Activitat econòmica

Contacte

Nom del sector d’activitat:

Web entitat

Mobilitat sostenible

https://www.lasaboga.org/
Xarxes socials:

Àmbit geogràfic:		

Dades bàsiques

Hospitalet

Nom jurídic:

Sinopsis de l’activitat / 800 caracters max.

LHenBici
NIF/CIF:

Nº de persones socies:

3
Data de constitució:

https://twitter.com/lasaboga

Nº de persones treballadores:

2015
Forma Jurídica

Associacions de 1r Grau

https://www.facebook.com/lasaboga

És un projecte que neix de les necessitats d’un grup de veïnes
amants de les bicicletes i a la mateixa vegada crítiques amb el
model de mobilitat actual a la ciutat. En el transcurs de la seva
incipient activitat convergeixen amb La Saboga, preocupada
pel medi ambient i la sostenibilitat establerta en Bellvitge des
dels seus inicis l’any 2008, com a refundació de l’històric Grup
Ecologista de Bellvitge. Amb l’objectiu d’incidir en la
transformació del model de ciutat, L'Henbici comença a pedalar
cap a un l’Hospitalet més verd, sostenible i respirable per a
totes.
Han pujat la persiana del taller de autoreparación de bicicletes
amb el desig de poder acte-ocupar-se en el futur. Impulsen,
amb una mirada intergeneracional, des de projectes
pedagògics per als més petits fins a passejos accessibles a
totes les edats.
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Xarxa de suport Veïnal de LH, XESLH

Carrer:

Avinguda Europa, 174-176, Altillo
Municipi:

Comarca:

Hospitalet
Telèfon:

Barcelonés
Persona de contacte:

Raúl
Correu electrònic:

Xarxa d'Economia Solidària (XES)
Altres xarxes:

https://www.instagram.com/lasaboga/

lhospitaletenbici@gmail.com

Bones Pràctiques :
Innovació en l’activitat.

Pràctiques Transformadores:
Impacte:

Economia i política de lucre.

Compromís social i cooperació.

Desenvolupament territorial.

Social

Equitat i democràcia.

Qualitat del treball.

Internacionalització.

Cultural

Sostenibilitat ambiental.

Innovació social o dins de l’ESS

Col·laboració i intercooperació.

Mediambiental
Pràctica transformadora específica desenvolupada durant la pandèmia:

Gestió i organització interna.
Transformació en cooperativa.

Altres:

S'ha col·laborat amb la xarxa de suport veïnal realitzant
transports i ajudant en la logística dels repartiments.
Enllaços externs (Pam a Pam, Balanç Social, video del projecte, etc.):

https://www.youtube.com/watch?
v=kwwf7mg7R3U&feature=emb_title
Promogut per:

Amb el finançament de:

