 i NO², respectivament.  
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➢ 20% de la població dels països europeus s’exposa a nivells que excedeixen els 65 decibels 

durant el dia i més d’un 30% a nivells que excedeixen 55 decibels a la nit. 

 

▪ L’efecte de les “illes de calor” són el resultat d’àrees edificades en les ciutats i contribueixen a 

augmentar la morbiditat cardiovascular i la mortalitat general. En concret, l’alta temperatura durant 

l’estiu pot conduir a l’excés de mortalitat. 
 

➢ A la nit es pot arribar a diferències de 10 graus entre la pròpia ciutat i les zones que la 

rodegen. 
 

➢ El 50% de les morts per calor extrem són a causa de l’efecte “illes de calor”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Blog Redes Urbanas Calor y Frío (2021). Efecte de les illes de calor i variació de temperatura.  
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1.2. CIUTADANA – CIUTAT SALUDABLE 

 

El projecte BiblioLab fomenta l’aprenentatge i la creació de coneixements sobre la ciutat del futur: més 

humana i saludable. Tot, des d’una participació i co-creació de la ciutadania. 

 

OBJECTIUS 

➢ Impulsar el desenvolupament individual i col·lectiu a través de l'aprenentatge dinàmic, la creativitat i la 

innovació. 

➢ Capacitar en l’ús i oferir accés a la ciutadania a les tecnologies de la creació i la fabricació digital. 

➢ Fomentar el valor de l’experiència: l’experimentació s’ha situat en el centre del model d’aprenentatge i 

ha d’impregnar tot accés al coneixement de manera transversal. 

➢ Promoure la participació: implicar la comunitat de forma activa en la concepció i el desenvolupament 

de les accions. Els projectes han de tenir un esperit eminentment educatiu, però de manera crítica i 

horitzontal, no dirigida i generadora de ciutadania passiva. 

➢ Incrementar el valor social de les biblioteques públiques: obrir el seu enfocament, erigint-se en un agent 

actiu que treballa i investiga en les noves formes de producció de coneixement i informació i 

acompanyant els seus usuaris en l’adaptació als canvis que es produeixen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proposta Maqueta Escola Màrius Torres 1  

Font: Blog BlioLab Ciència - Ciutat Saludable. (2021). Logo i projecte de reciclatge, respectivament.  
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1.3. EL TERRITORI. COLLBLANC – LA TORRASSA 

 

El Districte de Collblanc – la Torrassa es troba al municipi de l’Hospitalet de Llobregat, ciutat de la comarca del 

Barcelonès que forma part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Limita al nord, est i sud amb Barcelona, i a 

l’oest amb els municipis d’Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat i el Prat de Llobregat. 

L’Hospitalet està distribuït en sis districtes que, alhora, conformen 13 barris. El territori escollit és el Districte II 

que està format pels barris de Collblanc i la Torrassa i es troba al nord-est del municipi. Té una extensió de 

0,95 Km² i representa el 7,61% del conjunt del territori de la ciutat.   

El Districte de Collblanc – la Torrassa es troba delimitat per quatre vies que proporcionen al territori algunes 

característiques específiques: 

➢ Al nord, la carretera de Collblanc i la Travessera de les Corts limiten i enllacen amb el barri de les Corts 

a Barcelona. 

 

➢ A l’est, la Riera Blanca és el límit amb el barri de Sants a la ciutat de Barcelona. Aquesta avinguda és, 

al mateix temps, el corredor per passar al barri de Santa Eulàlia, al Sud de l’Hospitalet. 

 

➢ A l’oest, el Torrent Gornal (amb l’avinguda del mateix nom) limita el Districte de Collblanc - la 

Torrassa amb el barri de la Florida (Districte IV a la ciutat de l’Hospitalet), alhora que l’enllaça amb el 

barri de Sant Josep del Districte I. 

 

➢ L’última via que limita el barri és una barrera amb una significació important: al Sud, per on transcorren 

les vies de ferrocarril, el districte queda clarament separat del barri de Santa Eulàlia. Aquí es 

troba un pas que connecta el Districte II amb els barris del Sud de la ciutat: el Pont d’en Jordà, també 

anomenat Pont de la Torrassa o Pont del Metro, que va ser construït l’any 1935 i és considerat bé 

cultural d’interès local.  

Font: Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i Google Maps. Distribució per districtes el municipi de l’Hospitalet i vista satelital del Districte II, respectivament. 

 

Barri de les Corts, 

Barcelona 

Barri de Sants, 

Barcelona 

Barri La Florida i 

Les Planes, 

l’Hospitalet de 

LLobregat 

Barri  de Santa 

Eulàlia, L’H 
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1.3.1. TRAMA URBANA 

 

La trama urbana és de tipus “eixample menor” amb un teixit de carrers perpendiculars (més a la Torrassa que 

a Collblanc). Donat que el creixement urbà es donà sobre antigues parcel·les agrícoles estretes i allargades 

que estaven delimitades per camins i rieres. El resultat és que l’actual trama de carrers és estreta: la majoria 

dels carrers tenen menys d’11 metres d’amplada i un 33% aproximadament tenen 8 metres o menys d’amplada. 

La comparativa és clara, el conjunt de la ciutat només un 5,5% dels carrers tenen aquestes característiques.   

 

Els dos barris, Collblanc i la Torrassa, estan fortament relacionats entre sí i per als veïns/es les barreres entre 

ells són difuses, encara que el carrer Mas representa el límit. Tot i això, però, moltes persones senten una 

diferència significativa en la conservació i l’estat general dels dos barris i veuen el de la Torrassa en pitjor estat.  

 

1.3.2. ESPAIS OBERTS 

 

Existeixen diverses places i parcs remodelats en el marc del Pla Integral Collblanc - la Torrassa. Els principals 

espais de relació o trobada al districte són la Plaça Espanyola (al barri de la Torrassa) i el mercat de Collblanc. 

