La Saboga – Medi Ambient, Societat i Cultura
Memòria anual 2018
Memòria d’activitats realitzades l’any 2018 ordenades forma cronològica.

Activitats realitzades
•

Participació en la manifestació a favor de la unió del tramvies per la
Diagonal, Barcelona 12/01/2018. Participació en la manifestació i
posicionament de l’entitat a favor d’aquesta opció de mobilitat.

•

Dinamització del Repte 30 dies en bicicleta, AMB abril de 2018. Fem difusió
de la campanya, dels actes institucionals i de les activitats, programem dues
activitats: un taller de mecànica i una bicicletada.

•

Taller de mecànica – Revisa la teva bici, 19/4/2018. Taller obert de
mecànica dins dels actes dels 30 dies en bici.

•

Bicicletada de l’Aigua, 22/04/2018. Organització d’aquesta activitat durant el
Dia Mundial de l’Aigua i dins dels cicle 30 dies en bici. Durant la pedalada fem
parades per parlar del cicle humanitzat de l’aigua i difonem informació del
repte de 30 dies en bici.

•

Publicació de «Estudi d'una cruïlla de la Gran via de l'Hospitalet 2018
(1)», 19/04/2018. Presentació de la primera part de l’estudi ciclista amb dades
dels perfils dels ciclistes i comparacions amb l’any anterior i altres estudis.

•

Celebració ciutadana del Dia Mundial de l'Aigua, 22/04/2018. Difusió i
participació d’aquest dia mundial i dels actes que es fan a l’Hospitalet.

•

Publicació de «Estudi d'una cruïlla de la Gran via de l'Hospitalet 2018
(2)», 5/05/2018. Presentació de la segona part de l’estudi ciclista amb
propostes de millora urbanístiques de la zona on s’ha realitzat l’estudi.

•

Neteja popular del riu Llobregat 12/05/2018. Difusió i participació en
aquesta activitat organitzada per l’Ajuntament de l’Hospitalet.

•

Pedalada Castelldefels - l’Hospitalet, 24/07/2018. Pedalada per conèixer el
Delta del Llobregat, els seus valors naturals i com recorre’l en bicicleta per
camins segurs.

•

Tarda de Bici 2018, 20/09/2018. 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.
•

Dia Sense Cotxes a l’Hospitalet, 22/09/2018. Participació en l’organització
de l’esdeveniment, realització d’un taller de revisió de bicicletes i elaboració
d’un vídeo de la jornada.

•

Elaboració del Manifest «El Patrimoni Natural de l’Hospitalet», 26/9/2018.
Manifest en defensa del patrimoni natural i de la importància del verd urbà
llegit en una concentració en suport a la conservació del patrimoni de la ciutat.

•

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).

