
 

 

Fitxa projecte

Nom

Bicihub

Any d'inici 2019

Àmbit d'actuació
principal

Altres

Àmbit d'actuació
complementari 1

Economia Social i Solidària

Àmbit d'actuació
complementari 2

Sostenibilitat ambiental

Àmbit territorial
principal

Ciutat/Municipi

Àmbit territorial
complementari

Sector

Dades entitat

Nom

Associació BiciHub

NIF G67394668

Adreça carrer Pere IV, 58-60, Barcelona

Codi postal 08005

Localitat Barcelona

Forma juridica Associació de segon grau

Sector Espais i recursos de gestió comunitària

Dades Generals Projecte

q00D Com descriuríeu, en poques paraules, el projecte executat i la seva contribució a la comunitat?

L’any 2020 com a segon any d’activitat del projecte Bicihub va començar amb gran empenta, amb l’oficina compartida plena, amb les 13
places ocupades per 5 entitats de l’economia social i de la mobilitat. Tanmateix l’activitat en el taller d’autoreparació ha superat les
expectatives del 2020, malgrat tots els mesos de tancament, hem arribat a 1.500 usuàries del taller. Des de Bicihub s’ha propiciat la
creació de vincles per a impulsar nous projectes nascuts de la relació entre entitats del Bicihub o bé fer la funció d’ incubadora d’
iniciatives empresarials de ciclologística (Cargo Bici)  o bé projectes socials (Associació Bici sense edat) que ara ja caminen soles.

q00E Quines són les millores del projecte que heu dut a terme durant el darrer exercici de les que esteu més satisfetes?

la capacitat de resiliència de les entitats promotores, per tornar a començar després del confinament i aconseguir bons resultats
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Arrelament al territori

Representació, legitimitat i implicació en el territori i/o sector

q12003 Anomena les xarxes i iniciatives d'àmbit local i/o sectorial que són impulsades o liderades pel projecte de manera
efectiva

Estrategia ESSBCN2030
Membre de la Taula Eix Pere IV

q12005 Número total de xarxes i iniciatives estables
d'àmbit local i/o sectorial impulsades / liderades i
participades pel projecte

3

q12008 Número d'organitzacions implicades només del
territori / sector --->NO PERSONES

16

ind119 Nombre total de xarxes i iniciatives de
transformació social estables
impulsades/liderades i participades pel projecte

3 Any anterior N/D

ind120 Percentatge d'organitzacions sòcies del territori sobre el total
d'organitzacions sòcies

100 %
no disponible

Any anterior

no disponible
Resultat mitjà agregat

campanya anterior

Implicació de l'entitat en les dinàmiques associatives i comunitàries del territori

q12301 Nombre total d'activitats desenvolupades durant
l'exercici

40
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q12302 Descripció de les activitats desenvolupades durant l'exercici, incloent les conjuntes.

Reunió plenària Mobilitat de l’Estratègia ESS 2030
Jornada d’industrialització Poblenou (ESS2030)
Festival Llum del Poblenou: “Bicicletes que fan llum”
Reunió de debat sobre el projecte de renovació de Via Laietana
8 de març: dinar no mixt
Classe Postgrau XES
Grup dones referents projecte Barabara
Cursos de la Biciescola per adults Vesenbici
Cursos de mecànica bàsica Reutilització
Xerrada Taller demostració manteniment de la bici
Participació Webinars Ciclosfera
Participació a la Plenària per l’organització del Triple Congrés de la Bicicleta.cat
Reunions per la formació d’un grup de consum al Bicihub
Recollida de cistelles grup de consum Bicihub
Curs capacitació professional promoció i divulgació del consum conscient
Participació a la Taula Rodona sobre Mobilitat i ESS (Diada Coop)
Presentació BiciCoop la bicicleta comunitària de l’ESS
Formació Biciclot / CCOO Riders
Xerrada Mobilitat Elèctrica

ind125 Indiqueu en quines activitats del territori s'ha participat
durant el darrer exercici:

- Festa Major

- Campanyes i reivindicacions

- Calendari popular

- Projectes i iniciatives compartits amb altres agents del
territori

- Cap de les anteriors

- Otros

50 % Any anterior N/D
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Capacitat d'escolta.

ind126 Quines vies teniu per detectar les necessitats, demandes i
inquietuds del territori?