Ambdós estan connectats pel carrer del Progrés, un eix comercial que va d’un barri a l’altre. D’altra banda, 

situat al límit de la Torrassa amb les vies del tren i el barri de Santa Eulàlia, el Parc de la Torrassa és l’espai 

obert més gran del districte.  

 

Segons el Pla Director del Verd Urbà l’Hospitalet de Llobregat (2018), concretament l’anàlisi estadístic i espacial 

dels espais verds, l’any 2018 l’Hospitalet de Llobregat tenia un 10,97 % del total de superfície destinada a zona 

verda. Pel que fa a la correspondència de zona verda per habitant, la ciutat té 5,14 m² per habitant; una dada 

molt baixa si es compara amb la mitja de la comarca del Barcelonès (18,19 m²/hab.) i de l’àmbit territorial 

metropolità de Barcelona (53,21 m²/hab.). Altrament, la superfície d’espais verds varia en funció de la superfície 

ocupada pel districte (Taula 4), fent palès una desigualtat entre territoris, especialment, al Districte de Collblanc 

– La Torrassa, a la qual li correspon a cada habitant menys d’1 m² de zona verda. Notablement molt inferior 

davant els 9-11m² per habitant que recomana l’OMS.  

  

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia. Àrees verdes del Districte 2. Cal apuntar 

que tot i assenyalar-se com a espais verds, tant els Jardins de la 

Sènia com els Jardins de Francesc Pedra i Lola Peñalver 

compten amb escassa presència d'arbrat. En la mateixa direcció, 

al parc de la Marquesa s'hi troba una major proporció de 

vegetació que en els anterior, però notablement inferior al Parc 

de la Torrassa. 

Taula 4: Superfície d’espais verds ocupada per districtes 

de l’Hospitalet de Llobregat 

Font: Ajuntament de l’Hospitalet. Pla Director del verd urbà de 

l’Hospitalet de Llobregat. (2018).  
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2. MÈTODE 

2.1. EXPLICACIÓ DEL MÈTODE 

 

El disseny d’aquesta (micro) investigació i recerca s’emmarca dins la metodologia participativa i ciutadana, 

ja que ha implicat un empoderament col·lectiu i ciutadà, mitjançant dinàmiques i eines per a la inclusió de les 

pròpies necessitats, problemàtiques i propostes de millora del municipi.  

 

La participació ciutadana ha esdevingut l’eix central i clau per conjugar dues dimensions d’interès social i polític: 

la sostenibilitat i la implicació de la població en assumptes polítics amb transcendència per a la vida quotidiana 

dels veïns i les veïnes. En conseqüència, el conjunt d’estratègies ha apostat per promoure una cultura 

democràtica i participativa de la població, per teixir xarxes identitàries més fortes entre la ciutadania i l’espai 

local que habiten.   

 

2.2. PARTICIPANTS 
 

Quant a les persones participants, aquest projecte s’han desenvolupat dins del marc del Procés Comunitari de 

Collblanc – la Torrassa i ha tingut com a actius principals a 2 espais participatius ciutadans: 

 

➢ Coordinadora d’AMPAs Endavant: espai ciutadà format per 11 AMPAs 

i AFAs que treballen en favor dels interessos de les famílies dels Barris 

de Collblanc – la Torrassa i esdevé un interlocutor col·legiat amb 

l’Ajuntament per l’obtenció de respostes a necessitats compartides.  

 

En els tallers han participat representants provinents de les següents 

AMPAs i AFAs: Santiago Ramón y Cajal, Pep Ventura, Pere Lliscart i 

Famílies Montessori. 

 

➢ Consell de Nois i Noies (CNIN) de l’Hospitalet de Llobregat: projecte 

de participació ciutadana basat en la implicació dels nois i noies en temes 

d'interès ciutadà que els preocupen i interessen i al voltant dels quals es 

fan propostes per millorar la ciutat.  

 

Tota aquesta tasca es posa a disposició del Govern municipal. En els 

tallers els/les representants provinents dels següents 7 centres educatius 

del Districte II de la ciutat: Màrius Torres, Sant Jaume de la FEP, Ernest 

Lluch, Santiago Ramón y Cajal, Montessori, Pep Ventura i Pere Lliscart. 
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2.3. INSTRUMENTS I TÈCNICA DE RECOLLIDA DE DADES 

Els instruments i la tècnica de recollida de dades ha estat quantitativa (sensors) com qualitativa (tallers 

participatius). Durant una setmana s’han pres dades de contaminació per mitjà d’un sensor per després 

analitzar-les i poder presentar alternatives. A continuació, facilitem informacions relacionades amb l’estudi: 

SENSORS 

El Smart Citizen Kit és el nucli del que anomenem el Smart Citizen System: un conjunt complet de components 

de maquinari modulars destinats a proporcionar eines per a la supervisió mediambiental, que van des de la 

ciència ciutadana i les activitats educatives fins a una recerca científica més avançada. 

 

El KIT conté una placa electrònica basada en Arduino que està equipat amb sensors de: matèria particulada 

(PM), temperatura de l’aire, nivells de soroll, humitat relativa i quantitat de llum ambiental. La placa conté un 

carregador solar que permet connectar-la a panells fotovoltaics per poder instal·lar-se a qualsevol lloc i, a més, 

està equipada amb una antena WiFi que permet pujar les dades dels sensors en temps real a plataformes 

online. 

 

 

 

 

 

TALLERS  

➢ Taller de Ciència Ciutadana: per a plasmar la realitat urbana i les seves conseqüències per la 

salut humana. Contextualització i sensibilització de la ciutadania sobre els impacte en salut de la 

contaminació atmosfèrica. 
 

➢ Taller de Co-Creació: aquest taller aporta eines pel disseny creatiu d’alternatives urbanístiques i 

mobilitat a implementar a les zones urbanes de l’estudi, a partir de fotografies recollides de les 

zones d’interès. Aquests dissenys i resultats es presenten en un Blog  (Bibliolab Ciència – Ciutat 

Saludable, 2021) accessible als municipis i ciutadania. 

