
 
 

 
 

 

Memòria Exercici 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

                         Associació DobleGiro 
L’associació DobleGiro és una entitat sense ànim de lucre de nova constitució que neix amb la 

voluntat de crear, promocionar, difondre i desenvolupar activitats educatives de caràcter 

sociocultural i esportiu destinades a respondre a les inquietuds i necessitats de la població.  

Per aconseguir aquesta finalitat l’associació realitzar les següents accions: 

 

- Creació, planificació i desenvolupament de tallers educatius vinculats al mon de 

l’esport no competitiu. 

 

- Creació planificació i realització d’activitats de caràcter sociocultural que permeti el 

desenvolupament de noves habilitats socials i creatives. 

 

- Creació, planificació i realització d’activitats de caràcter sociocultural i esportiu que 

afavoreixin i promoguin la responsabilitat social i medio ambiental. 

 

- Creació, planificació i realització d’activitats educatives de caràcter sociocultural i 

esportiu que afavoreixin, promoguin i obrin i generin nous canals de participació social 

i comunitària. 

 

- Creació, planificació i realització d’activitats que promocionin i difonguin l’esport com 

una eina social i educativa que permeti millorar les condicions de vida de la població. 

 

 

                                       Objectius  
L’ associació DobleGiro treballa amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats i 

inquietuds socioeducatives de diferents col·lectius socials mitjançant la creació, 

planificació i desenvolupament d’activitats educatives de caràcter sociocultural i 

esportiu.  

 

A més mitjançant l’entitat es pretén:  
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- Afavorir l’ús de l’espai públic pel desenvolupament d’activitats 

socioculturals i per la creació de nous processos i canals de participació 

ciutadana i comunitària.  

- Afavorir l’ús de l’espai públic per fer arribar activitats socioculturals i 

esportives a tothom en igualtat d’oportunitats. 

- Promocionar i difondre l’esport i la cultura com eines educatives orientades 

a tota la població.  

 

 

                               Metodologia   
L’associació DobleGiro treballa mitjançant una metodologia participativa i oberta a tot 

tipus de processos educatius sempre que tinguin relació amb l’objecte de l’entitat.  

 

La base que sustenta l’entitat és la creació de canals que permetin interactuar amb 

diferents agents socials, ja siguin d’altres entitats, professionals, institucions públiques... 

per tal de crear i engegar projectes i activitats que tinguin impacte en la població.  

 

 

  Recursos humans i voluntariat 
L’associació DobleGiro és crea amb la voluntat de desenvolupar projectes socials i 

educatius vinculats al món de l’esport i el lleure des d’una perspectiva purament 

inclusiva.  

 

Per desenvolupar aquesta tasca l’entitat compta amb els següents recursos humans: 

Dinamitzadora i educadora social:  Marta Heras, 1982- Barcelona, LLicènciada en 

Ciències Polítiques per la Universitat Pompeu Fabra (2004) amb l’especialtizació en 

Gestió de la Ciutadania i Interculturalitat (Postagrau, IDEC, 2005) i Diplomada en 

Educació Social per la Universitat de Barcelona (2009). Ha desenvolupat el projecte de 

recerca “Moviment Associatiu del Barri del Clot-Camp de l’Arpa” per la Federació 

d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa (Farinera). Ha treballat i col·laborat en diferents 

projectes socials, com a dinamitzadora amb el col·lectiu de la tercera edat (Casal Joan 

Caselles i Fundació Jaume Batlle) i en infància i adolescència en risc d’exclusió social  

(Associació patinSSolidaris). També ha treballat com a tècnica de projectes socials, 
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artístics i culturals en la Ep Foundation. En aquests moment col·labora amb la 

Cooperativa laFundició en diferents projectes culturals i activament en la creació de la 

Federació d’Entitats de Can Mas (Ripollet). A més és la dinamitzadora del projecte 

“La Bici com a eina social” de l’entitat DobleGiro.    

