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Sant Feliu tindrà 10 km més de carril bici

 En els propers anys Sant Feliu de Llobregat augmentarà els vials per  a bicicleta,

passant del kilòmetre existent actualment a 11. Així es desprèn del Pla director de la

bicicleta, ratificat per unanimitat en la sessió del Ple municipal del mes de març passat,

que amb una inversió de 854.330 €. Aquest Pla es divideix en tres fases d’implantació:

la primera, que començarà aquest estiu, consistirà en nova senyalització i mesures de

pacificació del trànsit, per tal de garantir la convivència del trànsit d’automòbils amb el

de bicicletes.

A més, també es crearan carrils bici al passeig del Comte de Vilardaga, al passeig de

Sant Joan, al carrer de Mataró, a la rambla de la Marquesa de Castellbell i, els caps de

setmana,  a la carretera de Laureà Miró.  La segona,  a desenvolupar  al llarg de la

propera legislatura, preveu la interconnexió de Sant Feliu amb les ciutats veïnes, a més
de diverses mesures de senyalització i la creació d’un passeig amb carril bici al carrer

del  Pla.  Finalment,  la  tercera  fase  es  desenvoluparia  després  de  les  obres  de

soterrament de la via de RENFE, i consistiria en la creació d’un gran carril bici que

travessaria la ciutat, connectant tota la xarxa local.

Mesures de control de coloms

L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat aquesta mateixa primavera iniciarà mesures per controlar la població de coloms a diversos

punts del municipi. La iniciativa, impulsada amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, neix amb l’objectiu de regular la

colònia de coloms. La metodologia d’actuació serà el control de la natalitat dels coloms mitjançant la distribució de pinsos i menjar

amb compostos que actuen com a inhibidors per a la reproducció. Aquesta mesura començarà a aplicar-se en aquells punts de la

ciutat en què s’ha detectat una concentració de coloms més gran, com ara els parcs o les rodalies del Casal Municipal de la Gent
Gran.
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