Font: ISGlobal. (2021)  
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2.4. CONTEXTUALITZACIÓ / UBICACIÓ  
 

Les AMPAs i AFAs van establir punts de recollida que van generar informació que es va poder pujar a través 

d’Internet a una plataforma online, Smart Citizen (2021), que gestiona aquestes dades, humanitzant-los i 

socialitzant-los a través d’eines accessibles per a qualsevol persona. La plataforma és compatible amb 

projectes similars basats en xarxes de sensors amb codi obert.  

 

UBICACIÓ 

Les AMPAs i AFAs de la Coordinadora d’AMPAs Endavant van establir 4 punts de recollida de dades. 

Tanmateix, durant el procés d’obtenció de dades amb els sensor i posterior socialització de les dades a través 

de la plataforma, l’AMPA Pep Ventura va tenir alguns inconvenients i, en conseqüència, això va suposar la 

pèrdua d’aquestes dades, motiu pel qual no estan reflectides en aquest escrit. No obstant, durant la realització 

d’aquest informe i buidatge de les dades obtingudes, diverses AMPAs i AFAs han continuat  prenent mesures 

amb els sensors, i per tant, es poden consultar les noves mesures en línia mitjançant la plataforma online Smart 

Citizen. Les ubicacions dels sensors, són les següents: 

➢ Sensor AFA Pere Lliscart: Av.Torrent Gornal amb c.Pujós.// Av.Torrent del Gornal amb Pl. Cadí // 

c.Llobregat, 42 // Carretera de Collblanc amb c.Llobregat. (Veure Gràfica 1 i 2). 
 

➢ Sensor Famílies Montessori: c.Santiago Apòstol amb c.Mare de Déu dels Desemparats. (Veure 

Gràfica 3 i 4) 
 

➢ Sensor AMPA Santiago Ramón y Cajal: c.Llobregat amb c.Albareda. (Veure Gràfica 5 i 6).  
 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Google Maps. (2021). Punts de recollida de dades amb els sensors.  
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DIES I HORARIS 

SENSOR DIES HORARIS 

Gràfica 1: 

Sensor 

AFA Pere 

Lliscart 

26 de novembre de 2020 11:10 – 11:30 (Av.Torrent Gornal amb c.Pujós) 

12:10 – 12:30 (Av.Torrent del Gornal amb Pl. Cadí)    

18:10 – 18:30 (Av.Torrent Gornal amb c.Pujós) 

27 de novembre de 2020 

(gràfica 2) 

11:00 – 11:20 (c.Llobregat, 42)                                   

12:05 – 12:25 (Av.Torrent del Gornal amb Pl. Cadí)    

16:15 – 16:35 (Carretera de Collblanc amb c.Llobregat) 

28 de novembre de 2020 14:30 – 14:50 (c.Llobregat, 42) 

 

Gràfica 3: 

Sensor 

Famílies 

Montessori 

24 de novembre de 2020 15:38 – 16:07 (c.Santiago Apòstol amb c.Mare de Déu dels Desemparats)                             

16:38 – 17:06 (c.Santiago Apòstol amb c.Mare de Déu dels Desemparats)                                                      

25 de novembre de 2020 10:58 – 11:28 (c.Santiago Apòstol amb c.Mare de Déu dels Desemparats)                             

15:02 – 15:38 (c.Santiago Apòstol amb c.Mare de Déu dels Desemparats)                             

26 de novembre de 2020 00:00 – 05:41 (c.Santiago Apòstol amb c.Mare de Déu dels Desemparats)                             

21:29 – 23:58 (c.Santiago Apòstol amb c.Mare de Déu dels Desemparats)                             

27 de novembre de 2020 

(gràfica 4) 

00:00 – 06:06 (c.Santiago Apòstol amb c.Mare de Déu dels Desemparats)                             

28 de novembre de 2020 00:00 – 07:03 (c.Santiago Apòstol amb c.Mare de Déu dels Desemparats)                             

12:01 – 12:43 (c.Santiago Apòstol amb c.Mare de Déu dels Desemparats)                             

30 de novembre de 2020 11:51 – 11:55 (c.Santiago Apòstol amb c.Mare de Déu dels Desemparats)                             

 

Gràfica 5: 

AMPA 

Santiago 

Ramón y 

Cajal  

24 de novembre de 2020 

(gràfica 6) 

07:58 – 08:11 (c.Llobregat amb c.Albareda)            

14:59 – 15:11 (c.Llobregat amb c.Albareda) 

25 de novembre de 2020 07:58 – 08:15 (c.Llobregat amb c.Albareda) 

14:57 – 15:12 (c.Llobregat amb c.Albareda) 

26 de novembre de 2020 07:55 – 08:13 (c.Llobregat amb c.Albareda) 

14:58 – 15:09 (c.Llobregat amb c.Albareda) 

27 de novembre de 2020 07:58 – 08:10 (c.Llobregat amb c.Albareda) 

14:59 – 15:12 (c.Llobregat amb c.Albareda) 

28 de novembre de 2020 13:28 – 13:50 (c.Llobregat amb c.Albareda) 
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3. RESULTATS 

 

A continuació s’exposen els resultats de les dades preses amb els sensors, tant pel que fa a la qualitat de l’aire 

(PM 2.5 i PM 10), com a la qualitat acústica mitjançant el nivell de decibels (dB). Es mostren les dades, en 

forma de gràfiques, dels dies que cada AMPA o AFA ha pres les mesures. No obstant, per tal d’exemplificar 

amb més claredat els resultats, es mostren gràfiques, extretes de la Web Smart Citizen, que corresponen a un 

dia determinat de presa de mesures de cada una de les AMPAs o AFAs mitjançant els sensors.   

 

AFA PERE LLISCART 

 

Temps (dies): 26, 27 i 28  de novembre Temps (dies): 26, 27 i 28  de novembre 

  

 

 

 

Gràfic 1: Sensor AFA Pere Lliscart. Partícules PM 2.5 i PM10 obtingudes entre el 26 de novembre i el 28 de novembre.  

