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ACTA DE L’ASSEMBLEA  GENERAL ORDINÀRIA DE SANT JUST SOLIDARI 

 

Data: 25  de setembre de 2019 

Hora: 20 hores 

Lloc: Sant Just Solidari 

 

Hi assisteixen 18 associades i associats que representen un 8,57% del total. 

 

Ordre del dia: 

1.- Benvinguda per part del president de Sant Just Solidari 

2.- Aprovació, si escau, de l’acta anterior, prèviament llegida.  

3.- Incorporació del nou projecte “En Bici Sense Edat”. 

4.- Precs i preguntes.  

 

     1.- Benvinguda per part del president de Sant Just Solidari 

El president de l’entitat, Lluís Casals, agraeix l’assistència dels presents i comenta que la 

convocatòria extraordinària és per donar a conèixer el projecte, “En Bici Sense Edat” 

(EBSE) que en Carles Sánchez, veí de Sant Just va presentar a l’entitat i que la Junta 

Directiva va aprovar. 

Comenta que el projecte “EN BICI SENSE EDAT” incideix en una de les ferides més 

importants de la nostra societat: la gent gran. En els territoris que treballem (Nicaragua, 

Gambia) es donen situacions de pobresa i manca de serveis bàsics, però la gent gran està 

amb les famílies, amb els fills, amb els néts i són persones integrades i molt respectades 

en la seva gran majoria. 

La nostra societat aparca i invisibilitza la gent més gran, sobretot quan tenen la mobilitat 

reduïda, i això és una tremenda injustícia. Amb aquest projecte volem obrir una porta al 

tercer sector. “EN BICI SENSE EDAT” és un alè d’aire fresc, que proposa una magnífica 

iniciativa perquè la gent gran pugui gaudir del plaer d’anar en bicicleta a l’aire lliure i 

comunicar-se amb gent més jove amb ganes d’escoltar. 

A Sant Just Solidari no financem res, però acollim sensibilitats perquè es pugui seguir  

treballant. Aquests creiem que és un bon projecte i el volem acollir, però com sempre per 

poder incorporar-lo necessitem de la vostra aprovació.  
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2.- Aprovació, si escau, de l’Acta anterior, prèviament llegida.  

Es comenta que l’acta de l’assemblea del 2018 ha estat penjada a la pàgina web per a 

informació de tots els interessats. L’acta s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 

3.- Incorporació del nou projecte “En Bici Sense Edat”. 

En Carles Sánchez, coordinador del projecte (EBSE), es presenta explicant que és 

voluntari a Barcelona d’aquest projecte i que el vol estendre perquè ha pogut comprovar 

la importància que té. El lema del projecte (EBSE) és tenir el vent als cabells i és una 

iniciativa de l’ajuntament de Barcelona. En Carles va explicant el projecte pas a pas a 

partir d’un vídeo. 

Què és “En Bici Sense Edat”. 

En Bici Sense Edat és una iniciativa que, mitjançant un programa de voluntariat, té com a 

objectiu retornar la capacitat d’anar en bicicleta a la gent gran i/o persones amb dificultat 

de mobilitat que no poden fer-ho per elles mateixes. Amplia la seva mobilitat, millora la 

qualitat de vida, connecta amb el seu entorn, és una activitat senzilla, saludable i 

enriquidora. Es pretén que la ciutadania activa generi felicitat a la gent gran a partir d’una 

eina senzilla, un tricicle, i a la vegada de crear ponts intergeneracionals per combatre la 

solitud.  

Aquesta activitat és possible gràcies a la utilització d’un vehicle amb assistència elèctrica 

“trishaw” que és un tricicle de passatgers especialment adaptat, conduït per persones 

voluntàries que comparteixen el seu temps amb la gent gran passejant a l’aire lliure. No 

és el mateix anar en cadira de rodes que fer un passeig amb el tricicle. El nostre lema és 

“el dret de sentir el vent als cabells” 

L’origen del projecte 

El projecte es va originar a Copenhaguen l’any 2012, amb la idea d'ajudar a la gent gran a 

tornar a anar en bicicleta. La solució a aquest repte va ser un tricicle “trishaw” per tal 

d’oferir passejades gratuïtes a les persones de mobilitat limitada. Posteriorment una 

consultoria de la societat civil de Copenhague es va interessar en el projecte, van  

comprar cinc “trishaws”  a partir d’aquest moment es crea la organització “Cicling 

Withoug Age”.  
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Actualment són uns 42 països implicats, amb uns 2.200 tricicles aproximadament, que 

estan funcionant. A l’estat espanyol els capdavanters han estat Barcelona i Sant Sebastià, 

actualment hi ha moltes altres ciutats.   

 

Els principis de la organització 

En Bici Sense Edat es basa en: 

1. La generositat i l’amabilitat.  

2. Comunicació: compartir històries i fets del dia a dia . 

3. Establir noves relacions, entre conductors i passatgers, personal de les residències 

i membres de les famílies. Noves relacions que construeixen confiança, felicitat i 

qualitat de vida. 

