
Acta 2021 

Assemblea General Ordinària de 
Mou-te en bici. 
 

Dia i hora: 15 de maig de 2021 a les 11:30 h 

Lloc: Ateneu Popular de Salt 

Assistents: Natxo Bosch, Alfons Hosta, Albert Martos, Salvador Lorente, Josep, Xavier 
Corominas, Núria Villena, Concep Riera, Bernat Quintana, Dani Surrallés, Lluís M. 
Fàbrega 

Pren acta: Alfons Hosta 

El President dona la benvinguda i s’inicia l’Assemblea en primera i única convocatòria a 
les 11:30 h. 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 
L’Alfons Hosta, secretari, llegeix l’acta de l’anterior Assemblea. Ningú hi fa cap esmena, 
per tant, queda aprovada per unanimitat. 

2. Balanç d’activitats 2020 
L'Albert Martos, president de Mou-te en bici, fa el seu informe de socis i el balnç de les 
activitats del 2020 (Adjuntem PDF) 

3. Estat de comptes 
En Natxo ens informa amb  dels comptes de l’entitat que podem veure en els arxius 
adjunts Comptes definitius 2020 Previsió de comptes 2021 (Adjuntem PDFs) 

4. Informació de les seccions locals (Blanes, Pla de l'Estany) 
En Dani de Blanes explica el que s’ha fet al poble de Blanes, s’han enviat cartes a 
l’Ajuntament i s’ha fet un estudi sobre els carrils bici. També s’ha engegat el Bus-bici 
amb un èxit molt acceptable i es proposa fer avanços obrint nous canals de 
comunicació amb l’Ajuntament i es proposa participar a la Fira d’entitats i per tant 
inscriure’s al registre d’entitats de Blanes i fer alguna ITB de Bici Segura i seguir 
aprofundint en les relacions amb l’Ajuntament fins que ens hagin de fer més cas i 
tenir-nos en compte quan es parli de mobilitat sostenible. 

La Concep de Banyoles, Pla de l’Estany, ens informa dels progressos de Mou-te en la 
seva relació amb l’Ajuntament de Banyoles i sobre el pla d’aparcaments de bici i ens 
informa que s’han fet ITB, pedalades i entrevistes amb la ràdio i la televisió local. 

5. Informació de projectes on estem involucrats (Girona pel 
Clima, Recuperem la ciutat i Revolta escolar) 
En Bernat ens fa cinc cèntims de les campanya de Girona pel Clima de la qual formem 
part “Recuperem la ciutat” es tracta d’un procés participatiu de transició eco-social i 
que costa de tirar endavant però que ha anat fent algunes cosetes com talls de carrer a 
la Gran via, Sant Narcís o al carrer Migdia i tenim en preparació una jornada, el 



dissabte 5 de juny, uns actes lúdic-reivindicatius en suport d’aquesta transició eco-
social. Ens informa també de la campanya Revolta Escolar que cada dia aplega més 
AMPES de l’escoles i reclamen tallant els carrers de l’escoles al trànsit de cotxes més 
seguretat pel infants. El 29 de maig ja hi hauran 9 escoles que promouen aquests talls 
de 4 a 6 de la tarda i es previst el 4 de juny per seguir amb la campanya. També a 
través de l’associació canvis en cadena d’osona s’està promovent el bici bus plantejant 
una gran pedalada els proper 4 o 5 de juny. 

6.  Adhesió a Fem Bici 
Aprovem per unanimitat adherir-nos a FEM-BICI, comprometent-nos a fer l’aportació 
econòmica bàsica de 50 o 60 euros i nombrant a Dani Surralles d’enllaç i representant 
de Mou-te a la Federació d’entitats de Catalunya FemBici. 

7.  Creació del grup de tàndems i ciclo-sortides 
Xavier ens informa de l’acord al qual hem arribat amb les Vies Verdes de Girona i 
l’empresa Cicloturisme i medi ambient pel qual se’ns cedeix a Mou-te en Bici l’ús de 
tàndems. Mou-te organitza unes sortides setmanals cada dimecres amb un grup 
d’invidents i voluntaris de Mou-te. Hem fet les modificacions necessàries, fem 
manteniment dels tàndems i impulsem la formació de pilots i motors (els pilots és la 
persona que guia i va a la posició davantera del tàndem i els motors és la persona que 
va el seient posterior). La base d’aquesta activitat és a l’Ateneu Popular de Salt. Es 
comenta que hem d’estudiar el tema de les assegurances per els participants en 
aquestes sortides i les ciclo-turístiques. En Josep com a motor ens comenta la molt 
bona acollida d’aquesta activitat entre les persones invidents que hi participen. I 
també comentem la dificultat en trobar la col·laboració de la ONCE. 

8.  Previsió d'activitats i noves propostes 
Pedalada nocturna del gelat 25 de juny 
Pedalada nocturna a Sant Feliu de Guíxols 23 de juliol 
Pedalada de la Festa Major de Santa Eugènia 
Reunions telemàtiques alternativament amb les reunions presencials cada dimarts 
Taller de mecànica 22 de setembre 
Donació per presentar-nos a judici per l’atropellament del ciclista de Figueres 
Roda de premsa en defensa de la seguretat dels ciclistes 

9.  Renovació de càrrecs 
L’Assemblea acorda renovar els càrrecs de  

President: Albert Martos Ros 
Tresorer: Ignasi Bosch Aragó 
Secretari: Alfons Hosta Rebés 

I que quedi constància dels vocals de l’entitat: 

Daniel Surrallés 
Concepció Riera 
Xavier Viñas 
Bernat Quintana 
Xavier Corominas 
  



10. Precs i preguntes 
En Xavier Corominas fa una pregunta sobre quins tipus de llibres hem de col·laborar, 
en tot cas que siguin de bicis i que cal valorar en cada cas el nostre tipus de 
col·laboració. També comenta els tipus de bus de bodega baixa que funcionen a les 
línies de les Vies verdes i el camí que ens queda en el tema de la intermodalitat. També 
es posarà en contacte amb la Cristina de l’associació Multicapacitats per una possible 
col·laboració. 

En Natxo ens interpel·la sobre un correu de la sòcia Anna Burrassó que ens comenta va 
veure un xofer de bus escridassant un ciclista i acordem fer gestió davant la TEISA i 
recordant la nova normativa de zona 30. 

En Dani comenta el tema de la bici blanca i la responsabilitat de l’administració i la 
necessitat de millorar les infraestructures ciclistes i de fer campanyes d’informació.  

En Josep, fa una proposta per fer publicitat en els tàndems que surten cada dimecres. 

Sorgeixen altres temes comentats entre tots sobre l’espai guanyat a l’automòbil amb 
el tema de la pandèmia. També comentem que hem de fer consulta sobre el tema dels 
donatius. Preguntarem a BICICLOT sobre el tema de fer tallers relacionat amb els 
recursos educatius que ofereix la Caseta de l’Ajuntament de Girona 

Donem per acabada la reunió a les 13,30 hores 

 
Albert Martos Ros  

President 
Alfons Hosta Rebés  

Secretari 
  

 


