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ACTA 3º ASSEMBLEA  VIRTUAL BICIHUB 2020  

Dia: dijous 10 de desembre  2020 

Hora:  18h a 20h 

Lloc: Virtual   

Entitats  REGISTRADES  CONFIRMANT ASSISTÈNCIA:  11 

Biciclot Espai ambiental 

Barabara BACC 

En Bici Sense Edat Factoria Ciclista 

Club ciclista Sant Joan Despí  Mentoria Social  

Som Mobilitat Mensakas 

Taula Eix Pere IV  

 

Entitats QUE S’ EXCUSEN:  3 

Coòpolis AVV Poblenou 

 Festival Rueda  

 

Entitats QUE NO HAN RESPOST: 5 

Fem Bici ISGlobal 

AVV Poble Nou Ecocontador 

Cargobici   

 

ENTITATS PARTICIPANTS ASSISTENTS REALS AMB DRET A VOT:   8 

Biciclot Espai ambiental 

Barabara BACC 

En Bici Sense Edat Factoria Ciclista 

Taula Eix Pere IV Mensakas 

 

 

1. Benvinguda i estat de la situació  actual de les entitats Bicihub i del propi Bicihub.  

Cada entitat ha explicat com han portat aquest any  2020 en el marc de la pandèmia i del 

confinament: com els ha afectat personal i econòmicament, quines  activitats s´han suspès, 

quines s´han hagut de reconduir i com, si ha estat possible,  s´han reinventat i encaren el proper  
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any amb ganes des de la resiliència .  

El Bicihub ha estat tancat des del mes de març fins a juny que va reobrir  amb totes les mesures 

de seguretat . Tots les activitats es van anular   i al juny  es va reobrir el taller de reparació que 

ha anat fent  obertures intermitents  des del mes d ‘agost fins a desembre.  Les entitats que 

ocupaven l’oficina compartida varen marxar pel confinament  i ja no han tornat , algunes per  

que s´han reubicat en altres llocs, i d’altres perquè han plegat la seva activitat o bé  fan 

teletreball.   

A efectes econòmics , durant el 2020, la subvenció del Bicihub  en el marc del conveni  no es va 

fer efectiva fins el mes de juliol.   Això va comportar que les entitats promotores  assumissin 

totes les despeses de personal (tallerista  i  dinamitzador) d ‘activitat i material fungible entre 

gener i març  i al juny  així com les despeses de subministrament i de manteniment de l’edifici .  

Tammateix les entitats promotores  vàrem avançar a hisenda la despesa del IVA , (uns 11.000€) 

que  ara  a desembre se’ns ha  retornat.  

La situació econòmica, les dificultats de tresoreria, l‘anul.lació de tota mena d’ activitat en l’espai 

social, les aules i la oficina compartida  ens ha obligat a rescindir  el contracte  del dinamitzador 

el mes de juliol.   

2.Presentació memòria activitats 2019 i tancament econòmic 2019. (documentació lliurada a 

totes les entitats )   

S´ha fet una breu presentació de la documentació lliurada  a les entitats i s´ha obert torn  de 

paraules/preguntes . No n´hi ha hagut  

3. Presentació de la memòria  parcial d’activitats 2020 i estimació econòmica  2020. 

(documentació lliurada a totes les entitats )   

S´ha fet una breu presentació de la documentació lliurada  a les entitats i s´ha obert torn  de 

paraules/preguntes .  En Jordi de la Taula  comenta que ens han aprovat el projecte de Bicicargo 

entre Bicihub, Taula Eix Pere IV i el supermercat cooperatiu Pebre roig.  

4. Renovació de càrrecs de les entitats membres de la junta .  
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Tal com consta en els estatuts calia fer renovació de càrrecs. Les entitats  interessades havien 

de presentar candidatura:  S´han presentat Mensakas (Núria Soto) com a tresoreria , Biciclot 

(Montse R. Faidella) com a presidència  i Barabara Educació (Raquel León)  com a secretaria.   

