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de 2015

L’Hospitalet és una ciutat compromesa amb el
desenvolupament del projecte global de les smart
cities, les ciutats del futur, en les quals la preservació
del medi ambient i la sostenibilitat són elements bàsics.
A L’Hospitalet hem definit estratègies per desenvolupar
la ciutat intel·ligent, potenciant un urbanisme
sostenible sempre amb l’objectiu de millorar la qualitat
de vida, el medi ambient i el benestar de les persones.
Però tenim clar que, per avançar, hem de comptar amb
la complicitat de la ciutadania. Tots sumem. Modernes
tecnologies per avançar cap al futur, que van lligades
a altres projectes mediambientals com aquesta Festa
de Padrins del Riu, en la qual podeu participar un
centenar d’entitats i col·lectius de L’H.
Vull que sapigueu que l’Ajuntament ha presentat el
projecte de la segona transformació de l’avinguda de
la Granvia per tal que arribi fins al riu Llobregat, cosa
que suposarà també una gran millora en el seu accés.
Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de la ciutat

CELEBRACIÓ DEL

DIA MUNDIAL
DE
L’AIGUA
AL RIU LLOBREGAT
20 i 22 de març de 2015

20 DE MARÇ
Farem la Festa escolar de Padrins del riu, de 9.30 a
12 h. A més a més, farem xarxa amb els companys
de Cornellà, serà una festa conjunta en el marc de
Escoles per la Sostenibilitat de la XESC.
9 a 9.30 h. Punt de sortida a la parada de metro
Hospital de Bellvitge i camí cap al riu. Tots portarem
una peça de roba de color BLAU, per celebrar el dia
Mundial de l’Aigua.
10 a 10.45 h. Trobada amb Cornellà (a la bassa
d’amfibis) i observació de l’Eclipsi solar amb
ulleres especials proveïdes per l’Ajuntament
i algun telescopi. Els centres hauran parlat ja
de l’esdeveniment a les respectives classes.
L’esmorzar, portat per cadascú, serà ecològic i
sostenible (passarem recomanacions).
Realització d’una foto de família.
10.45 a 11.30 h. Activitats vàries: identificació
de vegetació en un joc de pistes, explicació
d’actuacions de recuperació de l’AMB,
reconeixement de les diferents parts del riu i
identificació d’infraestructures que el travessen.
11:30h. a 12.30 h. Fi de les activitats. Retorn als
centres.
Durant el camí de tornada
Anirem recollint la brossa que trobem i la llençarem
al contenidor que pertoca.

22 DE MARÇ
Farem la Festa de Padrins del riu, de 10.30 a 13.30
h., que pretén ser una jornada familiar agradable
en un entorn natural que entre tots plegats hem de
tenir cura.
10.30 h. Trobada a la boca de metro de Hospital de
Bellvitge. Caminar fins al riu.
Portar a ser possible una peça de roba visible de
color blau (abric, samarreta, barret, bufanda...), en
consonància amb el Dia Mundial de l’Aigua.
11.15 h. Arribada al punt de trobada. Distribució
dels assistents entre les activitats organitzades
que són:
1. Passejada popular. A càrrec de l’Agrupament
escolta Lola Anglada i Creu Roja. Recorregut:
L’Hospitalet – Cornellà fins a passera. Participació
en la plantada que organitza Cornellà.
2. Descoberta naturalista del riu. Recorregut per
la nostra riba amb explicacions d’especialistes en
fauna i flora. A càrrec de Biosfera.
3. La Gimcana de l’aigua. Jocs tradicionals i proves
relacionades amb l’aigua i el riu mateix. Organitza
Agrupament Escolta Lola Anglada i Esplais i entitat
Perseo.
4. “El riu parla”. Activitat de tertúlia, per fer en
rotllana, consistent en escoltar alguna història del
passat agrícola i la relació amb el Llobregat, també

declamació de poesies del concurs organitzat pel
Casal d’Avis la Florida i per últim, construcció d’un
relat col·lectiu, que es publicarà posteriorment.
5. La reivindicació. A partir de la pancarta que
faran els pares i mares i alumnes de l’escola Paco
Candel, es reclamarà un accés digne a través de
la passera direcció Prat, que hores d’ara és estret
i insegur.
12.30 h. Foto de família reivindicativa. Tornada al
punt de trobada en grup i comiat.
S’aconsella als participants portar calçat còmode
i aigua.
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