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1. INTRODUCCIÓ

EBSE Sant Just

L’any 2012 a la ciutat de Copenhaguen, començà un moviment que pretenia 
ajudar les persones grans a tornar a muntar en bicicleta, però calia trobar una 
solució al problema de la limitada mobilitat. La resposta va ser adaptar un 
tricicle de manera especial, que va començar a oferir passeigs sense cap cost 
a les persones grans que vivien en residències. 

Una consultora de la societat civil de Copenhaguen es va interessar per la 
iniciativa i va proporcionar els recursos necessaris. Així es va iniciar un 
programa de voluntariat i es va crear l'Organització internacional Cicling
Withoug Age” (https://cyclingwithoutage.org/)

Des d’aleshores, la iniciativa s’ha anat estenent per tot el món i s’ha 
consolidat com una pràctica de gran èxit a 53 països i més de 2700 localitats 
(referenciades com “capítols”) i amb una participació de persones voluntàries 
que supera les 35.000.

A l’any 2016 van aparèixer els  dos primers capítols a España, un a 
Barcelona i l’altre a San Sebastián. 

El de Barcelona va donar origen a l’Associació En Bici Sense Edat sense 
ànim de lucre i d’àmbit territorial català. (https://enbicisenseedat.cat) que 
alineada amb l’organització internacional, treballa per a millorar la salut i el 
benestar de les persones grans i/o amb alguna diversitat funcional, 
fomentant així que apareguin nous capítols que realitzin l’activitat per mitjà 
del programa de voluntariat En Bici Sense Edat. 

Al finals del 2022, hi ha 12 capítols actius als municipis de Barcelona, 
Sant Just Desvern, Barcelona, Terrassa, Castelldefels, Sant Cugat, 
Cardedeu, Granollers, Mataró, El Palau d’Anglesola, Cornellà i Ripoll.

EL CAPÍTOL DE SANT JUST: SANT JUST SOLIDARI

A mitjans del 2019, L’ONG Sant Just Solidari, acull el programa com un 
projecte dins de la seva organització, donant el suport econòmic i logístic 
per fer-ho possible, convertint-se en el grup motor del Capítol d’EBSE a 
Sant Just Desvern.

https://cyclingwithoutage.org/
https://enbicisenseedat.cat/


1. INTRODUCCIÓ

El Programa d’En Bici Sense Edat, vol retornar la sensació 
plaent del desplaçament en bicicleta a les persones que ja no 
poden fer-ho per si mateixes (beneficiàries), amb la 
participació de persones voluntàries que s’ofereixen per 
conduir un tricicle especialment adaptat i amb assistència 
elèctrica.

Permet a persones voluntàries que volen acompanyar a les 
persones beneficiàries, oferir el seu temps i, mitjançant les 
passejades, provocar aquell somriure que sorgeix de manera 
espontània quan tornen a sentir el moviment del vent i el goig 
d’anar amb bicicleta.

Les passejades esdevenen terapèutiques, on s’amplia la 
mobilitat, la reconnexió amb l’entorn, les relacions humanes, 
l’intercanvi generacional, el reforçament de la confiança, el 
vincle social, la lluita contra la solitud no volguda i, en termes 
generals, la millora de la qualitat de vida de les persones 
beneficiàries del programa.
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Millorar la salut i la qualitat  de vida de les persones grans, i/o amb 
alguna diversitat funcional, malaltia mental, malaltia degenerativa (a 
partir d’ara denominades com “beneficiàries”).

Afavorir la creació de noves relacions intergeneracionals que ajudin 
a trencar el seu aïllament, a partir d’una activitat compartida amb les 
persones voluntàries, saludable i sostenible.

Donar-los visibilitat davant la societat i fer-los partícips de les 
activitats socials del seu entorn.

Combatre la soledat no desitjada d’aquest col·lectiu de persones.

Promoure l’envelliment actiu de les beneficiàries, a partir de 
l’ampliació de la seva mobilitat.

Afavorir la creació de noves relacions intergeneracionals que ajudin 
a trencar el seu aïllament, a partir d’una activitat compartida amb les 
persones voluntàries, saludable i sostenible.

Oferir a la ciutadania activa, una activitat sostenible i saludable, a la 
vegada que comparteixen el seu temps lliure amb les beneficiàries.

1.1 Objectius i Valors

VALORS

─ La solidaritat i la generositat.
─ La inclusió social de les persones beneficiàries.
─ El tracte respectuós amb les persones i l’entorn.
─ El benestar i la salut de les beneficiàries.
─ La sostenibilitat.
─ La humanitat.

1. INTRODUCCIÓ
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Capítol segon
SUBTÍTOL CAPÍTOL SEGON2 EBSE Sant Just Solidari 2022



1 COLUMNA –
IMATGE LATERAL DRET

El capítol d’EBSE a Sant Just Desvern va començar el al setembre de 
2019 com a prova pilot de la mà de Sant Just Solidari.

A partir de gener de 2020, el programa s’inicia regularment al municipi, 
quan Sant Just Solidari es converteix en el grup motor d’En Bici Sense 
Edat a Sant Just Desvern.

Gràcies a l'esforç de la pròpia l’entitat i de l'ajuntament de Sant Just, el 
projecte es va anar consolidant (tot i la pandèmia) durant el 2020, 2021 i 
aquest 2022.

