La Saboga – Medi Ambient, Societat i Cultura
Memòria anual 2017
Memòria d’activitats realitzades l’any 2017 ordenades forma cronològica.

Activitats realitzades
•

Participació en el 6è Congrés Internacional de la Bicicleta, Reus
20/03/2017. Participació en el congrés i muntatge de l’exposició fotogràfica
«#BiciCAT, la bicicleta torna a les ciutats catalanes».

•

Bicicletada Dia Mundial de l'Aigua 2017, 23/03/2017. Organització
d’aquesta activitat durant el Dia Mundial de l’Aigua.

•

Celebració ciutadana del Dia Mundial de l'Aigua, 23/03/2017. Difusió i
participació en aquesta diada.

•

Presentació de l'estudi The Desire Lines of Cyclists. Anàlisi del
comportament dels ciclistes a Barcelona 30/03/2017. Difusió de la
presentació d’aquest estudi.

•

Vídeo resum del Dia Mundial de l'Aigua 2017, 03/04/2017. Publicació d’un
vídeo enregistrat al Dia Mundial de l’Aigua i editar per nosaltres.

•

Nou mapa dels punts negres de la xarxa ciclista de l'Hospitalet,
05/04/2017. Publicació d’un nou mapa de punts negres de la xarxa ciclista
amb una tecnologia nova com a relleu de l’antic Sistema de Millora Urbana
que havíem creat. Actualització del punts del mapa.

•

Neteja popular al riu Llobregat, 27/04/2017. Difusió i participació en la
neteja popular del riu Llobregat.

•

Article «La Barcelona metropolitana s'afegeix a una competició entre
ciutats ciclistes», 04/05/2017. Article fent difusió de la iniciativa d’enregistrar
els desplaçaments ciclistes amb una App per a mòbil.

•

Publicació de «Estudi d'una cruïlla de la Gran via de l'Hospitalet (1): el
perfil ciclista en hora punta», 05/05/2017.

•

Publicació de «Estudi d'una cruïlla de la Gran via de l'Hospitalet (2):
comportament dels usuaris» 08/05/2017.

•

Festa del Sol 2017, 29/05/2017. Organització i desenvolupament d’aquesta
mostra del Medi Ambient a l’Hospitalet.

•

Conferència «El canvi climàtic a Catalunya» a càrrec de Tomàs Molina,
22/06/2017. Dins el programa Pèssics de Ciencia. Difusió i participació en la
fila zero.

•

Exposició fotogràfica BiciCAT a la biblioteca de Can Sumarro, del
13/07/2017 al 29/09/2017. Muntatge de l’exposició fotogràfica «#BiciCAT, la
bicicleta torna a les ciutats catalanes» a la biblioteca de Can Sumarro de
l’Hospitalet de Llobregat.

•

Manifestació de la plataforma No Més Blocs, 12/09/2017. Difusió,
participació i adhesió al manifest d’aquesta plataforma de la que formem part.

•

Tarda de Bici 2017, 19/09/2017. Dins dels actes de la Setmana de la Mobilitat
desenvolupem una nova edició d’aquesta activitat que consisteix en incentivar
l’ús de la bici per un dia per animar a futurs usuaris. A la vegada premiem i
informem als ciclistes habituals.

•

1r APLEC de la BICI, novembre de 2017. Trobada d’usuaris i col·lectius que
vulguin formar entitats de la bicicleta.

•

Article «Surt a licitació l'ampliació del pont de l'autovia C-31 damunt del
Llobregat», novembre de 2017. Article divulgatiu sobrte l’ampliació d’aquest
pont amb un nou pas ciclista.

•

Realització de 10 visites al riu Llobregat per a escoles i entitats de l’Hospitalet
de Llobregat.

•

Entrevistes a mitjans de comunicació.

•

Divulgació ambiental per xarxes socials (Twitter i Facebook) de les nostres
activitats, d’activitats de tercers, de notícies d’interès de temàtica ambiental i
de mobilitat. També divulguem fotografies de natura per donar a conèixer la
fauna i la flora del nostre territori.

•

Diverses reunions de coordinació per a la formació de la Federació d’Entitats
per a la Mobilitat amb Bicicleta (FEM Bici).

