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La campanya de control de la prohibida,  2 per no portar  Així, les instruccions de la DGT 
l’enllumenat obligatori, 1 per sobre els vehicles de mobilitat circulació dels patinets elèctrics que 
transportar una segona persona, 1 personal prohibeixen la circulació ha dut a terme la Guàrdia Urbana a 
per conduir amb una taxa d’alcohol dels patinets elèctrics per les Collblanc-la Torrassa del 13 al 31 de 
superior a 0,25 mg/l i 1 per conduir voreres i zones de vianants, no gener, com a prova pilot, ha acabat 
amb presència de drogues a permeten que superin la velocitat de amb 158 denúncies, que poden 
l’organisme. 25 km/h ni que es condueixin usant comportar sancions de 80 a 200 

el telèfon mòbil o els auriculars.euros. L’actuació s’estén aquest En total, durant la campanya s’ha 
intervingut en 1.233 persones També estableixen que la seva mes de febrer al conjunt de la ciutat. 

A L’Hospitalet, l’any 2019 aquests conductores de vehicles de utilització ha de ser unipersonal; la 
mobilitat personal (VMP), de les c o n d u c c i ó  n o c t u r n a ,  a m b  vehicles van estar implicats en 59 
quals 1.044 han estat advertides o enllumenat i robes reflectants, i que accidents.
informades i 189 han estat els usuaris tenen l’obligació de 

De les 158 denúncies a usuaris de denunciades. sotmetre’s a les proves d’alcohol i 
patinets elèctrics, 54 són per d rogues ,  com la  res ta  de  L’objectiu de la campanya de la conduir de forma negligent, 37 per conductors de vehicles.Guàrdia Urbana, que aquest mes usar auriculars, 31 per no respectar 

de febrer s’estén a tota la ciutat, és La Guàrdia Urbana vigila el el semàfor vermell, 21 per 
informar i aplicar les normes i compliment d’aquestes normes i transportar una segona persona, 10 
instruccions dictades l’any passat sanciona les infraccions, amb per no respectar el senyal de 
per la Direcció General de Trànsit multes que poden anar de 80 a 200 direcció prohibida, 5 per fer ús del 
(DGT) sobre l’ús dels patinets euros. L’actuació es prioritza sobre telèfon mòbil, 4 per circular per una 
elèctrics, perquè els conductors en els conductors que circulen de zona de vianants, 2 per no portar 
facin una utilització adequada i es forma negligent i irregular, tant per l’enllumenat obligatori i 1 per 
respecti el bon ús compartit de la vorera com per la calçada, i sobre conduir sense llicència un vehicle 
l’espai públic. els autors d’infraccions greus que que superava els 25 km/h.

circulen en sentit contrari, no Aquests patinets són vehicles d’una En aquesta campanya de control, la respecten la preferència de pas, o dues rodes, d’una única plaça, Guàrd ia  Urbana també ha  usen mòbil o auriculars, transporten propulsats per motors elèctrics que denunciat 31 conductors de una segona persona o condueixen desenvolupen una velocitat d’entre bicicletes: 10 per usar auriculars, 9 sota els efectes de begudes 6 i 25 km/h. La seva proliferació en per no respectar el semàfor vermell, alcohòliques o drogues. Per als els darrers anys ha fet necessari 5 per fer ús del telèfon mòbil, 2 per infractors menors de 18 anys, la establir unes normes d’ús.no respectar el senyal de direcció responsabilitat correspon als pares.

Fins l’Ermita de Bellvitge i a tota la Marina, 
els ramals del Canal de la Infanta regaven 
els conreus. El canal construït a principis 
del SXIX, va revolucionar, augmentant la 
producció agrícola de la ciutat. L’Ermita 
actual barroca es troba sobre una de 
romànica.
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L’Ermita de Bellvitge sola,
 sense cap edificació més. 
Al costat un ramal del 
Canal de la Infanta cap als 
anys 30

Denunciats 158 patinets elèctrics en la campanya de control de la 
Guàrdia Urbana a Collblanc-la Torrassa

Es vigila no circulin per les voreres, no utilitzin telèfons mòbils ni auriculars i que 
facin un ús unipersonal i responsable del vehicle



L’Ajuntament de L’Hospitalet va 
aprovar aquest mes definitivament 
l’ordenança reguladora de la Zona 
de Baixes Emissions (ZBE) de 
l’àmbit de les rondes de Barcelona, 
amb la incorporació d’algunes de 
les al·legacions presentades durant 
el període d’exposició pública, 
m o d i f i c a c i o n s  q u e  t a m b é  
s’aplicaran en ordenances d’altres 
municipis.

D’aquesta manera, L’Hospitalet 
dona cobertura normativa a la 
restricció de la circulació a la ciutat 
dels vehicles més contaminants, 
que es va posar en marxa el passat 
1 de gener en període informatiu a la Generalitat i els ajuntaments, informatiu perquè els conductors i 
diversos municipis de l’àrea afecta tot el terme municipal de adaptin, s’hi apliquen de dilluns a 
metropolitana, amb l’objectiu de L’Hospitalet i també, de manera divendres, de 7 a 20 hores, i afecten 
preservar i millorar la qualitat de total o parcial, les ciutats de 
l’aire, cuidar la salut de la ciutadania Barcelona, Cornellà, Esplugues i els vehicles que no disposen del 
i actuar en conseqüència davant Sant Adrià, en una àrea de més de distintiu ambiental de la Direcció 
l’emergència climàtica. 95 km2 situada dins de l’àmbit de General de Trànsit (DGT), tret dels 

les rondes Litoral i de Dalt. dedicats al transport de persones 
La mesura, impulsada per l’Àrea amb mobilitat reduïda i els de 
Metropolitana de Barcelona (AMB), Les restriccions, ara en període i serveis.
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L’Hospitalet aprova definitivament l’ordenança reguladora de la
 Zona de Baixes Emissions

A partir de l’1 d’abril, seran sancionats els vehicles més contaminants 

Imatge de la Plaça 
Espanyola, a inicis del
Segle passat.