Gràfic 2: Sensor AFA Pere Lliscart. Partícules PM 2.5 i PM10 obtingudes el 27 de novembre.  

Font: Smart Citizen. (2021).  

Nota: ¹ El límits anuals recomanats per l’OMS són fitxats dins dels requadres difuminats.  

 

Font: Elaboració pròpia. (2021).  

Nota: ¹ El límits anuals recomanats per l’OMS són fitxats dins dels requadres difuminats.  
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FAMÍLIES MONTESSORI 

 

 

Temps (dies): 24, 25, 26, 27, 28 i 30 de novembre Temps (dies): 24, 25, 26, 27, 28 i 30 de novembre 

  

 

 

 

 

 

 

Gràfica 3: Sensor Famílies Montessori. Partícules PM 2.5 i PM10 obtingudes entre el 24 de novembre i el 30 de novembre.  

Font: Elaboració pròpia. (2021).  

Nota: ¹ El límits anuals recomanats per l’OMS són fitxats dins dels requadres difuminats.  

 

Gràfica 4: Sensor Famílies Montessori. Partícules PM 2.5 i PM10 obtingudes el 27 de novembre.  

Font: Smart Citizen. (2021).  

Nota: ¹ El límits anuals recomanats per l’OMS són fitxats dins dels requadres difuminats.  
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AMPA SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL 

 

Temps (dies): 24, 25, 26, 27 i 28 de novembre Temps (dies): 24, 25, 26, 27 i 28 de novembre 

 
 

 

  

Gràfica 5: Sensor AMPA Santiago Ramón y Cajal. Partícules PM 2.5 i PM10 obtingudes entre el 24 de novembre i el 28 de novembre.  

Font: Elaboració pròpia. (2021).  

Nota: ¹ El límits anuals recomanats per l’OMS són fitxats dins dels requadres difuminats.  

 

Gràfica 6: Sensor AMPA Santiago Ramón y Cajal. Partícules PM 2.5 i PM10 obtingudes el 24 de novembre.  

Font: Smart Citizen. (2021).  

Nota: ¹ El límits anuals recomanats per l’OMS són fitxats dins dels requadres difuminats.  
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Temps (dies): 26, 27 i 28 de novembre 

 

 

Temps (dies): 24, 25, 26, 27 i 28 de novembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temps (dies): 24, 25, 26, 27, 28 i 30 de novembre 

 

 

Gràfica 9: Sensor Famílies Montessori. Mesura de la 

pressió del so en decibels (dB). 

Gràfica 8: Sensor AFA Santiago Ramón y Cajal. Mesura de la 

pressió del so en decibels (dB) 

Gràfica 7: Sensor AFA Pere Lliscart. Mesura de la pressió 

del so en decibels (dB). 

Font: Elaboració pròpia. (2021).  

Nota: ¹ El límits de dB recomanats per l’OMS són fitxats dins dels requadres difuminats.  
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4. CONCLUSIONS  

 

En primer lloc, després d’observar i analitzar els resultats i el procés de Ciència Ciutadana, s’ha dut a terme un 

anàlisis DAFO per part de les AMPAs i AFAs participants als tallers, atenent tant l’anàlisis intern com extern, 

on s’especifica els aspectes favorables (fortaleses i oportunitats) i desfavorables (debilitats i amenaces) que es 

poden trobar a l’hora d’implementar el Bibliolab al territori: 

 

  

DEBILITATS 

• Poca experiència 
 

• Necesitat de més 
dades i continuades 

 

• Impotència davant la 
inacció política 

 

• Ús alt del cotxe i 
obligari per a d’altres 

 
Espai limitat a 
analitzar 

 

 

 

 

AMENACES 

• Pressupost 
 

• Tala arbres 
 

• Incivisme 
 

• Política del “totxo” 
 

• Alta densitat població 

 

FORTALESES 

• Ganes de canvi 
 

• AMPAs i AFAs de la 
Coordinadora 
d’AMPAs Endavant 
 

• Conèixer dades OMS 
 

• Més coneixement 
post-Bibliolab 

 
 

 

OPORTUNITATS 

• Reunió amb polítics 
 

• Conciencia de la 
ciudadanía 
 

• LH Escoles 
Sostenibles i l’ODS 
 

• Tall de carrers 
(respecte la distància 
de seguretat) 

 

 

En segon lloc, pel que fa a l’anàlisi dels resultats obtinguts, observem com els valors estadístics dels nivells de 

PM 2.5 i PM 10, superen els límits anuals recomanats per l’OMS, i en extensió, reflecteixen les exposicions a 

partícules contaminants que perjudiquen la salut dels veïns i les veïnes de Collblanc – la Torrassa.  

Cal remarcar que aquestes gràfiques són una petita mostra dels nivells de la qualitat de l’aire i, per aquest 

motiu, s’ha pres com a referència la mitjana anual dels límits de partícules contaminants anuals recomanades 

per l’OMS (Taula 2), ja que, si es realitzés un estudi i presa de mesures de manera continuada i diària, 

DAFO

Taula 5: Anàlisis DAFO del projecte Bibliolab al Districte de Collblanc – La Torrassa. 

Font: Elaboració pròpia. (2021).  
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probablement, observaríem, i ens portaria a interpretar, una mitjana anual major que la que es recomana i es 

considera tolerable per a la salut. Per tant, tot i que trobem nivells, per exemple, de PM 2.5 menors que 10 

µg/m3, hauríem de considerar i parar especial atenció a les zones o carrers que indiquen uns nivells superiors 

a 10 µg/m3 o 20 µg/m3 en PM 2.5 i PM 10, respectivament.  

D’aquesta manera, observant les gràfiques i analitzant els resultats, en els tres sensors trobem moments i 

espais de llarga duració on se superen ostensiblement aquestes limitacions. A més, cal destacar l’existència 

de pics que dupliquen o tripliquen la mitjana anual recomanada (ex. Gràfica 6, amb 37 µg/m3 o 40 µg/m3 de PM 

2.5), els quals corresponen, tal com senyalen les persones que van prendre les mesures amb els sensors, a 

vehicles de la neteja o autobusos que hi circulaven.  