-  Diagnòstic comunitari

- Entrevistes

- Enquestes

- Bústia física

- Correu electrònic / bústia virtual

- Grups de treball

- Campanyes de comunicació

- Espais de trobada

- Debats

- Persones responsables d'escolta activa

- Comissions i gestora

- Otros

54,55 % Any anterior N/D

Preguntes qualitatives d'arrelament territorial

q12002 Quines són les fites més destacables quant a arrelament al territori/sector durant el darrer exercici?

la Festa del les llums i els tallers de mecànica
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Impacte i retorn social

Base social del projecte

q0102 Nombre d'organitzacions sòcies/patrones 16

q0109 Nombre de persones treballadores fixes en
plantilla

dones
homes
altres
TOTAL

0
0
0
0

q0110 Nombre de persones treballadores que no es
troben en plantilla (no són fixes)

dones
homes
altres
TOTAL

0
0
0
0

q0107 Nombre de persones voluntàries dones
homes
altres
TOTAL

0
0
0
0

q0111 Nombre de persones usuàries dones
homes
altres
TOTAL

260
415

0
675

q1103 Hores totals dedicades en el projecte per les
persones voluntàries

0 hores

ind2b Nombre total de persones membres del projecte

675 Any anterior N/D

ind130 Indicador de % de persones treballadores no en plantilla
vinculades al projecte segregat per sexe

dones

homes

altres
N/DAny anterior

ind2 Nombre total de persones membres de
l'organització

0 Any anterior N/D

ind128 Indicador de % de persones vinculades al projecte segregat per
sexe

dones

homes

altres
N/DAny anterior

ind129 Indicador de % de persones en plantilla vinculades al projecte
segregat per sexe

dones

homes

altres
N/DAny anterior

ind131 Indicador de % de persones usuàries vinculades al projecte
segregat per sexe

dones

homes

altres
N/DAny anterior
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ind1b Nombre total de persones del projecte disgregat
per sexe

dones
homes

Any anterior Mitjana any anterior

260

415

N/D N/D

ind132 Hores mitjanes de dedicació per persona
voluntària

0 hores Any anterior N/D

ind3b Indicador de % de persones del projecte disgregat per sexe

0%
dones

homes

altres
N/DAny anterior

Foment de les dinàmiques comunitàries i associatives

Foment de comportaments comunitaris

ind135 Indiqueu el tipus d'activitats dutes a terme:
- Banc del temps i/o xarxes d'intercanvi

- Xarxes comunitàries de suport mutu

- Bancs de recursos comunitaris

- Iniciatives de cures compartides (per exemple, espais de
criança)

- Grups i cooperatives de consum agroecològic

-  Xarxes  de  resposta  a  l'emergència  habitacional  (per
exemple,  sindicats  de  barri)

- Cap de les anteriors

- Otros

16,67 % Any anterior N/D
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Foment d'economies comunitàries

ind136 Indicar quins dels següents aspectes s'incorporen a la presa de
decisions de compra:

- Proximitat

- Economia social i solidària

- Comerç just

- Consum responsable

- Inserció sociolaboral

- Otros

60 % Any anterior N/D

Preguntes qualitatives d'impacte i retorn social

q13002 Quines són les accions més destacades del darrer exercici en matèria de foment de les dinàmiques comunitàries i
associatives?

Creació de comissions de treball amb les entitats sòcies , (comunicació i dinamització)  malgrat la parada durant el confinament .
Organització Assemblea entitats Bicihub (juny 2020)
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Democràcia interna i participació

Presa de decisions

q2103 Nombre de persones que van participar en
l'assemblea anual ordinària de l'entitat/projecte
del darrer exercici

dones
homes
altres
TOTAL

8
4
0

12

ind141 Indiqueu la freqüència de convocatòria de l'assemblea:
- Mensual

- Trimestral

- Anual

- Quinzenal

- Semestral

- Otros

20 % Any anterior N/D

ind143 Total de persones que han participat en les
trobades de l'assemblea del projecte durant el
darrer exercici

dones
homes

Any anterior Mitjana any anterior

8

4
N/D N/D

ind140 Indiqueu el tipus d'òrgans o espais participatius de presa de
decisions i de gestió que disposa el projecte

- Assemblea

- Comissió de formació

- Comissió de programació

- Comissió de cures

- Comissió ambiental

- Comissió de gènere / feminista / de cures

- Comissió de participació

- Junta / coordinadora / gestora

- Comissió de comunicació

- Comissió econòmica / de finançament

- Otros

40 % Any anterior N/D

Capacitat de proposta

q14301 Número d’activitats realitzades per iniciativa de
les usuàries

0 ind149 Percentatge de línies de treball realitzades per iniciativa de les
usuàries

0 %
no disponible

Any anterior

no disponible
Resultat mitjà agregat

campanya anterior
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Diversitat

q14204 Nombre de persones usuàries que formen part de
col·lectius discriminats sistemàticament

dones
homes
altres
TOTAL

0
0
0
0

ind151 Percentatge de persones usuàries que formen part de
col·lectius discriminats sistèmicament

0%
dones

homes

altres
N/DAny anterior

Preguntes qualitatives de democràcia interna i participació

q14002 Quines són les formes en las que heu promogut l'accesibilitat, universalitat i participació en el darrer exercici?

