La Saboga – Medi Ambient, Societat i Cultura
Memòria anual 2019
Memòria d’activitats realitzades l’any 2019 ordenades forma cronològica.

Activitats realitzades
•

Servei de préstec de bicicletes, 8/1/2019. Iniciem un servei de préstec de
bicicletes urbanes amb l'objectiu d'incentivar els desplaçaments en bici a la
feina.

•

Difusió del congrés Greening for change. Experiències de les ciutats
Green Capital & Green Leaf, Cornellà de Llobregat 7-8/2/2019. Difusió i
assistència a aquest congrés sobre experiències de desenvolupament del
verd urbà.

•

Participació en el 1r Congrés Internacional de l'Esport a les Grans
Ciutats. Barcelona 20/03/2019. Participació com a entitat ambientalista en la
fila zero en l’eix de debat sobre Espai Públic.

•

Pedalada de l’Aigua, 24/03/2013 Organització d’aquesta activitat durant el
Dia Mundial de l’Aigua i dins dels cicle 30 dies en bici. Aquest any hem fet un
circuit de 20 km amb parades per explicar com la vida s’ha organitzat al volta
del riu i quines connexions amb els municipis veïns podem fer a través del riu i
el parc agrari.

•

Dinamització del Repte 30 dies en bicicleta, AMB abril de 2019. 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, 11/4/2019. Taller obert de
mecànica dins dels actes dels 30 dies en bici.

•

Bicicletada pel Parc Agrari, 28/4/2019. Dins dels actes dels 30 dies en bici
programem aquesta bicicletada per donar a conèixer els espai naturals i
agrícoles i també el teixit associatiu de la ciutat.

•

Publicació de l’«Estudi d'una cruïlla de la Gran via de l'Hospitalet 2019»,
7-13/05/2018. Realització i presentació del 3r estudi ciclista amb dades dels
perfils dels ciclistes i comparacions amb els anys anteriors i altres estudis. Es
comptabilitzen per primera vegada els patinets (VMP).

•

Exposició fotogràfica "#BiciCAT, la bicicleta torna a les ciutats
catalanes" s’exposa al BiciHub de Barcelona, 27/5/2019-18/7/2019.

•

Taller de mecànica de bicicletes i xerrada sobre cooperativisme amb
Biciclot al Mercat del Torrent Gornal de l'Hospitalet, 26/6/2019.

•

Exposició fotogràfica "#BiciCAT, la bicicleta torna a les ciutats
catalanes" s’exposa a la Biblioteca Can Pedrals de Granollers, 1630/9/2019.

•

Tarda de Bici 2019, 19/09/2018. 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, 20/09/2019. Realització d’un taller de
revisió de bicicletes.

•

Manifestació per a l’Emergència climàtica a Barcelona i a l’Hospitalet i
manifest a l’Hospitalet, 27/9/2019. Difusió i participació a les manifestacions
de Barcelona i l’Hospitalet i adhesió al manifest que diverses entitats de
l’Hospitalet promouen.

•

Manifestació i suport al manifest de la plataforma Un altre l’Hospitalet és
possible, 16/11/2019.

•

Taller obert de mecànica. Durant aquest any hem iniciat les tasques
preliminars per posar en marxa un taller obert de mecànica.

•

Publicació de diversos articles, destaquem:
◦ L'Hospitalet estrena un comptador de bicicletes al pont del Llobregat,
7/1/2019
◦ Anàlisi del nou carril bici del pont de la Vanguard, 25/2/2020.
◦ Mobike impulsa l'ús de la bici alhora que causa més problemes
d'accessibilitat, 5/3/2020

•

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

•

Realització d’activitats educatives en escoles de consum responsable
per a l’OMIC.

•

Entrevistes a mitjans de comunicació.

•

Assessorament de ciutadans i entitats que ens ho demanen.

•

Divulgació ambiental per xarxes socials (Twitter, Facebook i Instagram) 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.

•

Coordinació a través de la Federació d’Entitats per a la Mobilitat amb
Bicicleta (FEM Bici) de la qual formem part.

•

Participació a l’Hospitalet de Llobregat en: Consell de Ciutat de
l’Hospitalet, Consell de Districte 6, Comissió de revisió del Pla de Patrimoni
(PEPPA) i Taula d’Emergència Climàtica.

•

Participació al Consell de Mobilitat de l’AMB i a la Mesa de la Bicicleta de la
Generalitat de Catalunya.