Finalment, respecte les gràfiques (7, 8 i 9), observem com la pressió acústica supera els 55 dB recomanats per 

l’OMS, i en conseqüència, aquesta petita mostra, que recull els nivell de soroll a la ciutat de l’Hospitalet de 

Llobregat, corroboren els percentatges exposats anteriorment per l’OMS: “40% de la població dels països 

europeus s’exposa a sorolls per trànsit rodat que excedeixen els 55 decibels; 20% de la població dels països 

europeus s’exposa a nivells que excedeixen els 65 decibels durant el dia i més d’un 30% a nivells que 

excedeixen 55 decibels a la nit”.  
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5. PROPOSTES 

 

 Arran l’anàlisi quantitatiu i qualitatiu de les dades extretes envers la qualitat de l’aire, temperatura, so, humitat 

i quantitat de llum obtingudes amb els sensors SCK, des de les AMPAs i AFAs de la Coordinadora d’AMPAs 

Endavant han dut a terme un procés d’interpretació, reflexió i anàlisis. En conseqüència, han determinat 

diverses propostes de millora, tant per afavorir la qualitat de l’aire de l’Hospitalet, com per reduir i prevenir les 

molèsties causades pel soroll al Districte II de L’Hospitalet de Llobregat.   

Atenint-nos als greus efectes sobre la salut i benestar que se’n deriven, tal com s’han citat anteriorment, es 

considera rellevant considerar i aplicar mesures pal·liatives i preventives per assegurar una repercussió positiva 

i sana en els éssers vius. D’aquesta manera, algunes de les propostes més rellevant que es destaquen, 

consensuades al llarg del procés comunitari, són les següents:  

MEDI NATURAL I URBÀ 

 
L’Hospitalet de Llobregat és una ciutat molt densa, compacta i amb una 

extensa urbanització del seu terme municipal. Per aquest motiu, es considera 

important atendre les següents demandes i nec essitats que tenen la finalitat 

de donar resposta a situacions que puguin resultar perjudicials per al medi 

ambient, la biodiversitat, la sostenibilitat, els espais naturals, així com per a la 

salut ambiental i de les persones.  

 

Diversos estudis i investigacions, com les que duen a terme des del Centre de Recerca en Epidemiologia 

Ambiental (CREDAL), juntament amb l’Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal) (Triguero, 2006), 
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manifesten la correlació entre els efectes favorables dels espais naturals (zones verdes i zones blaves) i 

la millora de la salut entre la població.  

Els nombrosos beneficis per a la salut de les persones, es fan palès, de maneres diferents:  

Persones adultes:  

- Reducció de l’estrès i dels casos de càncers. 

- Millora de la qualitat del son i de l’estat de salut general i mental.  

- Augment dels nivells d’activitat física i de la taxa de l’esperança de vida de les persones.  

Infància:  

- Beneficis respecte al desenvolupament emocional i conductual.  

- Millora la capacitat d’atenció, estretament relacionada amb els canvis estructurals del cervell i amb la 

restauració psicològica.  

- Millora l’estimulació de processos importants com el descobriment, la creativitat i l’assumpció del risc.  

Valors ecològics:  

- Augment de naturalesa, biodiversitat, mitigació dels efectes del canvi climàtic.  

- Disminució de la contaminació atmosfèrica i acústica.  

- Foment de valors socioculturals com la salut, el benestar, el paisatge o les relacions socials.  

- Reduir l’efecte illa de calor.  

 

A raó d’aquests beneficis esmentats, es considera rellevant dur a terme una (re)naturalització del municipi, i, 

per tant, ampliar els espais verds i blaus. No obstant això, es considera rellevant tenir en compte que la proposta 

d’ampliar les zones verdes i blaves que es realitza, ha de valorar els usos dels espais naturals existents i la 

diversificació dels usuaris i usuàries d’aquests espais (nens/es, joves, gent gran, gent amb mobilitat reduïda...), 

ja que hi podem trobar diverses motivacions i hàbits diferents (relaxació, activitats socials, activitats físiques...).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM AMPLIAR ELS ESPAIS NATURALS? 

 

• Connectivitat entre zones verdes i blaves: ús d’aquests espais per desplaçar-se.  

• Promoció, millora dels espais naturals existents: manteniment menys intervencionista i 

més ecològic (balses naturals, hotels d’insectes, caixes nius pels ocells, etc.).   

• Habilitació de nous espais verds i blaus: solars desocupats, balcons, cobertes, terrats, 

horts urbans, etc.  

• Distribució equitativa dels espais naturals: aproximació i distribució dels espais 

verds/blaus a tota la ciutadania.  

• Diversificació d’espais naturals aptes per a diversos usos: beneficis tant per a la salut 

mental com física.  

• Diversificació d’espais naturals segons el perfil i usos dels usuaris/es: nens/es, joves/ 

gent gran, etc.  
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1. Ampliació dels espais destinats a horts urbans 

Continuant amb les propostes en l’àmbit del medi natural i urbà i d’ampliació dels espais verds i blaus, 

trobem com la proposta d’ampliació dels horts urbans a la ciutat, fomenten la majoria de beneficis dels 

espais naturals esmentats anteriorment, però, considerem notable destacar les seves aportacions a 

escala social i, en extensió, a benefici de la salut psicosocial i mental de les persones:  

o Foment de la participació de la ciutadania i ocupació del seu temps en fer alguna activitat.  

o Afavoreixen la creació d’un teixit entre veïns i veïnes creant noves xarxes o relacions 

intergeneracionals.  

o Milloren la seva qualitat de vida mitjançant l’activitat física i mental, molt positiva per la salut 

integral de les persones.  