Imatge de la Plaça Espanyola. No sabem 
datar la foto exactament, creiem que 
podria ser entre els anys 20 i 30, del segle 
passat.La manca d’aigua en aquest sector 
mobilitzà els propietaris que feren 
construir la font modernista que hi ha al 
m i g .  A q u e s t a  p l a ç a  h a  e s t a t  
tradicionalment un dels punts de 
referència a la vida social i cultural de les 
barriades de Collblanc i La Torrassa.

Font de la imatge: Imatges i records 
L’Hospitalet de Llobregat. Editorial Viena 
Columna. Autor Salvador Moya

www.tot-hospitalet.cat



Dijous Gras, 20 de febrer

Sanfeliu 18 h Animació infantil, 
pregó del senyorCarnestoltes i 
tradicional concurs de truites. A la 
plaça de les Comunitats i al CC 
Sanfeliu. Ho organitza: AV Sanfeliu.

Dissabte, 22 de febrer

Bellvitge De 10 a 22h Fira 
d 'a r tesan ia ,  gas t ronomia  i  
restauració. Al passeig de la 
Baldosa. Ho organitza: Comissió de 
F e s t e s  B e l l v i t g e  –  l a  
Marina.21.30h Concurs de DJ 
horteres. Al passeig de la Baldosa. 
Ho organitza: Comissió de Festes 
Bellvitge – la Marina. Bellvitge, i arribada a la plaça del 

l'avinguda de Carmen Amaya, Mercat (13 h), on es farà la desfilada 
El Centre – Sant Josep 17 h Rua davant del Centre Cívic. Ho de disfresses i comparses. Ho 
de Carnestoltes. Recorregut: pl. de organitza: Comissió de Festes del organitza: Comissió de Festes 
l'Ajuntament, c. Major, c. d'Enric Gornal. Bellvitge-la Marina.12 h R u a  
Prat de la Riba i parc de la Serp, on boliviana de Carnestoltes. Sortida 
es farà el lliurament de premis i La Florida 17.30 h R u a  d e  des de la travessia Industrial amb 
disco mòbil fins a les 22 hores. Ho Carnestoltes, amb inici a la plaça l'avinguda de la Fabregada i 
organitzen: La Talaia, Associació dels blocs de la Florida i final a la arribada a la plaça del Mercat (14 h), 
per les Festes del Centre i Comissió plaça d'Eivissa. Ho organitza: on es farà la desfilada de disfresses 
de Festes de Sant Josep. Comissió de Festes de la Florida. i  comparses. Ho organitza: 

Comissió de Festes Bellvitge-la 
Sanfeliu 17.30 h R u a  Pubilla Cases 16.30 h R u a  Marina, amb la col·laboració de la 
de Carnestoltes, amb sortida i de Carnestoltes, amb inici a la plaça Unió de Folkloristes Bolivians.19 
arribada a la plaça de les de la Bòbila i final a la plaça h Judici i crema 
Comunitats. Recorregut pels d'Eivissa. Ho organitza: Club de Carnestoltes.
carrers de Valeta, Miralta, Alt, del d'Esplai de Pubilla Cases.
Rei En Jaume, de Sanfeliu, de Dimecres de Cendra, 26 de febrer
Rubidi, de Cornellà i de Valeta. Ho Diumenge, 23 de febrer
organitza: Associació de Veïns El Centre 17 h D e s f i l a d a  i  
Sanfeliu. C a n  S e r r a  D e  9  a  1 5 h enterrament de la sardina.  

Concentració de comparses a la Recorregut: carrers de Digoine, de 
Collblanc – la Torrassa 17 h Rua plaça de la Carpa. Rua pels carrers la Reforma, de la Riera de 
de Carnestoltes pels carrers del de Can Serra, amb final a la plaça l'Escorxador, del Xipreret, Major; 
barri, amb sortida i arribada a la de la Carpa, on es farà la lectura del plaça de l'Ajuntament; carrer Major; 
plaça Espanyola on, a les 18.30 h, hi pregó, el lliurament de premis a les rambla de Just Oliveras; avinguda 
haurà ball popular amb orquestra i millors comparses i disfresses i de Josep Tarradellas i Joan, i camí 
lliurament de premis. Recorregut crema del Carnestoltes. Ho de la Fonteta,  on es farà 
p e l s  c a r r e r s  d e l  P r o g r é s ,  organitza: Grup de Festes de Can l'enterrament. Ho organitza: Gent 
d'Occident, de la Creu Serra. de Pau.
Roja, de Llançà, de Pujós, de 
Llobregat i de la Mare de Déu dels Bellvitge De 10 a 22h F i r a  Sanfeliu 18 h Cercavila pel 
Desemparats. Ho organitza: d ' a r tesan ia ,  gas t ronomia  i  barri: plaça de les Comunitats, 
Comissió de Festes La Gresca. restauració. Al passeig de la carrers de Miralta, de Valeta i plaça 

Baldosa. Ho organitza: Comissió de de les Comunitats. Enterrament de 
Gornal 17.30 h R u a  d e  Festes Bellvitge – la Marina.11.30 la sardina, animació infantil i comiat 
Carnestoltes, animació, trofeus i h Rua de Carnestoltes,amb del Carnaval. Ho organitza: 
xocolatada. Concentració a sortida des de davant de l'ermita de Associació de Veïns Sanfeliu. 
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El Carnestoltes arriba a L’Hospitalet, amb un programa farcit 
d’activitats a tots els barris de la ciutat.
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