A través del web, assemblea i correu electrònic
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Cura de les persones, els processos i l'entorn

Sostenibilitat col·lectiva

ind154 Indiqueu els mecanismes existents per al foment de la
sostenibilitat col·lectiva

- Flexibilitat horària

- Millores salarials

- Formació

- Espais de cures

- Espais de negociació col·lectiva

-  Protocols d'agressió sexista

- Repartiment de tasques domèstiques

- Mediació de conflictes

- Espais de cohesió interna

- Espais lúdics

- Pla d'acollida

- Otros

9,09 % Any anterior N/D

Diversitat i accessibilitat

ind156 Disposeu de procediments de gestió i promoció de la diversitat
(col·lecius discriminats sistemàticament)?

Any anterior N/D
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Sostenibilitat ambiental

ind159 Indiqueu les pràctiques i procediments formals existents en
matèria de gestió d'aspectes i impactes ambientals

- Ambientalització d'esdeveniments

- Estalvi i eficiència energètica

- Estalvi i eficiència hídrica

- Prevenció de generació de residus

- Gestió de residus

- Economia circular

- Banc de recursos

- Horts

- Cobertes verdes

- Pla d’acció / de gestió ambiental

- Otros

30 % Any anterior N/D

 Sostenibilitat econòmica

q1201 Import total anual de despeses -en €- 58.921 €

q1203 Import total anual d'ingressos -en €- 75.199 €

q1205 Import total anual de les subvencions concedides
a l'organització/projecte -en €-

67.176 €

ind8 Diferència entre ingresos i despeses

16.278 € Any anterior N/D

ind7 Indicador de % de dependència de subvencions

89,3 %
no disponible

Any anterior

no disponible
Resultat mitjà agregat

campanya anterior

Preguntes qualitatives de cura de les persones, els processos i l'entorn

q15002 Quines són les accions més destacades del darrer exercici en matèria de cura de les persones, els processos i l'entorn?

Espais de cura i retrobament de dones  a Can Picó
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Impacte i respostes a la crisi de la Covid19

Participació

q20031 Quina ha estat la composició d'aquest òrgan de
presa de decisions?

dones
homes
altres
TOTAL

1
3
0
4

q20033 Podeu posar exemples de com ha afectat la gestió de la crisi a millorar certs aspectes de la qualitat de la presa de
decisions?

No tenim  exemples de millora

q20034 Podeu posar exemples de com ha afectat la gestió de la crisi a empitjorar certs aspectes de la qualitat de la presa de
decisions?

Degut a l’efecte Covid-19, les tres grans línies d’activitats del Bicihub: el taller obert, les entitats allotjades i la cessió d’espais, s’han vist
fortament afectades per la situació d’emergència que estem vivint.
Les entitats allotjades (petites i en la seva majoria sense ànim de lucre) no han pogut suportar el cost de la quota d’allotjades sense tenir
activitat i s’han vist obligades a reduir despeses, pel que la oficina a març 2020 va quedar buida.
Les activitats presencials planificades als espais del BiciHub, s’han vist en la seva majoria anul·lades i en el millor dels casos postergades
a l’espera d’una millor situació. I el taller obert ha hagut de tancar les portes al públic durant els mesos d’emergència i reduir l’aforament
posteriorment, afectant de manera molt directa tant econòmicament com en l’activitat realitzada.

ind423 Percentatge de persones que van participar en l'òrgan de presa
de decisions, desagregat per gènere

25% 75%
dones

homes

altres
N/DAny anterior

Participació en xarxes i moviments socials

q20061 Nombreu-les, expliqueu-les breument i digueu quin rol heu tingut (impuls, participació o adhesió) en cada una d'elles

Xarxa de consum agroecològic del poble nou  .  Acollida d´un grup  i promoció
Bicicletes  solidaries.:programa de bicicletes solidàries per ajudar al personal sanitari durant la pandèmia.
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Cures i compensacions

q20055Detalleu el tipus de compensacions

Territori

q20071 Expliqueu els mecanismes o vies utilitzades per detectar noves necessitats que considereu més rellevants

Taula d´ocupació del districte

q20073 Expliqueu les adaptacions més rellevants de la vostra funció/activitat

Adaptació d'espais en el taller d 'autoreparació

q20074 De quina manera heu fet front a l'impacte de la nova presencialitat en el vostre projecte comunitari?

Esperant a poder normalitzar i obrir els espais amb mesures covid

q20075 Ha creat noves oportunitat o us ha obert noves perspectives?

No, i l 'Ajuntament de Barcelona va denegar el projecte  d' acció comunitària presentat .

Mesures

q20080 Quin ha estat el recurs o iniciativa externa a l'organització més important per fer front al context de confinament
estricte?

El conveni  amb l' Ajuntament de Barcelona  i en especial la relació amb el Comissionat d' ESS

q20082 Quin ha estat el recurs o iniciativa interna de l'organització més important per fer front al context de confinament?

La resiliència de les cooperatives promotores: Biciclot i Barabara Educació
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