Tenint en compte el projecte d’horts socials, desenvolupats a l’Hospitalet de Llobregat l’any 2014, 

juntament amb l’Assemblea Local de la Creu Roja i la plataforma Espai de Ciutadania, compartim alguns 

dels beneficis que comporten:  

“Aquesta iniciativa combina les funcions productives associades a l’autoconsum amb finalitats 

socials, terapèutiques, educatives i ambientals. [...] A més de la possibilitat d’obtenir uns 

recursos alimentaris, l’objectiu dels horts socials és afavorir a la millora de l’autoestima 

d’aquests col·lectius. És el cas de persones aturades de més de 45 anys, usuàries dels serveis 

d’atenció en salut mental, un col·lectiu que també ha augmentat a causa de la crisi, 

discapacitades, amb l’objectiu de millorar el seu desenvolupament i integració social i a majors 

de 65 anys amb necessitat de realitzar activitats quotidianes, entre d’altres” (Ajuntament de 

l’Hospitalet, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COM DESENVOLUPAR ELS HORTS URBANS? 
 

• Habilitació d’espais per a horts urbans: cobertes, solars, terrasses, terrats, etc.  

• Implicació de la ciutadania en la construcció i manteniment dels horts urbans: 

creació de xarxes i relacions comunitàries.  

• Gestió col·laborativa i dinamització comunitària per part dels veïns i veïnes: 

diversitat de generacions, cultures, coneixements, etc.  

• Assignació de parcel·les a entitats d’oci infantil/juvenil: implicació en el procés 

d’ensenyament-aprenentatge envers l’agricultura ecològica i sostenible i hàbits 

alimentaris saludables, amb la finalitat d’evitar l’obesitat o altres malalties.  

• Disseny i implementació d’un programa de jardins/horts de proximitat i gestió 

comunitària.  
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2. Revisió del ‘Pla de l’arbrat’  

L’arbrat, tal com es recull al Pla Director del verd urbà de l’Hospitalet de Llobregat (2018-2028), és 

necessari perquè “contribueix de manera decisiva sobre la qualitat ambiental, i per tant, sobre la qualitat 

de vida de les persones, pels seus beneficis ambientals, socials i per a la salut de la població” (p.11). 

Hi trobem un ampli ventall de beneficis en diferents àmbits (salut, ambientals, econòmics, etc.):  

o Reducció de malalties psíquiques i físiques.  

o Millor rendiment i comportament dels infants.  

o Millor captació de CO₂ i millora la contaminació atmosfèrica.  

o Reducció de partícules contaminants, de la insolació i l’efecte bombolla de calor.  

o Reducció de la contaminació acústica, de l’erosió i compactació del sòl i de l’esllavissament 

d’aigua de pluja.  

o Increment del valor de les propietats i reducció de les despeses d’energia (fins a un 30%).  

Tenint present els interessos de la ciutadania del Districte, envers aquesta temàtica, cal recordar la crítica 

que es va manifestar per part de la Coordinadora d’AMPAs Collblanc – la Torrassa, quant a la tala i 

renovació d’arbres als carrers Martí i Julià, Rubidi, Urbanització del Canyet i del carrer Espanya:  

“Volem una ciutat on es pugui viure bé i això indica que cal tenir arbres que donin ombra i no 

una ciutat sense arbres. Estem preocupats per la contaminació que augmentarà sense els 

arbres i lamentem que la tala sigui massiva. Avilés ha dit que estem nerviosos i preocupats 

perquè els arbres nous que posen són molt petits i no netegen el CO₂ com sí ho fan els 

grans. Són molts anys fins que el nou arbrat arribi a l'alçada dels actuals. Voldríem col·laborar 

amb l'Ajuntament perquè ens expliquin perquè fan això” (L’H Digital, 2018).  

 

Tenint en compte el Pla Director de l’arbrat de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, es vol remarcar 

i insistir en l’acompliment, especialment, d’un dels reptes exposats: “Posar a disposició de la ciutadania 

tota la informació sobre les característiques i serveis de cada un dels arbres de la xarxa urbana, a través 

de tecnologies interactives que facilitin el coneixement i la col·laboració ciutadana” (p.56). A més a més, 

s’insta per promoure la participació comunitària per tal d’assolir els reptes plantejats en el Pla. Per  tant, 

es considera rellevant garantir l’oportunitat i l’accés a la ciutadania perquè puguin esdevenir partícips, 

de manera activa, en la presa de decisions, actuacions, seguiment i avaluació de l’arbrat.  

 

 

 

 

 

 

 

COM MILLORAR L’ARBRAT? 
 

• Revisar el Pla Director de l’arbrat per garantir l’execució dels objectius i 

estratègies envers la preservació i increment de la cobertura arbòria.  

• Gestió col·laborativa i dinamització comunitària per part de la comunitat en el Pla 

d’arbrat: avaluació, presa de decisions, seguiment, etc.   

• Augment, diversificació, manteniment i conservació de l’arbrat.  

• Revisar la proposta de tala d’arbrat dels carrers amb voreres inferiors als 2,5 

metres, ja que aquesta mesura afectaria a una gran quantitats de carrers del 

Districte 2.  
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CONSUM  
 

 

Per al desenvolupament sostenible d’una ciutat, a part d’implicar-nos en el vessant 

del medi natural, cal lluitar per la reducció de l’empremta ecològica canviant la forma 

en la qual produïm i consumim els béns i recursos. La gestió eficient del consum 

més sostenible i de proximitat suposa la creació de cadenes de producció i 

subministrament més eficient, que dóna lloc a una gran diversitat de beneficis:  

 

 

Econòmics:  

• Foment de la situació econòmica dels veïns i veïnes del barri.  

• Augment i fidelització de la clientela.  

• Estratègia econòmica de desenvolupament de proximitat: reactivació de l’economia del barri.  

 

Mediambientals:  

• Reducció de transports i emissions de CO2: reducció del temps de desplaçaments a grans àrees o 

superfícies.  

• Disminució de l’empremta ecològica. 

 

Socials i comunitaris:  

• Adaptació i coneixement de l’entorn.  

