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Descripció de la iniciativa

Bici Amiga és el primer pàrquing vigilat de bi-
cicletes que afavoreix la mobilitat sostenible 
i la inserció sociolaboral. Està promogut per 
la Fundació Formació i Treball. L’abril del 2014 
es va obrir el BiciPark gràcies a la cessió, dins 
del marc del pla “Buits”, d’un solar per part 
de l’Ajuntament de Barcelona. El servei el 
gestiona personal provinent de col·lectius de 
joves en situació d’exclusió social. Es tracta 
d’un servei de qualitat consistent en la vigi-
lància i la custòdia de bicicletes. El projecte 
inclou també serveis addicionals relacionats 
amb el món de la bici, com ara la reparació i 
el manteniment de bicicletes. Progressiva-
ment s’aniran implantant nous serveis, com 
ara el lloguer de bicicletes o la venda de bici-
cletes de segona mà.

Amb aquesta acció la Fundació Formació i 
Treball gestiona una estació de bicicletes al 
districte de les Corts que ofereix als veïns un 
aparcament vigilat de les bicicletes i també la 
possibilitat de disposar de serveis vinculats 
al seu manteniment (reparació, neteja, llo-
guer, recanvis...) i ho fa exclusivament amb un 
equip de persones procedents de programes 
d’inclusió social (Làbora, Càritas, etcètera), 
als quals s’ofereix una oportunitat de feina, 
la integració en un model professionalitzat de 
gestió, per millorar la seva autoestima i con-
cretar un currículum laboral que els ajudarà 
en el futur a cercar noves oportunitats. S’ha 
fixat com a objectiu ampliar aquesta xarxa de 
BiciParks a altres municipis de Catalunya, ja 

siguin gestionats per la mateixa Fundació o 
bé en col·laboració amb altres entitats sense 
ànim de lucre.

La Passejada Amiga és una activitat 
que s’organitza amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Barcelona. Alguns diumen-
ges concertats se surt des del Bicipark, si-
tuat al número 153 del carrer de Numància, 
i es recorre el districte de les Corts. És un 
servei gratuït i obert a tothom que vol donar 
a conèixer la ciutat de Barcelona en bicicle-
ta. Hi poden participar des de menuts fins a 
persones grans, i el recorregut també està 
pensat perquè persones amb discapaci-
tat o mobilitat reduïda no tinguin dificultats 
per completar-lo. Els dos guies de la ruta 
són persones en risc d’exclusió social als 
quals es vol dotar de responsabilitats. A més 
d’aquesta ruta per les Corts, des de la Fun-
dació també s’organitzen passejades moder-
nistes, i de cara a l’estiu se’n preparen pels 
voltants de la platja.

La Fundació també ha participat a través del 
la iniciativa Bici Amiga a la Setmana de la Mo-
bilitat Sostenible i Segura 2016 amb un pro-
grama ampli d’activitats organitzades per 
l’Ajuntament de Barcelona, entitats i associa-
cions, amb l’objectiu de promoure hàbits de 
mobilitat més sostenibles entre la ciutadania 
i alhora fer visibles els canvis en l’ús de l’espai 
públic per construir una ciutat més verda, més 
confortable i menys contaminada.

Bici amiga
Bicicletes sostenibles i solidàries, per una gestió 
social i ecològica de les bicicletes urbanes
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Objectiu del Compromís Ciutadà per la Soste-
nibilitat relacionat: 2. Espai públic i mobilitat: 
del carrer per circular al carrer per viure-hi.

Durada: És un projecte de llarga durada, i la 
voluntat és la d’anar desenvolupant el model 
per tots els districtes de Barcelona, oferint en 
la proximitat dels veïns una gestió de qualitat 
que fomenti l’ús de la bicicleta i oferint nous 
serveis. Volem aconseguir una resposta efi-
cient i solidària, utilitzant la bicicleta com a 
recurs i convertint-la en una eina de transfor-
mació social efectiva.

Valors destacables de la bona pràctica: És un 
projecte innovador, que es recolza en la ciu-
tadania que comprèn el valor d’una actuació 
sostenible de les bicicletes i vincula la seva 
aportació a la reparació de la justícia social, 
que ofereix una nova oportunitat a persones 
en risc d’exclusió social.

Impulsor: BiciAmiga és una iniciativa de la 
Fundació Formació i Treball, entitat promo-
guda per Càritas Diocesana de Barcelona. 

Contacte: http://bicipark.org/ | http://www.
formacioitreball.org/

Indicadors associats
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5 persones a temps com-
plet (quatre torns) totes 
procedents de projectes 
d’inclusió social (col·lectiu 
en risc d’exclusió social).

Gestionen diàriament unes 
125 bicicletes, amb un 
moviment anual d’entrades 
i sortides de prop 36.500 
maniobres.

Reparem i venem unes 
600 bicicletes que ofe-
reixen noves possibilitats 
de lleure i desplaçament i 
afavoreixen la reducció de 
la contaminació ambiental. 

Fem donació de bicicletes 
reparades a entitats sense 
ànim de lucre, fet que els 
permet oferir noves possi-
bilitats de desplaçament a 
gent sense recursos.