 

Tallerista i monitor: Alejandro Rubio Fornies, 1981- Fraga (Osca), Enginyer en 

l’especialització d’electrònica per la Universitat Politècnica de Catalunya (2009). Ha 

realitzat cursos de mecànica profunda, manteniment i reutilització de la bicicleta 

(Biciclot i Probike) i desenvolupa tallers educatius en diferents espais i col·lectius en 

mecànica de la bicicleta (Espai de tallers compartits LaFundició, Bellvitge i Centre 

Civic de Navas, Barcelona). També s’encarrega de la realització i disseny de rutes i de 

la creació de la guia pràctic de la bicicleta de l’associació DobleGiro. Ha col·laborat 

amb l’entitat patinSSolidaris com a monitor de lleure d’infància i adolescència en risc 

d’exclusió social i en el desenvolupament de projectes culturals de LaFundició. És 

Secretari de la Federació d’Entitats de Can Mas (Ripollet). 

 

A més per desenvolupar les activitats l’entitat compta amb un grup de voluntaris. En el 

2013 hem aconseguit 5 persones voluntàries per col·laborar en les diferents activitats. 

 

Finalment destacar que l’entitat s’organitza, seguint els paràmetres que determinen els 

seus estatuts mitjançant la corresponent Junta composta per President, Secretària i 

Tresorer). 
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Projectes 2013   
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L’ Associació DobleGiro és una entitat de nova creació que neix d’una idea 

multidisciplinar basada en la unificació de coneixements amb l’objectiu de 

desenvolupar projectes socials i educatius adreçats a tots els col·lectius des d’una 

perspectiva inclusiva. 

 

L’ exercici 2013 és el primer any de vida de DobleGiro. Al mes de gener de 2013 varem 

iniciar els tràmits administratius corresponents per constituir l’entitat, i no va ser fins 

al març d’aquest mateix any que vam poder començar a desenvolupar el nostre primer 

projecte.  

 

Som conscients que DobleGiro és una associació amb poc recorregut, però amb molta 

voluntat, iniciativa i noves idees que esperem ens permetin avançar i consolidar-nos 

com una entitat social  dins el marc local de la ciutat de Barcelona. 
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“LA BICI COM A EINA SOCIAL” 
Març 2013- Actiu. 

Antecedents 

 

Uns 450.000 catalans utilitzen a diari o quasi a diari la bicicleta. En l’any 2006 ho 

feien poc mes de la meitat, unes 246.000 persones. Aquest increment en l’ interès i l’ús 

de la bici, les possibilitats que ofereix, la poca oferta d’activitats en aquest sector i els 

importants beneficis que suposa són les raons bàsiques per les que es proposa el 

desenvolupament d'aquest projecte . 

 

De fet l'ús de la bicicleta suposa un benefici per les persones en tres sentits: 

 

- Mediambient: Altre del benefici de la bicicleta és que no contaminta, per 

tant el seu us com a vehicle beneficia el mediambient, la descongestió del 

tràfic i la salut. A més hi ha un element com és el cost medioambiental de 

la seva fabricació, que és bastant més baix que la majoria dels transports i 

s'està millorant cada cop més (fabricant bicis més ecològiques).  

 

- Salut: Anar en bicicleta suposa un magnific exercici cardiovascular que 

fortaleix el cor. A més la participació dels músculs i de les articulacions és 

màxima en número e intensitat. Està científicament comprovat i demostrat 

que la intensitat de l'exercici realitzat en la bicicleta aporta importants 

beneficis a la salut. Pedalejant una mitja hora s'entrenen els quadríceps i es 

tonifiquen i endureixen el glutis. A més la bici permet exercitar lar part 

superior i la part inferior inferior del cos. Això ens aporta beneficis directes 

per la nostra salut.  

