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ACTA 5º ASSEMBLEA  ASSOCIACIÓ BICIHUB  2022 

Dia: 4 de abril 2022  Hora:  18:15h a 19:30h       Lloc: Presencial (BiciHub, Espai Social Mario 

García Fernández) i Virtual  

Entitats PRESENTS O CONNECTADES:  12 

Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou 

BACC 

Biciclot SCCL 

Barabara SCCL 

En Bici Sense Edat 

Fem Bici 

ISGlobal  

Taula Eix Pere IV 

Factoria Ciclista 

Coordinadora Mentoria Social   

Mensakas  SCCL 

Som Ecologistica 

 

Entitats QUE S’EXCUSEN:  5 

Espai Ambiental  

Som Mobilitat 

Apinyó  

Les Mercedes 

 

Entitats QUE NO HAN RESPOST: 2 

Associació Cultural Rueda 

Ecocontador 

 

Cal destacar que 2 entitats més (CargoBici SL i E3G), que estaven registrades per assistir 

telemàticament, van intentar connectar-se quan encara no havíem resolt els problemes amb la 

plataforma digital i finalment no van aconseguir accedir. EI-120 havia confirmat que assistiria 

però finalment no es va poder connectar.  

 

1. Benvinguda 

Montse R. Faidella, presidenta del Bicihub, dona la benvinguda a l’assemblea. Explica quina és  

http://www.bicihub.barcelona/
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la situació actual del Bicihub, un moment de tornada després de la pandèmia i aprofita per 

donar la benvinguda a les noves entitats Bicihub: Les Mercedes (2022) i Apinyó (2021).  Fem 

una breu roda de presentació de les entitats i persones presents i connectades. 

 

2. Presentació de l’impacte del projecte El futur porta pedals 2021 

Manuela Frudà, coordinadora del Bicihub, presenta el projecte del conveni amb l’Ajuntament 

de Barcelona i explica els objectius i les principals activitats que el Bicihub ha dut a terme 

durant l’any 2021. Els objectius desenvolupats són els següents: 

 Impuls de nous projectes socioeconòmics vinculats a la mobilitat sostenible. 

 Reactivació i dinamització de l’espai social Mario García Fernández, s’explica que s’ha 

formalitzat l’homenatge de l’espai social i s’han posat les plaques commemoratives. Es 

destaca que, tot i  realitzar-se menys activitats, va augmentar el número de persones 

assistents. 

 Promoció de la bicicleta mitjançant el taller d’autoreparació. Mitjana d’ús de 41 minuts 

per dia. 

 Afavorir un repartiment sostenible i de proximitat i beneficiar el teixit social i 

associatiu. 

 Promoció de la cooperació entre entitats relacionades amb la bicicleta. 

 Reducció de la bretxa de gènere en el sector de la mecànica.  

 Suport a les formacions prelaborals. 

 Bicihub com a equipament de ciutat per a referents ambientals de districte. 

 Bicihub en el marc de l’ESS de la ciutat. 

 

3. Memòria econòmica 2021 

Montse presenta el resultat de la memòria econòmica del 2021. És el primer any que el 

pressupost del Bicihub és més gran que l’import del conveni. Això significa que s’han dut a  

http://www.bicihub.barcelona/
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terme més activitats que les que només fem pel conveni. Es procedeix a explicar les partides 

més destacades. S’explica el nou servei que s’ha impulsat durant aquest any, el bicicargo, que 

de moment encara genera pocs ingressos, però s’anirà enfortint. Els ingressos sumen gairebé 

102.000 €. La partida de recursos humans finalment ha estat menor del previst per la tardança 

a l’hora de rebre el pagament del conveni i per tant el fet que es va contractar més tard. 

S’explica l’elevat cost de la partida del subministrament de l’aigua pel dipòsit antiincendis que 

hi ha al soterrani. S’ha ajustat la tarifa del contracte de llum i s’ha aconseguit reduir 

lleugerament. Les obres de la cuina de l’oficina compartida i els actes vandàlics amb la 

trencadissa de tots els vidres de l’espai social han incrementat la despesa de manteniment. Els 

ingressos sumen al voltant dels 107.000, per tant, el balanç és negatiu amb unes pèrdues de 

5.000 €.  

 

Malgrat això, es considera una pèrdua assumible si es tenen en compte totes les activitats i 

serveis que s’han pogut oferir. Seguidament, es compara el tancament econòmic de l’any 2020 

amb el del 2021. 

 

Es pregunta sobre la diferència d’ingressos del taller obert d’autoreparació entre el 2020 i el 

2021, que són majors el 2020 malgrat la pandèmia. Es respon que el 1r trimestre del 2020 va 

ser molt fort i amb molta afluència, encara més en la reobertura l’estiu del 2020 i que el 2021 

ha costat que la gent torni a l’activitat presencial del taller obert. 

 

Es pregunta sobre com d’assumibles són les pèrdues. S’explica que gràcies a les subvencions i 

la pòlissa de la Coop57 es manté bé la tresoreria i s’han pagat tots els sous i proveïdors. 