5- Procés de votació electrònica . Recull 5 votacions tant  pel que fa a aprovació de memòries 

2919 i 2020,  renovació de càrrecs,  aprovació  nomenament espai social Mario Garcia 

(Mensakas)   i aprovació adhesió al Coop 57 per a la  recerca de finançament mentre no rebem 

la subvenció.  

Adjuntem el pdf de l ‘acta de la votació virtual sent  totes les votacions aprovades  per unanimitat 

en les 5 votacions. 

6- Situació conveni 2021-2022 

En aquest moments  estem a l’espera de  concretar  el document projecte que permeti  aterrar 

el futur conveni 21-22. Hem tingut dues sessions amb la comissió de seguiment (economia 

social, mobilitat i  ecologia urbana) , hem presentat les línies  de treball  i   proposta d’activitats  

en modus continuista tal i com vàrem dissenyar-les el 2019 i políticament  estem alineades i hi 

ha molt interès  en acompanyar al Bicihub   i continuar donant suport al projecte .  De paraula 

podem afirmar que existeix voluntat política de renovar el conveni  per dos anys mes. 

Els objectius específics que persegueix  el nou projecte son:  

• O.1.1. Impulsar projectes socioeconòmics vinculats a la bici i a la mobilitat sostenible.  

• O.1.2. Allotjar entitats relacionades amb el món de la bici i en línia amb l’ESS.  

• O.1.3. Promoure la cooperació d’entitats relacionades amb la bicicleta (o similar). 

• O.2.1.Capacitar la ciutadania per la universalització de la bicicleta a través de la  formació  

• O.2.2. Posar en marxa la formació per la inserció sociolaboral i reciclatge professional. 

• O.3.1. Participar en les estratègies municipals de mobilitat i alimentació sostenible  

• O.3.2. Establir sinergies i cooperació amb les aules ambientals   

• O.4.1. Contribuir a l’ impuls de la ciclo logística d’última milla 

• O.4.2. Impulsar el consum cooperatiu de proximitat  

• O.4.3. Fomentar l’ educació vial a les escoles 

• O.4.4. Sensibilitzar  sobre les millores en salut gràcies a l’ ús de la bicicleta 
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Ara caldrà activar el conveni per escrit per tal que  s’aprovi  i entri a junta de govern   com a molt 

tard a principis de gener.  

Com preveiem que els terminis seran llargs i es pot tornar a repetir amb tota probabilitat que la 

subvenció  es faci afectiva  a mitjans d’ abril /maig  i per això proposem adherir-nos al coop57 

per a evitar falta de liquiditat per cobrir les despeses del primer semestre com ens ha passat  en 

el  2020.  

 

7- S´ha aprovat anomenar l ‘espai social  en reconeixement  i record d’ en Mario Garcia de 

Mensakas  

8- S´aprovat adherir-nos al Coop 57 per a  preveure  finançament  durant el període  de carència. 

9- Torn de preguntes i comentaris finals  

Espai ambiental s´ofereix per a concretar les trobades en relació  a la xarxa d‘aules ambientals i 

treballar conjuntament amb el Bicihub per a trobar-nos amb el regidor d’ emergència  climàtica. 

En bici sense edat   considera que com que durant tot aquest  temps  no s´ha dir res des del 

Bicihub,  per les xarxes socials corria la preocupació de si  havia tancat el Bicihub.  Demana saber 

què farà la gestora a partir d ‘ara . Des de la gestora s’ ha informat que farà el que podrà,  les 

dues cooperatives que l´hem conformat  durant  tot aquest any  hem fet mans i mànigues per a 

combinar la situació de cada cooperativa amb tirar endavant soles  el projecte Bicihub .  Animem 

a qualsevol entitat  a participar, tant  en els espais de disseny de nous projectes i subvencions, 

la recerca de finançament...  i fins hi tot en el moment de participar en els equips de bateries de 

neteja de les pintades en els vidres de l’ edifici .  

Fi  
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