 

- LLeure: La bicicleta ens ofereix moltes oportunitats de lleure. Així doncs, a 

més de passejades i la pràctica de l'esport, la bici ens permet desenvolupar 

rutes sols, amb amics, amb familia, en grup...i generar relacions socials. La 

bicicleta també és una opció de allunyar-nos de l'estress, passejar a bon 

ritme, disfrutar de la natura i compartir experiències. A més l'edat no és un 

problema per gaudir de la bici, doncs des d'infants a la tercera edat la poden 

utilitzar.  



8 
 

Activitats del projecte 
 

 Àmbit de la formació  

Timing: Març 2013-Desembre 2013 (10 meses) 

Participants a nivell quantitatiu: 20 participants. 

 

Taller de mecànica i manteniment bàsic de la bici: un taller que no està centrat  en 

desenvolupar profunditats tècniques sinó que està encaminat a fer més accessible la 

mecànica de la bici a l’usuari normal, perquè aquest pugui fer treballs de 

manteniment, engràs i petites reparacions que permetin tenir sempre a punt la seva 

bici. També s’atenen petits problemes que plantegan els assistents. 

 

Espais on  s’ha porta a terme el taller: 

 

Espai de tallers compartit LaFundició. Bellvitge 

Centre Civic Navas de Tolosa. Barcelona  

Centre de Barri Can Gili Nou Poblenou. Barcelona 

 

Número de participants: 

Centre de Barri Can Gili Nou : 5 participants. 

     Espai laFundició: 2 participants 

Centre Cívic de Navas de Tolosa : 6   participants. 

Total: 13 participants  

 

Posa a punt la teva bici: Un espai on aprens a posar la teva bici a punt amb el suport 

d’un tallerista. L’activitat es porta a terme en l’espai de tallers compartits de la 

Fundició. 

 

Número de participants: 

    Espai laFundició: 2 participants 

     

Taller FrankenBici:   Taller on els participants poden crear la seva bicicleta utilitzant 

materials reciclats. El taller es porta a terme en l’espai de tallers compartits de la 

LaFundició, Bellvitge (L’Hospitalet). 

 

Número de participants: 

    Espai laFundició: 3 participants 
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Creació i difusió de guia bàsica de mecànica, manteniment i consells bàsics en l'ús de la 

bicicleta. 

 

Elaboració d’una guía bàsica de mecànica, manteniment i consells bàsic en l'ús de la 

bicicleta, que s’ha donat gratuïtament a tots els participants dels tallers. 

 

En l’exercici 2013 s’han donat 20 guies coincidint amb els participants de tots els tallers 

de formació. 
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Portada Guia Bàsica 

 

 

 Àmbit de la tercera edat 

 

“BiciRutes intergeneracionals” 

Timing: 01 de setembre del 2013 al 30 de novembre de 2013  

Participants a nivell quantitatiu: 207 participants. 

Tipus de participants:  94 persones de la tercera edat activa 

     92 infants/adolescents 

    21 familiars dels participants 

 

BiciRutes intergeneracionals és una iniciativa que neix amb la voluntat de donar 

resposta a un col·lectiu que cada cop és més ampli donat els canvis demogràfics 

experimentats en els darrers anys: les persones grans actives.  

 

En aquest sentit s’han dissenyat i desenvolupat sis rutes en bicicleta (algunes amb 

opció de fer-les a peu) també  inclusives per a familiars, doncs en molts casos en 

varem trobar molta motivació per part dels familiars de participar en l’activitat. 

 

Com a sigut el procés de treball i el desenvolupament de cada ruta?  

(*) Anotacions prèvies de modificacions del disseny previ del projecte al 

materialitzar-lo a la pràctica  
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- La dificultat d’escollir els dies de  les rutes perquè totes les persones 

interesades poguèssin participar  i la quantitat de gent que es va apuntar a 

alguna de les rutes (per sobre de l’estimada i pressupostada en el disseny del 

projecte) va suposar que finalment es decidís realitzar cada ruta dos dies 

consecutius per facilitar la participació en l’activitat. 

- La motivació i les ganes d’alguns familiars per formar part de l’activitat va 

generar que finalment decidisim que les activitats fòssin inclusives per a 

familiars. 

