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                                                                                                    Associació DobleGiroAssociació DobleGiroAssociació DobleGiroAssociació 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. 

 

 

                                                                                                                                                            ObjectiusObjectiusObjectiusObjectius        
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:  

  

 



3 

 

- 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 Metodologia Metodologia 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 voluntariatRecursos humans i voluntariatRecursos humans i voluntariatRecursos 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  
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(Associació patinSSolidaris). També ha treballat com a tècnica de projectes socials, 

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 

2014 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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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 2014 és el segon 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 
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problema per gaudir de la bici, doncs des d'infants a la tercera edat la poden 

utilitzar.  

 

 

Activitats del projecte  

 

∼ Àmbit de la infància i adolescència en risc d’exclusió social 

Timing: Abril-Juny 2014  

Participants a nivell quantitatiu: 22 participants. 

 

Amb la col·laboració de la Fundación Reir, hem desenvolupat un taller educatiu de 

mecànica i manteniment de la bicilceta on 22 nois i noies en risc d’exclsuió social del 

Centre d’Acollida de Santa Agnés han aprés com reparar, cuidar i deixar a punt la 

seva bicicleta, per utilitzar-la en les diferents rutes i sortides que es desenvolupen des 

del Centre.  

 

∼ Àmbit de les persones amb discapacitat  

Timing: Gener 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.  

              

∼ Àmbit solidari 

Timing: Gener 2014- Desembre 2014 (12 meses) 

 

“Més bicis, millors persones” és una inicativa que neix al juny del 2013 amb la 

voluntat de recollir bicis en desús d’usuaris particulars o entitats socials, reparar-les, 

vendre-les i part de la recaudació la destinem a ajudar i donar suport a una necessitat 

social. 

 

Aquesta campanya ha tingut un èxit significatiu des del seu inici, el que ha suposat 

que la major part dels recursos econòmics i humans de l’entitat durant l’exercici 

2014 es dediquin a aquesta iniciativa.   
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Volem destacar que mitjançant “Més bicis, millor persones” no només hem 

aconseguit ajudar econòmicament al col· lectiu en risc d’exclusió social, sino que 

també hem creat una xarxa de nous canals per fer arribar a la ciutadania les 

necessitats i dificultats socials de les persones i entitats del nostre context més 

immediat. 

  

Com funciona la iniciativa? En funció del tipus de donant de la bicicleta:  

 

A.- Donants-usuaris particulars: Quan els usuaris son usuaris particulars es treballa 

amb la plataforma de projectes www.miaportacion.org i el circuit és el següent: 

 

Donació de bici per part d’usuari particular ............... revisió i reparació per 

part del tallerista...........venta de la bicicleta.............. la persona donant de la 

bici escull la necessitat del portal www.miaportacion.org on vol donar part de 

la recaudació de la bicicleta.  

 

Des de l’inici de la iniciativa hem recullit 30 bicicletes de donants particulars  i hem 

donant suport a diferents projectes i necessitats socials de les següents entitats:  

 

-Centre Obert Heura 

Barcelona 

El Centre Obert Heura és, des de l’any 1999, un servei d’acollida de baixa 

exigència per a persones en situació de sense llar orientat a recuperar la 

dignitat de la persona. 

Ofereix: 

Un espai d’acollida, relació i acompanyament (atenció social) 

Uns serveis de qualitat que cobreixin necessitats bàsiques (dutxa, rober, 

perruqueria) 

Espais que facilitin la recuperació i/o descobriment d’habilitats personals i 

socials (espai de relació, tallers, activitats, serveis terapèutics, hort social. 

El puntal dels seus valors és la relació, el vincle amb la persona. Una relació 

gratuïta, basada en la mútua confiança, que ajuda a millorar l’autoestima i a 

créixer les persones 

L’equip humà està format per voluntariat  i professionals 

 

-Fundació Reir 

Granollers 
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L’associació Recursos Educatius per la Infància neix en el 1997 amb la misió 

de donar una resposta a les necessitats dels menors en risc d’exclusió social 

en Catalunya, garantin la trasparència econòmica i el aprofitament dels 

recursos que estiguin disponibles.  

 
-Acció Social Montealegre 

Raval-Barcelona- 

La finalitat principal d’Acció Social Montalegre és l’ajuda a les families del 

barri del Raval, sigui quin sigui el seu origen- en tots els aspectes, ja és tracti 

de necessitats materials (menjar, vivenda, ropa i neteja), de problemes 

d’integració social (borsa de treball, beques per escolars, alfabetització i 

aspectes bàsics de subsistència i coneixement de les nostres costums) o 

d’altres dificultats que poguin surtir en qualsevol moment (visites mèdiques, 

visites a persoens que visquin soles o assessorament de gestió diària).  

 

-Associació Assa 

Sant Adrià del Besós- Barcelona 

ASSA és una entitat sense ànim de lucre, de Sant Adrià del Besós, que treballa 

per les persones amb discapacitat psíquica  

Té la missió de millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat 

intel·lectual i de les seves families, potenciar i organitzar l’ajuda i la 

informació i l’assessorament dels membres associats, creant i mantenint els 

serveis adequats.  

