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Els veïns del bloc del carrer Unió de Lleida
desallotjats tornen a casa després de
l'apuntalament
12:58
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Un veí de l'Arboç pateix cremades de tercer
grau al 80% del cos quan intentava robar
coure d'un transformador elèctric
12:44
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El Bicing no estarà operatiu entre el 19 i el
21 d'agost per la millora del sistema
informàtic
12:40
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Els Mossos detenen dues persones que
robaven a dins dels vehícles després de
simular un accident
12:32
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Dues persones resulten ferides en caure
després de rebentar-se una roda de la moto
en què viatjaven a l'A-2, a Soses
12:23

Un estudi demostra que el
Bicing salva cada any 12 vides i
redueix l'emissió de 9.000
tones de CO2
05.08.2011

Barcelona (ACN).- El Centre de Recerca en Epidemologia Ambiental
(CREAL) ha realitzat un estudi que assegura que els beneficis per a la salut
de l'activitat física que es realitza en anar amb bicicleta dins de la ciutat són
molt més grans que els riscos per la contaminació de l'aire i els accidents
de trànsit. És el primer estudi que quantifica l'impacte en salut de la
implantació d'aquest tipus de serveis "que han tingut un gran èxit i que
s'han estès per tot el món", segons l'investigador Rojas-Rueda,
investigador de CREAL i principal autor d'aquest estudi. D'altra banda
Rojas-Rueda creu que "encara hi ha molt marge per millorar les xifres de
l'estudi i augmentar els beneficis per la salut i el medi ambient".
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