- En el procés de realització del projecte ens varem trobar a dos col·lectius 

que estaven força motivats en desenvolupar les rutes i que en un principi no 

van entrar en el grup de referència: el col·lectiu d’infància i adolescència amb 

discapacitat intel·lectual  i el col·lectiu de gent gran activa amb discapacitat 

intel·lectual (+50 anys). Dos de les rutes es van destinar finalment aquests 

col·lectius. 

-Ens van trobar en la dificultat que molta gent gran i infància i adolescència 

amb discapacitat no practicava l’esport de la bici però volia participar 

caminant. Per aquest motiu a totes les rutes es va obrir un grup de 

participants a peu.    

-Tot i que no estava previst en el pressupost inicial varem incorporar 

l’esmorçar gratuït a totes les rutes i per tots els participants.  

 

Primera Ruta: La Llera del Riu Llobregat.  

“Rutes de 0 a 100” 

Data: 28 de septembre de 2013 

Lloc de referència: Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat. 

Traçat de la Ruta: Des de l’ Hospital de Bellvitge fins la Platja del Prat. Circular 
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Km: 20 km.  

Grup de participants: Tots en Bicicleta. 

Número de participants: 32  

Tipus de participants: 13 persones de la tercera edat 

     15 infants/adolescents  

       4 familiars. 

 

Aquesta ruta es va preparar amb diferents entitats de Bellvitge agafant com a punt de 

referència la gent gran participant en l’espai de tallers compartits LaFundició i el 

Punt Òmnia de Bellvitge. 

A més participants de laFundició que no van fer la ruta es van encarregar de preparar 

l’esmortzar per tots els participants. 

Aquesta ruta va coincidir amb la setmana de la mobilitat i la sostenibilitat organitzada    

per l’Ajuntament de l’Hospitalet.  
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Segona ruta: Passejada popular del Parc de la Marquesa a Sant Feliu de LLobegrat.  

 

“Rutes de 0 a 100” 

Data: 29 de septembre de 2013 

Lloc de referència (*) : 10ª Passejada en Bicicleta. Setmana de la mobilitat de 

l’Hospitalet de Llobregat. 

Traçat de la Ruta: Des del Parc de la Marquesa fins Sant Feliu de Llobregat  

Grup de participants: Tots en Bicicleta. 

Número de participants: 34  

Tipus de participants: 12 persones de la tercera edat 

     16 infants/adolescents  

       6 familiars. 

 

Per les persones que no podien participar el dissabte 28 de setembre es va proposar 

fer la ruta el diumenge. Un cop teniem el grup fet i la ruta dissenyada (en un principi 

la llera del Riu Llobregat) ens varem adonar que coincidia amb la passejada popular 
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organitzada per l’Ajuntament de l’Hospitalet. Així, finalment amb el nostre grup 

varem pensar en canviar la ruta i incorporar-nos a aquesta passejada.  

En aquesta ruta a més de participar la gent gran de l’espai de tallers compartits 

LaFundició i el Punt Òmnia de Bellvitge, també es van incorporar gent gran del Club 

Ciclista de Bellvitge. 
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Tercera ruta: Ruta per la llera del Riu Besós. 

 

“Retalla les distàncies. Walking & Bike” 

Data: 05 d’ octubre de 2013 

Lloc de referència: La Llera del Riu Besos  

Grup a peu: 6 km. Del Pont de Sant Adrià del Besòs al Pont de Potosí de Santa 

Coloma. 

Grup a bicicleta: 12 km. Del Pont de Sant Adrià a Montcada.   

Participants: Bicicleta i a peu  

Número de participants: 49 

Tipus de participants:  23 persones de la tercera edat 

     19 infants/adolescents  

       7 familiars. 

 

    
 

 

En Sant Adrià del Besòs l’esplai d’Assa dedicat a activitats de lleure per infància i 

adolescència amb discapacitat va voler participar en aquesta activitat. Així es va 

preparar una sortida intergeneracional adaptada aquest col·lectiu on van participar els 

avis/es i pares/mares (de la tercera edat activa) amb els seus nets/es i fills/es. 