• Desenvolupament local i reequilibri territorial en clau de proximitat.  

• Enfortiment de les xarxes entre la comunitat i del teixit del barri.  

• Gestió comunitària.  

• Cohesió del col·lectiu de comerciants.  

• Proximitat i atenció personalitzada. 

 

 
 

1. Consum de proximitat. Projecte d’AMPAs Endavant 

La creació d’una xarxa de comerços d’AMPAs Endavant té l’objectiu de contribuir al creixement econòmic 

i social del barri per fomentar el comerç de proximitat i la participació de les famílies a les AMPAs i AFAs 

del territori.  

AMPAs Endavant consisteix en una col·laboració mitjançant la qual els 

comerços de Collblanc - la Torrassa ofereixen descomptes i promocions 

exclusius per als socis i sòcies de les AMPAs de les escoles participants. 

Les persones que disposen del carnet de socis o sòcies, poden consultar 

el mapa de comerços adherits a la iniciativa i gaudir dels descomptes. 

D’aquesta manera, fomentar i estendre aquesta iniciativa permet 

gestionar de manera eficient el consum més sostenible i de proximitat.  
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RESIDUS I MOBILITAT  

La recollida de residus disposats en els contenidors distribuïts 

a l’Hospitalet de Llobregat per l’espai públic de tota la ciutat, es 

realitza al llarg del dia i de la setmana, tant en horaris diürns 

com nocturns. També, es presta altres serveis com la neteja de 

contenidors o la retirada de mobles i altres estris vells a 

domicili, fins i tot els residus dipositats en llocs de l’espai públic 

sense autorització per incivisme. 

 

Aquests serveis es realitzen amb camions, màquines i vehicles de neteja especialitzats que generen uns alts 

nivells de contaminació i soroll. Tal com apunten estudis d’ISGlobal Barcelona (2018), “el soroll afecta a la salut 

fins tal punt que la Organització Mundial de la Salut (OMS) classifica el precedent del tràfic com el segon factor 

mediambiental més perjudicial a Europa, darrere només de la contaminació de l’aire”.  

Els beneficis per apostar, tal com ha desenvolupat l’Ajuntament de Barcelona en el Pla de Residus 0 2021-

2026, en duu a terme una recollida selectiva de residus domèstics i industrials porta a porta, o bé, renovar els 

vehicles de neteja per automòbils elèctrics, considerem que aporta diferents guanys, tant per combatre la 

crisi climàtica com per promoure el cicle productiu (prevenció, reutilització i reciclatge). Així doncs, a continuació 

s’exposen alguns dels avantatges:  

• Reducció de l’emissió del soroll.  

• Millora de la qualitat de l’aire: reducció d’emissions de diòxid de carboni i altres partícules contaminants 

(PM10, NOx, CO).  

• Reducció de les alteracions del son.  

• Major rendiment i eficiència en el procés de neteja.  

• Disminució de malalties associades al soroll: estrès, alteració de la conducta, baix rendiment, 

hipertensió, malalties del cor i/o respiratòries, entre d’altres.  

• Reducció dels costos de manteniment.  

COM FOMENTAR EL CONSUM DE PROXIMITAT? 
 

• Augment de les AMPAs adherides a la iniciativa d’AMPAs Endavant i socis/es a 

les escoles.  

• Aplicació de la iniciativa Compra verda del Pla d’acció ambiental de l’Agenda 21 

(actualment, LH Escoles Sostenibles) de l’Hospitalet: https://www.l-

h.cat/gdocs/d4481941.pdf 

• Divulgació d’iniciatives (AMPAs Endavant, Compra Verda) entre la població: 

ampliar les vies informatives.  

• Conscienciació i sensibilització envers el comerç local.  
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• Afavoreix la reducció de la dependència energètica dels derivats del petroli.  

• Permet integrar les energies renovables a la mobilitat.  

• Permet la connectivitat i la interacció amb les TIC.  

La mobilitat té repercussions ambientals, socials i econòmiques en la nostra societat i, és per això, que es 

considera necessari establir canvis i modificacions per assolir una mobilitat sostenible i segura. Fer dels barris 

espais més habitables i menys contaminants i sorollosos, comporta ineludiblement moure’ns de manera més 

sostenible: en transport públic, a peu, a bicicleta, fent ús de vehicles elèctrics i no contaminats, etc., ja que 

s’hi sumen, als anteriors, múltiples guanys a favor de la ciutadania:  

• Reducció d’accidents de tràfic.  

• Menys necessitat de zones d’aparcament.  

• Estalvi pels ciutadans i ciutadanes.  

• Augment de l’activitat física entre la població.  

 

 

1. Renovació de la flota de vehicles de neteja i recollida de residus  
 

La mobilitat elèctrica afavoreix la mobilitat sostenible, tal com s’ha esmentat anteriorment, tot beneficiant 

la convivència urbana a la ciutat. L’ús de vehicles elèctrics, eix de la innovació, contribueix al 

desenvolupament i la transformació de les ciutats en espais més sostenibles i sans per les persones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Canvis i millores en el transport públic 
 

Les propostes envers el transport públic que es presenten, fan referència a aspectes d’adequació de 

serveis i a propostes de mobilitat i accessibilitat territorial, que tenen per objectiu facilitar la mobilitat 

urbana amb mitjans alternatius als vehicles. Així doncs, una xarxa adequada de transport públic facilita 

que la ciutadania camini i es redueixi l’ús dels vehicles privats, i en extensió, es deixi de fomentar la 

principal causa de contaminació a les ciutats, deguda a les emissions dels tubs d’escapament dels 

vehicles de motor.  

COM FOMENTAR LA SOSTENIBILITAT I L’EFICIÈNCIA EN LA NETEJA DE LA 

CIUTAT? 
 

• Renovació de la flota de vehicles de neteja per automòbils elèctrics i de baixes 

emissions.  

• Establiment de límits de volum del tràfic.  

• Promoció de zones silencioses, per exemple, en els espais naturals.  