4. Interactuar en la seva comunitat local. 

5. Envellir en un context positiu i seguir sent una part activa de la societat. 

 

Objectius de desenvolupament sostenible 

1. Promoure la salut mental i el benestar. 

2. Empoderar i promoure la inclusió social de tothom, independentment de la seva edat. 

3. Proporciona accés a sistemes de transport, sans, assequibles, accessibles i 

sostenibles per a tothom. 

4. Augmentar el nombre de ciutadans/es que adoptin i implementin polítiques 

integrades i plans d’inclusió. 

 

Com funciona en bici sense edat 

Els voluntaris (conductors) realitzen un curs de formació per a conèixer la normativa de 

circulació local, coneixement del vehicle i conducció del mateix. S’inscriuen per fer 

passejos en bicicleta amb la gent gran a través d’un sistema de reserves senzill amb la 

freqüència que vulguin. Com més voluntaris hi hagi, més combinacions es podran fer a 

l’hora de fer les passejades. 
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El tricicle 

Existeixen diverses marques que fabriquen tricicles, tots tenen assistència elèctrica, són 

molt semblants en les seves prestacions i adaptacions i el seu cost oscil·la entre 6.500 € i 

10.000€ 

Són vehicles d’alta qualitat, fabricats en empreses daneses, holandeses, alemanyes… 

Les característiques principals del tricicle són: 

1. Facilitat d’accés per als passatgers, tenint en compte la mobilitat reduïda. 

2. Comoditat. Disposen de coixins i una posició ergonòmica. 

3. Seguretat. Disposen de cinturons de seguretat. 

4. Protecció per la intempèrie. Manta impermeable tèrmica i capota per la pluja i 

la humitat. 

Prova pilot 

A Barcelona, l’any 2016 es va engegar una prova pilot finançada per l’Ajuntament i la 

Generalitat de Catalunya. Va ser tot un èxit.  

“Biciclot”, entitat fundada el 1987 amb vocació de servei, compromís social i 

mediambiental, que promou la bicicleta com a mitjà de mobilitat sostenible, va acollir el 

projecte. 

En Bici Sense Edat a Sant Just 

Les entitats sense ànims de lucre acostumen a ser les que habitualment acullen el projecte 

a les poblacions on es presenta. De vegades també ho fan els ajuntaments i entitats 

privades. A Sant Just, en un primer moment, es va presentar a l’Ajuntament que li va 

semblar interessant d’impulsar-lo. Va sorgir la proposta de poder-lo presentar a una entitat 

local sense ànim de lucre i es va pensar en Sant Just Solidari, tot i saber que les seves 

accions no van dirigides al mateix sector. Un cop la Junta Directiva va prendre la decisió 

d’incorporar el projecte, calia presentar-lo a l’assemblea de sòcies i socis per poder-lo 

aprovar. 

Pensem que els valors que duu implícits aquest projecte coincideixen en gran mesura  

amb els de l’entitat i aquest és el motiu pel qual avui estem aquí. 
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Pla d’implantació 

Objectius pel 2020 

La implantació del projecte “En Bici Sense Edat” a Sant Just Desvern, de la mà de Sant 

Just Solidari, amb finançament de l’Ajuntament per la compra d’un tricicle i  funcionament 

de l’activitat. 

Accions realitzades i previsions 

1. Reunió amb en el tècnic de mobilitat de l’Ajuntament Joan Fabra per presentar-li 

el projecte. Preveu fer una prova pilot abans de finals de 2019, per poder presentar 

pressupost pel 2020. 

2. Presentar el projecte a Joan Basagañas (1r. Tinent d’Alcaldia) i a Gina Pol 

(Regidora d’Acció Social) . 

3. Possibilitat de la compra del vehicle a la Xina, importació i homologació del 

vehicle a espanya. 

4. El proper diumenge participarem amb la BaixCicletada, per mirar de donar                                                         

visibilitat al projecte. Cal fer-ne difusió, és molt important per cercar voluntaris 

      al poble. 

• Entrevista a Ràdio Desvern per parlar de la BaixCicletada. 

• Nostra Senyora de Lourdes col·labora deixant-nos un pàrquing per guardar el 

tricicle. 

5. El Club Ciclista Sant Just farà difusió del projecte entre els seus socis, per la cerca 

     de voluntariat. 

 

Full de ruta 

Si Sant Just Solidari acull el projecte, el nostre full de ruta continuarà de la següent 

manera: 
 

1. Campanya informativa, Sant Just Solidari acull EBSE (butlletí, ràdio...) 

2. Presentació de pressupostos a l’Ajuntament de SJ.  

3. Campanya informativa conjuntament amb l’Ajuntament de SJ.  

4. Captació de voluntaris. 

5. Realització prova pilot. 
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4.- Precs i preguntes.  

       Es pregunta qui subministrarà els usuaris. 

       Si l’ajuntament paga el tricicle pot posar usuaris però també els poden posar altres   

       persones.  

 

Es procedeix a la votació del projecte En Bici Sense Edat. 

El projecte s’aprova per unanimitat dels assistents, més tres vots que han estat delegats a 

la secretària de l’entitat.    

  

 

                                                                                      VistiPlau  
 

La secretària                                                                  El President 
 

 
 

 
M. Àngels  Estany Rubió                                       Lluís Casals Treserra 

 
 

 
 

                                                                           Sant Just Desvern, 25 de setembre de 2019 