A més els membres de la Junta d’ Assa van preparar l’esmorzar per tot el grup i van 

muntar una taula d’avituallament.  

Aquesta sortida es va fer amb dos grups: un a peu i un altre en bici. Els dos grups es 

van trobar en la parada d’avituallament per esmorzar.  

L’èxit d’aquesta sortida a causat un precedent perquè la nostra entitat i Assa es   

plantegin desenvolupar un projecte de rutes adreçades a aquest col·lectiu des d’ una 

perspectiva inclusiva (fins aquest moment les rutes que es desenvolupen en aquest 
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sentit participa només infants/adolescents amb discapacitat): 

La sortida es va incorporar en la XVI Jornada d’Esport Adaptat de Sant Adrià del 

Besòs.  
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Quarta ruta: Ruta per la llera del Riu Besós. 

 

“Retalla les distàncies. Walking & Bike” 

Data: 06 d’ octubre de 2013 

Lloc de referència: La Llera del Riu Besos  

Grup a peu: 6 km. Del Pont de Sant Adrià del Besòs al Pont de Potosí de Santa 

Coloma. 

Grup a bicicleta: 12 km. Del Pont de Sant Adrià a Montcada.   

Participants: Bicicleta i a peu  

Número de participants: 27 

Tipus de participants:  15 persones de la tercera edat 

      12 infants/adolescents  

 

La ruta del 05 d’octubre no va poder acollir a tota la gent interessada en aquesta 

activitat. El Club Badiu de Badalona ens va demanar si podien participar un grup de 

persones adultes (més grans de 50 anys) amb problemes de salut mental.  Ens va 

semblar que seria molt interessant poder realitzar aquesta activitat amb aquest 

col·lectiu. Per això, varem organitzar una sortida el 06 d’octubre i, al no tenir nets/es, 

van convidar als infants de l’espai laFundició i de l’esplai Assa (que no varem 

participar el dia 06 d’octubre o que volien repetir l’activitat) a formar-hi part 

d’aquesta ruta.    

També es van afegir participants dels Tallers Guinardó i de la Fundació Ginesta. 

L’esmorzar el van preparar voluntaris de laFundició amb la Junta de l’Associació 

DobleGiro.  
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Cinquena  ruta: Ruta pel Passeig Marítim de Barcelona 

“Rutes de 0 a 100” 

Data: 19 d’octubre de 2013 

Lloc de referència: Passeig Marítim de Barcelona  

Traçat de la Ruta: Des de Rambla Poblenou/Taulat a l’Hotel Vela  

Grup de participants: Bicicleta i peu 

Número de participants: 29  

Tipus de participants:  16 persones de la tercera edat 

      11 infants/adolescents  

       2 familiars. 
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Aquesta ruta la varem dissenyar marcant tres punts de referència: el Centre de   Barri 

Can Gili Nou, el Centre Cívic de Navas de Tolosa i l’IES Lope de Vega. Els 

participants de la tercera edat i els adolescents que no varem poder participar en 

aquesta ruta van realitzar l’activitat el 20 d’octubre.  

L’esmorzar el va preparar la Junta de l’ Associació DobleGiro.  
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Sisena  ruta: Ruta pel Passeig Marítim de Barcelona 

“Rutes de 0 a 100” 

Data: 20 d’octubre de 2013 

Lloc de referència: Passeig Marítim de Barcelona  

Traçat de la Ruta: Des de Rambla Poblenou/Taulat a l’Hotel Vela  

Grup de participants: A peu i en bicicleta 

Número de participants: 36 

Tipus de participants:  15 persones de la tercera edat 

      19 infants/adolescents  

       2 familiars 

 

Els infants i adolescents d’Assa ens van demanar participar en altres rutes, per això 

varem decidir que l’última ruta fos inclusiva per aquest col·lectiu. En aquesta 

activitat van participar gent gran del Centre de Barri de Can Gili Nou, el Centre Civic 

Navas de Tolosa, l’espai de tallers compartits de LaFundició i joves de l’IES Lope de 

Vega i el grup d’Assa (que van fer la ruta a peu). 