• Ús de paviment sonoreductor a les calçades.  

• Disminució dels límits de velocitat.  
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3. Augment dels carrers de vianants  

Anar a peu és una activitat quotidiana altament beneficiosa per la salut i, alhora, una manera de 

desplaçar-se més econòmica, eficient i zero contaminant. A la ciutat caminem per les voreres, fem ús de 

les zones 30, accedim a parc o jardins... gaudint de l’entorn a cada pas de manera activa i segura.  

Des de fa uns anys, l’Ajuntament de l’Hospitalet s’ha promogut el tall de diversos carrers durant el cap 

de setmana, tal com, el carrer Major, el carrer de l’Aprestadora (entre els carrers de l’Alhambra i de 

Castelao), l’Avinguda de Joan Carles I (entre els carrers de la Botànica i de les Ciències), entre d’altres. 

Aquesta iniciativa fomenta la transformació de la ciutat, amb l’objectiu de promoure la recuperació de 

l’espai per a la ciutadania, ocupat per vehicles privats. No obstant això, aquests talls esporàdics no 

suposen un model de transformació quotidià, ja que la població no disposa diàriament d’aquests carrers 

per passejar o fer-hi altres activitats de lleure.  

La transformació de l’espai públic més saludable, verd, just i segur, afavoreix els fluxos de mobilitat i la 

prioritat i protagonisme dels vianants, és a dir, dels veïns i les veïnes dels barris. (Re)convertir els carrers 

en espais oberts i saludables, suposa apostar per la transformació d’una ciutat més lliure de fums, sorolls, 

cotxes, motos i altres vehicles. Altrament, augmentar els carrers de vianants, lliures de la circulació de 

vehicles, es pot incloure dins l’estratègia per fomentar el consum sostenible i local del municipi, ja que, 

en conseqüència, la transformació d’aquests carrers en espais per les persones, pot afavorir l’activitat 

en els eixos comercials i impulsar els comerços locals.  

 

 

 

 

 

 

 

 

COM FOMENTAR MILLORES AL TRANSPORT PÚBLIC? 
 

• Autobusos adaptats a l’estructura urbana dels barris: carrers amples, estrets, etc.   

• Ampliació dels horaris dels serveis i freqüència del transport públic: xarxa 

d’intrabarris com d’interbarris.  

• Renovació dels vehicles de transport públic per automòbils elèctrics i de baixes 

emissions.  

• Augment de les línies d’autobusos.  

• Resoldre els problemes derivats de la dificultats d’aparcament, i zones de càrrega i 

descàrrega, ja que suposen embussos, emissions contaminants i molt soroll.   

COM RECUPERAR ELS CARRERS PER A LA CIUTADANIA? 
 

• Augment dels carrers de vianants.  

• Millores i manteniment dels carrers de vianants actuals: pavimentació, mobiliari 

urbà, arbrat, espais per caminar i control dels accessos als vehicles autoritzats.   

• Estratègia i cooperació entre la proposta de carrers de vianants amb els eixos 

comercials.  

• Ampliació dels carrers tallats i pacificats durant els caps de setmana.   

• Desenvolupament d’un procés participatiu amb la ciutadania: interessos, 

motivacions, queixes, propostes, etc.  
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4. Augment dels carrils bici 
 

Lluitar per una ciutat amb una bona qualitat de l’espai urbà, comporta ser capaç de satisfer les 

necessitats actuals de la població, sense comprometre la sostenibilitat dels recursos naturals existents. 

Per tant, la necessitat de prendre consciència de les demandes, desitjos i interessos de les persones 

hauria de comportar el diàleg, negociació i assumpció d’un conjunt d’estratègies i mesures destinades 

a assegurar els drets de mobilitat, i els drets de tothom a gaudir d’un medi ambient de qualitat. 

 

Actualment, i des de fa anys, els veïns i les veïnes de l’Hospitalet de Llobregat manifesten l’interès 

perquè es facin millores relacionades a promoure l’ús de la bicicleta a la ciutat: augment de carrils i 

estacionaments per les bicicletes, millora de les condicions d’infraestructures, gestió del trànsit i 

d’educació viària necessàries per promoure’n la utilització, entre d’altres, recollits des del 2006 al Pla 

Director de la Bicicleta de L’Hospitalet.  

Tot i que des d’aquest Pla, i al llarg d’aquests anys, s’han implementat diverses propostes a favor de 

la millora de la mobilitat amb la bicicleta, es continua considerant insuficients les estratègies i mesures 

adoptades i desenvolupades. La ciutadania fa una demanda envers l’augment dels carrils bici i difusió 

dels carrils ja existents, atenent els múltiples beneficis d’aquest mitjà, tal com es recullen al document, 

realitzat per l’Ajuntament de l’Hospitalet, l’Agenda 21 (actualment, LH Escoles Sostenibles) el Consell 

Municipal de Sostenibilitat de l’Hospitalet, i altres agents, “La Bicicleta: Bona per a la salut, la Circulació 

i el Medi Ambient”:  

o Millora de la salut: física, social i mental. 

o Estalvi energètic: reducció de l’energia consumida deguda al trànsit motoritzat.  

o Reducció de la contaminació atmosfèrica i acústica.  

o Estalvi econòmic.  

o Reducció de la sinistralitat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM FOMENTAR MILLORES A LA MOBILITAT EN BICICLETA? 
 

• Augment dels carrils bici i difusió entre la població dels carrils existents.  

• Millores en les infraestructures existents: seguretat (espais protegits, 

pavimentació i senyalització), connectivitat (xarxa d’itineraris urbans i camins 

periurbans i interurbans), accessibilitat (principals punts d’atracció i carrers 

comercials). 

• Augment de llocs d’estacionaments de bicicletes: localitzats convenientment i en 

condicions de seguretat.  

• Afavorir la implantació de sistemes de lloguer de bicicletes.  

• Fomentar l’educació envers la seguretat viaria entre la població (infància, 

conductors/es, vianants, etc).  
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