
9

Joves i professors que provaran les bicis elèctriques els propers tres mesos, amb l’alcalde, Antoni Poveda, i els directors i directores dels instituts

Els estudiants proven els avantatges 
d’utilitzar la bici elèctrica

L’Ajuntament cedeix una vintena d’aquests vehicles a joves estudiants i professorat 
perquè les puguin provar durant tres mesos i afavorir una mobilitat sense fums

L’aposta de l’Ajuntament per afavo-
rir la mobilitat sostenible s’ha tor-
nat a veure  refermada amb un nou 

lliurament de bicicletes elèctriques, en 
aquest cas a 17 joves dels instituts Jaume 
Salvador i Pedrol, Francesc Ferrer i Guàr-
dia i l’Ateneu Instructiu, i a 3 professors. 
L’objectiu és que prenguin consciència de 
la necessitat de moure’s d’una manera sos-
tenible. Per aquest motiu, fins passades les 

festes nadalenques, utilitzaran aquestes 
bicicletes en els seus desplaçaments. 
A l’abril, es va fer una primera entrega de 
bicis a joves estudiants que ara se cedei-
xen a altres joves perquè també les puguin 
utilitzar. La idea és fer lliuraments rotato-
ris perquè puguin utilitzar-les el màxim 
possible de joves. Aquestes bicicletes van 
ser cedides per l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona perquè l’Ajuntament, bé sigui 

amb els empleats públics o amb altres 
col·lectius, posi en marxa iniciatives que 
potenciïn l’ús de transport lliure de fums. 
L’alcalde, Antoni Poveda, va explicar en el 
lliurament que “sou ambaixadors per do-
nar exemple i posar de manifest que ens 
podem moure per la ciutat d’una altra 
manera. Espero que aquesta experièn-
cia sigui un acte de responsabilitat i de 
conscienciació per a vosaltres”.

Del 19 al 27 de novembre ens 
sumem a la Setmana Europea de 
Prevenció de Residus

La ciutat se suma als actes amb diferents iniciatives per 
conscienciar-nos de la necessitat de prevenir la creació de 
residus. El 25 de novembre, a les 17.30 h, a la biblioteca 
Mercè Rodoreda, es farà un taller de guarniments  de Na-
dal amb objectes d’aprofitament, i el dissabte 26 de novem-
bre, a les 17 h, la Jugatecambiental del parc de la Fontsanta 
acollirà un mercat d’intercanvi per a infants i joves, i un 
taller de joguines amb material reutilitzat. L’activitat està 
organitzada pels esplais i el Centre Mediambiental L’Arrel.

S’inicia el procés perquè els ciutadans 
i ciutadanes comprovin que les seves 
dades del padró són correctes

Els ajuntaments tenen el deure de comunicar les dades del Pa-
dró d’habitants a tota la ciutadania cada cinc anys. Per aquesta 
raó els propers dies rebreu les dades padronals corresponents 
a les persones inscrites al vostre domicili. Si cal realitzar algu-
na modificació o necessiteu més informació us podeu adreçar 
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana: presencialment (de dilluns a 
divendres de 8.30 a 14.00 h i dimecres de 16.30 a 19.00 h); tru-
cant al telèfon 93 480 60 00, o enviant un correu electrònic a 
l’adreça ajuntament@sjespi.net.