Tot el grup va esmorzar junt al parc de l’Hospital del Mar (del Passeig Maritim).  

 

L’esmorzar el va preparar la Junta de l’ Associació DobleGiro.  
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Difusió de l’activitat 

D’aquesta activitat s’ha fet difusió a:  

 -Pàgina web de l’associació: http://adoblegiro.wix.com/adoblegiro 
  -Facebook: associació Doblegiro 

       -www. badanotis.com 

-www.desdelamina.net 

-www.sabjove.cat 

-Ajuntament de l’Hospitalet de LLobregat 

-Ajuntament de Sant Adrìa del Besós 

-BellvitgeCity 
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-Pàgina web de LaFundició 

-En les XVI Jornades de l’esport adaptat de Sant Adrià del Besós 

-En la setmana de la mobilitat sostenible de l’Hospitalet de LLobregat 

 

 Cartells de les rutes: 
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Avaluació de l’activitat 

 

En relació al procés i realització de l’activitat hem fet una avaluació continua 

mitjançant la qual hem extret les següents valoracions: 

 

-Les rutes han tingut un impacte quantitatiu de 207 participants i s’han 

implicat a 9 entitats socials diferents.  

-S’han fet dos rutes accesibles i orientades a persones amb discapacitat 

intel·lectual, el que ha suposat un èxit afegit a l’activitat. 

-S’ha fet una ruta inclusiva on s’ha interelacionat  al nostre grup de referència 

amb persones amb discapacitat  que ha generat nous vincles entre diferents 

col·lecitus.  

-S’han trobat moltes dificultats per trobar grups de persones de la tercera edat 

amb bicicleta. Això s’ha solventat creant un grup a peu perquè tots els 

interessats poguèssin participar. 

-L’activitat ha incorporat un valor afegit, com és la participació de les families 

en algunes de les rutes. 

-La incorporació de la parada per esmorzar ha reforçat l’activitat perquè en 

totes les rutes s’ha coincidit que ha sigut el moment que més interelacions 

s’han creat entre els participants. 
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-La implicació dels participants en el procés ha sigut més escasa que en el 

desenvolupament pròpia de l’activitat.  

-L’activitat “Retalla les distàncies” s’incorpora al programa habitual de 

l’Associació DobleGiro i l’ Associació Assa i es continua desenvolupant de 

forma continuada .  

 

 

 
 

En relació a la satisfacció dels participants:  

 

 -Els participants han quedat satisfets amb totes les rutes. 

-Han destacat que les rutes han suposat una nova forma de relacionar-se amb 

els joves i infants. 

-La parada per esmorzar ha sigut una dels aspectes més valorats. 

-Han destacat que l’activitat els ha permés fer esport mentre gaudien de la 

companyia de persones de diferents generacions. 

-Alguns dels participants han afirmat que participar en l’activitat els ha fet 

sentir més joves. 

-A tots els participants els ha agradat i han vist positiu que formèssin part de 

l’activitat altres col·lectius com les persones amb discapacitat intel·lectual. 
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 Àmbit de les persones amb discapacitat  

Timing: Març 2013-Desembre 2013 (10 meses) 

 

Col•laboració voluntària amb el projecte de la Associació Assa -Taller de bicis i rutes 

amb el col•lectiu de persones amb discapacitat adultes. Suport en les rutes com a 

monitors i suport en la reparació de bicis perque les puguin utilizar en les diferents 

rutes.  

Aquesta col·laboració va sortir al reportatge de la TV3 sobre el portal 

www.miaportacion.org 

 

 Àmbit solidari 

Timing: Març 2013-Desembre 2013 (10 meses) 

 

Campanya de recollida i  venta de bicis solidàries: Mitjançant aquesta campanya 

recollim bicicletes de segona mà que no s’usin o estiguin espatllades, las reparem i las 

venem. Part de la recaudació la donem a una necessitat social del portal 

www.miaportacion.org . La persona donant de la bici escull la necessitat a la que vol 

destinar la recaudació. 