 

4. Pla de treball Bicihub 2022 

Manuela presenta el pla de treball per al Bicihub durant l’any 2022 i n’explica els objectius i 

activitats: 

 Incrementar la presència i representació de dones i altres identitats i ètnies al taller 

d’autoreparació i les formacions de mecànica. Cursos i càpsules formatives 

específiques per a dones. Tenir cura de la comunicació i de no reproduir estereotips. 

http://www.bicihub.barcelona/
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 Reforçar els vincles amb les entitats de la mobilitat sostenible. N’és un exemple Som 

Ecologistica: la Núria explica el cas d’aquesta cooperativa per a enfortir les demés  

cooperatives de logística sostenible. Es destaca l’aliança amb Som Mobilitat per a 

negociar un producte específic d’assegurança per a les bicicargo compartides. També 

es destaca l’intercooperació amb Biciclot i Mensakas per l’articulació del servei de 

bicicargo. 

 Formar entitats per a implementar en la seva gestió estratègies de mobilitat en el marc 

de la transició energètica i ecològica. Per això s’estan realitzant tallers formatius gratu-

ïts per aprendre a conduir la bicicargo comunitària.  

 Programar activitats per ajudar a entitats Bicihub en el disseny de plans o mesures 

d’igualtat i protocols per a la prevenció de l’assetjament. Organitzar sessions 

formatives i informatives sobre mobilitat, transició energètica i ecològica, sobirania 

alimentària, en el marc de l’estratègia de l’ESS de la ciutat tot generant sensibilització 

entre la ciutadania i les organitzacions. Per això s’estan organitzant una Xerrada sobre 

Llei riders i drets laborals amb Mensakas, activitats sobre comunitats energètiques, 

sobre economia circular amb Aula Ambiental de Sant Andreu, es va realitzar un taller 

sobre economia circular i joguines amb Espai Ambiental, entre d’altres. 

 Consolidar l’ecosistema del Bicihub per enfortir el projecte i les entitats membres. En 

aquest marc es reactivaran les comissions de comunicació i de dinamització 

d’activitats.  

 Apropar el Bicihub com a servei d’interès públic per a la ciutadania, les 

administracions, empreses i organitzacions. Es farà una setmana de portes obertes al 

taller d’autoreparació l’última setmana d’abril. Mesos amb tarifa reduïda per atreure 

més persones al taller. Promoció d’activitats amb l’aplicació Ecoviu. Aliança amb les 

Aules Ambientals del municipi. 

 Consolidar el treball en xarxa i l’arrelament al territori del Bicihub a través de la 

participació activa, l’acció comunitària i la promoció econòmica dins el territori. Es 

participarà en les festes majors del districte així com a fires d’entitats i altres activitats 

vinculades amb la mobilitat sostenible i la bicicleta. 

http://www.bicihub.barcelona/
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5. Previsió econòmica 2022 

Montse presenta la previsió econòmica del Bicihub de l’any 2022. N’explica les partides més 

importants. La partida de recursos humans creix perquè s’han incorporat les dues persones de 

l’equip tècnic. Els subministraments també incrementen per la pujada del preu de la llum, 

només en el 1r trimestre del 2022 ja ha augmentat dos mil euros. S’explica la baixada de 

despeses del taller obert perquè el Bicihub no en podia assumir la totalitat. La previsió és un 

tancament del 2022 negatiu de 6.000 €. S’estan buscant estratègies polítiques per reduir els 

costos dels subministraments, es faran reunions amb els diferents agents polítics de 

l’Ajuntament implicats en el Bicihub. La reunió de seguiment del conveni va deixar bones 

sensacions i ja s’està començant a estudiar el conveni 2023-24. Alhora s’estan buscant noves 

maneres de generar ingressos a través d’activitats i serveis que pot oferir el Bicihub. També 

s’està treballant per presentar-nos a noves subvencions com l’Impulsem. 

 

Es suggereix la possibilitat de participar d’alguna comunitat energètica a través de plaques 

fotovoltaiques en teulades d’edificis públics. S’explica que ja s’havia sol·licitat en un principi de 

generar la pròpia energia amb plaques, però el departament de patrimoni de l’Ajuntament va 

posar moltes dificultats ja que Can Picó és un edifici catalogat i protegit. Es podrien buscar 

aliances amb equipaments propers si no es poden posar plaques a la teulada de Can Picó.  

Alhora es pregunta sobre la previsió de la pujada d’ingressos de l’oficina compartida, si es 

pujaran les quotes. Es respon que la previsió preveu un increment de 20 € mensuals a partir 

del mes de juny per lloc de treball. 

 

6. Votació 

Es procedeix a la votació de la memòria econòmica del 2021 i el pla de treball del 2022.  

S’aproven els dos documents per unanimitat. 

 

7. Torn obert de paraules 

Finalment, les preguntes es van fer durant la sessió i no al final de tot. Van haver-hi preguntes i 

intervencions de: Marta Casar (BACC), Ingrid Roda (Fem Bici) i Marike Charlier de l’Associació 

de Veïns i Veïnes del Poblenou. 

http://www.bicihub.barcelona/
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8. Tancament 

S’agraeix la participació de totes les entitats a l’Assemblea del Bicihub. 

FIN. 

http://www.bicihub.barcelona/

