L’alumnat i el professorat que s’han sumat a l’experiència per utilitzar bicicletes elèctriques en els seus desplaçaments

Iniciatives per contaminar menys i crear consciència

Objectiu: una mobilitat sostenible
L’Ajuntament cedeix durant tres mesos bicicletes elèctriques a 17 estudiants i
professors de secundària perquè les utilitzin en els seus desplaçaments

L

’Ajuntament continua prenent mesures per fer de Sant
Joan Despí una ciutat menys
contaminant. Amb aquest objectiu,
l’administració municipal ha lliurat
17 bicicletes elèctriques a joves dels
instituts per promoure entre aquest
col·lectiu desplaçaments més sostenibles. Els joves (dels centres de secundària Jaume Salvador i Pedrol,
Francesc Ferrer i Guàrdia, i l’Ateneu
Instructiu) podran utilitzar-les durant els propers tres mesos. Aquesta

és la tercera entrega temporal de bicicletes al col·lectiu jove que realitza
l’Ajuntament en un projecte engegat a
l’abril de l’any passat.
També Bicibox
L’opció de lliurar-les de manera rotatòria fa que puguin arribar a més estudiants (de moment, ja les han pogut
provar una cinquantena). Els joves
que han participat als dos anteriors
lliuraments n’han fet una valoració
molt positiva. A més de les bicicletes,

també se’ls cedeix una targeta del Bicibox perquè puguin aparcar de manera segura a la xarxa matropolitana
d’aparcaments de bicicletes. Durant
l’acte d’entrega, l’alcalde, Antoni Poveda, va afegir: “la utilització de la
bicicleta elèctrica és un sistema de
transport econòmic, sostenible i
ecològic, ideal per a un municipi
com el nostre. Seguim així fent passes per fer de Sant Joan Despí una
ciutat més respectuosa amb el medi
ambient”.

6 punts de recàrrega de vehicles elèctrics, a les instal·lacions de TV3
L’alcalde i vicepresident de Mobilitat i Transport de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, Antoni Poveda, i el director
d’Estratègia Corporativa i de Recursos Humans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Andreu
Martínez, i el director de TV3, Jaume Peral, van inaugurar el
26 de gener 6 punts de recàrrega de vehicles elèctrics al pàrquing dels treballadors de TV3, una mesura que facilitarà un
canvi d’hàbits, més sostenibles, entre la plantilla. En total s’han
habilitat tres equips amb sis punts de recàrrega lenta. Durant
la intervenció, Poveda va exposar com “aquestes noves infraestructures suposaran una empenta per als treballadors
que optin pel vehicle elèctric com a mode de transport per
accedir a la feina, permetent-ne la recàrrega in situ i facilitant
el canvi d’hàbits vers una opció més neta i sostenible”.

Els punts de recàrrega estan ubicats al pàrquing de TV3
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