 

Durant l’exercici 2013 hem recollit: 14 bicicletes 

 Destinació dels diners/bicicletes recaudats? 

 

Associació DobleGiro: Els diners recaudats amb la primera bicicleta donada van ser 

destinats a la nostra associació per comprar material per poder iniciar aquesta 

campanya. 

Associació Assa: Una bicicleta per la seva activitat de rutes amb persones 

discapacitades. 

Centre Heura pel projecte “Horts Urbans”: Aportació econòmica 

Centre Heura per l’activitat de futbol: Aportació econòmica 

Acció Social Montealegre per material escolar per a familia en risc d’exclusió social: 

Aportació econòmica. 

Fundación Reir per el dentista de Miquel un nen en situació de risc d’exclusió social:  

Aportació econòmica. 

Associació Assa pel curs de ciclisme de Lolo. Aportació econòmica. 

 

(*) En novembre del 2013 s’inicia una col·laboració mes estreta amb la Fundación 

Reir mitjançant la qual s’arriba l’acord de reparar bicicletes seves, posar-les a la venda 
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i destinar part de la recaudació a cobrir les necessitats pròpies dels seus projectes 

destinats a infància en risc d’exclusió social.   

Projectes i reptes per 

l’exercici 2014 
 

 En aquests moments des de l’entitat estem treballant per: 

 

- Continuació de  les activitats de l’any 2013: 
 
*Campanya de recollida de bicis solidàries 
*Tallers de formació en mecànica, manteniment i reciclatge de la bici 
 

-  Nous projectes: 

   

*In Bike Station: Recerca i creació d’un espai inclusiu per desenvolupar 

tallers de formació orientats a la inserció sociolaboral de persones amb 

discapacitat. 

En aquests moments el projecte es troba en fase de recerca de 

finançament, s’ha demanat col·laboració a la Fundació Repsol. 

*Rutes en bicicleta orientades a persones amb discapacitat: Després de 

l’èxit de les sortides amb aquest col·lectiu, s’està treballant amb 

l’associació Assa per crear i planificar rutes adaptades.  

*In-Padel: Un projecte que neix amb la voluntat d’integrar socialment a 

persones amb discapacitat mitjançant la pràctica de l’esport del pàdel.  

En aquests moments el projecte es trobar en fase de recerca i 

finançament.  
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Memòria econòmica 

Exercici 2013 
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                         Balanç d’ingressos i despeses 2013 
 

Ingressos en l’exercici 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

(*) Bicis pendents de reparar a 01/12/2013: 4 bicis  

 

Despeses en l’exercici 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CONCEPTE € Tipus 
d’ingrés 

Ingressos per activitats formatives 
Tallers formatius en mecànica, 
manteniment i reciclatge de bicis 

345,00 € Ingressos 
propis 

Ingressos per activitats intergeneracionals 
Rutes intergeneracionals. 2.000,00 € Subvenció 

Fundació 
Agrupació 
Mutua 

Ingressos per activitats solidàries 
Venta de bicis solidàries  600,00 € Ingressos 

propis 
Altres ingressos 

TOTAL 2.945,00 €  

CONCEPTES € 
Assegurances 268,00 € 
Material de reparació i manteniment de 
bicicletes i components  

122,69 € 

Donacions per la venta de bicis solidàries  210,00 € 
Desplaçaments de tallerista per recollida 
i reparació de bicicletes  

141,99 € 

Altres despeses (comissions bancs) 5,42 € 
Rutes intergeneracionals 2.000,07 € 
            Recursos humans per les sis rutes 1.286,00  € 
            Pla de comunicació i difusió    550,00 € 
            Esmorzars per les sis rutes     164,07 € 
TOTAL 2.748,17 € 