Mitjançant l’activitat de l’escola especial NtraSra. De l’Esperança que educa 

a 44 persones de 12 a 18 anys, mitjançant el servei d’orientació laboral, dels 

recursos de vivienda com la llar-residència ASA en la que viuen 7 persones 

amb necessitats de suport limitat i extens i enfermetat mental.  

També fan activitats de lleure, el grup de teatre social està foramt per 20 

persones adultes, la Coral i l’esplai on s’incloen activitats d’esport.  

 

-Asturias Acoge 

El projecte general d’ Asturias Aocge és la formació para la integració social: 

imparteix classes de castellà i informàtica, ofereix assessorament jurídic, i 

participar en programes i campanyes de sensibilització, coneixement de 

l’entorn i l’ àrea social. 

Els objectius de l’associació són principalment es següents:  

Promoure l’acollida de les persones immigrants en el Principat d’Astúries i la 
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seva integració en tots els àmbits de la vida social asturiana 

Colaborar amb altres associacions, entitats i col·lectius 

Impulsar el coneixement i el respecte a altres pobles i cultures, així com 

convidar activament en la lluita contra el racisme, la xenofòbia i la 

intolerància  

  

-Grup ProAvis  

Associació Pro Avis en Família és una entitat social sense ànim de lucre que té 

per finalitat la promoció i gestió de serveis integrals i suports per a la qualitat 

de vida i la participació en la comunitat de les persones en risc d’exclusió 

social. 

 

Per això, des dels seus orígens, donem resposta permanent a les necessitats 

socials que emergeixen i promovem la capacitació i formació del conjunt de 

professionals de les entitats que configuren el Grup i de les vinculades, des d’un 

profund compromís per la innovació, la qualitat i la millora constant. 
 

   -Fundación San Martí de Porres 

 

La Fundación San Martín de Porres és una obra social a favor de les persones 

sense sostre des de 1962. L’alberg és una opció clara pels pobres i 

desafavorits, mitjançant l’ acollida de persones sense sostre, conviuen i 

comparteixen amb ells la vida, angúnies i les seves esperances. Avui, 

conjuntament amb altres agents socials que treballen en el camp de la 

marginació i exclusió social es treballa a favor de l’exclusió social proposant 

nous models i projectes que no només pretenen millora la qualitat de vida i el 

futur de les persones que s’atenen diàriament. 
 

 

B.- Donants-entitats social: Quan els donants de les bicicletes són entitats socials 

sense ànim de lucre que volen recaptar diners pels seus projectes concrets. Des de 

l’inici de la iniciativa hem recullit:  

 

 -11 bicicletes de la Fundació Reir 

 -15 bicicletes de Associació “Miradas que Hablan” 

 

Fundació Reir 
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La Fundació Reir neix a principis de l’any 2007, per donar resposta a les necessitats 

socials de col·lectius socials, sobretot infància en risc d’exclusió en Catalunya. 

L’entitat ha estès la seva acció social a més de 14 municipis i 31 projectes en els 

seus set anys de vida i ha atès a més 1400 persones en risc d’exclusió social en la 

seva història.  

 

Associació “Miradas que Hablan” 

 

Associació de nova creació destinada a recullir diners per la investigació del 

síndrome de la duplicació de MECP2. Una enfermetat genètica causada per la 

duplicitat del ADN  en la regió Xq28 del cromosa.  Aquesta associació ha sigut 

creada per la familia d’Aitor, un nen, que pateix aquest síndrome. 

 

“Mercat de Segona Mà. Escola Antoni Balmanya” . V Edició. Participació en la 

Cinquenà Edició del Mercat amb la venda de material de bicicleta i bicicletes 

solidàries.  A més van fer un breu taller per als nenes i nenes de l’ Escola explicant la 

importància del bon us i de la cura de la bicicleta.  
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Difusió del projecte 

  

S’ha fet difusió del projecte a través dels següents mitjans:  

 

-El Periódico de Catalunya.- Publicació del 03 de setembre de 2014. “Pedals 
Solidaris” 
-Xarxes Socials: Facebook y Twitter 
-Pàgina Web: http://adoblegiro.wix.com/adoblegiro 
-Portal www.miaportacion.org. Newsletter. 

 

 També hem utilitzat la xarxa associativa per fer difusió del projecte. 
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Projectes i reptes per 

l’exercici 2015 

 

 

Donat l’ increment d’ oferta de bicis donades que l’associació ha tingut en l’últim any 

s’ha decidit que l’exercici 2015 l’entitat es vol centrar en la iniciativa “Més bicis, millor 

persones” per tal de poder donar cobertura tant a tots els donants possibles, com al 

major nombre de necessitats socials. 

 

Es per això que durant el 2015 es treballarà majoritàriament en aquesta iniciativa, sense 

deixar de banda altres possibles projectes i col·laboracions que estiguin dins dels 

objectius, missió i estatuts de l’entitat.    

 

    