Sant Just Solidari ha donat el suport per anar fer créixer el número de 
persones voluntàries, la flota de vehicles, disposar d’un taller propi així 
com l’oficina de l’entitat, sempre amb el suport de l’Ajuntament de Sant 
Just.

En aquest 2022, s’han pogut acomplir tant els objectius com l’impacte 
del programa al municipi, que s’havien previst des de Sant Just Solidari.

2.1 Una mica d’història

2. EBSE SANT JUST SOLIDARI 2022
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2. EBSE SANT JUST SOLIDARI 2022
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2.2 Evolució del programa



2.3 Dades principals 2022

83
Membres equip
VOLUNTARIAT

2.220
Total persones
PASSATGERES

1.039
PASSEJADES

Realitzades
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Capítol segon
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No és només passejar...

3. LES PASSEJADES

... és compartir una estona mentre es passeja a poc a poc amb el tricicle, i 
el voluntariat és el copilot d’un viatge molt especial.

No importa el destí, sinó el camí que fem,  i durant aquest 2022 n’hem 
fet de molts camins!!!.  Hem anat fent ruta pel nostre poble, arribant al 
barri de Mas Lluhí i  pràcticament tots els racons, mirant de cercar en cada 
moment on poder trobar més veïnatge per poder interactuar (mercat, 
mercat de carrer dels dimecres, events...) 

També a indrets dels pobles veïns, com el parc de Torreblanca, parcs i 
centres d’Esplugues, Sant Joan Despí, Sant Feliu, Cornellà i a Barcelona.

A Barcelona habitualment als parcs de Cervantes i Jardins de Pedralbes, 
però també a la zona del Monestir de Pedralbes, Diagonal, Plaça de la 
Concòrdia, Camp Nou... Inclús un dia visita turística fins arribar al mar!

Allà on hem vist que les nostres usuàries podien tenir una bona experiència, 
il·lusió o gaudir, hem mirat d’anar.

Com comentàvem, no importa el destí, sinó el camí, i els 11.759 Km 
recorreguts entre els tres tricicles ho demostren.
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3. LES PASSEJADES

1.039
Passejades

REALITZADES

2.069
Hores totals 
de passeig

86 15DIES I HORES

El temps total passejant seguit

Temps mitjà de cada passejada

1 54HORA I MINUTS

186 Passejades
Anul·lades

1.961

108

Tricicle

Bicicleta acompanyat

11.759 KM  recorreguts



Capítol segon
SUBTÍTOL CAPÍTOL SEGON4 El Voluntariat



4. EL VOLUNTARIAT

El programa de voluntariat d'En Bici Sense Edat busca estimular la participació activa de la societat en la millora de la 
qualitat de vida i el benestar de les persones grans i persones amb discapacitat o diversitat funcional a partir de la 
millora de la seva mobilitat.

Amb l'activitat de voluntariat es busca de facilitar la creació de noves relacions intergeneracionals que puguin lluitar 
contra la soledat no volguda i promoguin l’envelliment actiu i el bon tracte cap a la gent gran. 

El 2022 ha acabat amb un grup d’un total de 83 persones voluntàries, amb edats que van des del 16 anys (el voluntari 
més jove) fins els 85 anys (el de més edat). Tot i que hi ha força rotacions, és un grup divers i compromès.

14



4.1 Com s’organitza?

2. CAPÍTOL SEGON
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VOLUNTARIAT
D’ACOMPANYAMENT

(Conducció del tricicle, 
i/o bicicleta)

VOLUNTARIAT
DE SUPORT 
MECÂNICA

VOLUNTARIAT
DE SUPORT 
ADMINISTRATIU

VOLUNTARIAT
DE SUPORT 

ACTES I ESDEVENIMENTS

L’Equip de voluntariat actualment realitza 4 tasques de suport:

─ LA PRINCIPAL. Dedicat a la tasca principal del programa de voluntariat: 
l’acompanyament de les beneficiàries durant els passeigs, tot 
conduint el tricicle i/o la bicicleta.

─ MECÀNICA. Per a tasques puntuals de manteniment.

─ SUPORT ADMINISTRATIU. Per a tasques com el suport telefònic en 
trucades a les beneficiàries, suport multimèdia amb l’arxiu de la 
documentació gràfica …

─ ACTES I ESDEVENIMENTS. El que realitza suport quan hi ha algun acte i/o 
event que cal organitzar o coordinar.

Totes elles son transversals, podent haver-hi persones voluntàries que 
participin en més d’una tasca de suport.

Tot i així hi ha 3 equips de treball fixos per a les tasques de mecànica i pel 
suport administratiu .



4. EL VOLUNTARIAT

62,6%

83
Membres equip 
VOLUNTARIAT

46,6 ANYS

2.437 HORES totals de voluntariat
1.961 tricicle + 108 bicicleta + 368 altres

29,4 HORES de dedicació mitja

GÈNERE del voluntariat participant

37,4%

16

66 > ANYS < 21



Per captar persones interessades en el voluntariat, s’ha anat fent difusió del 
programa mitjançant els diferents mitjans a l’abast de l’associació En Bici Sense 
Edat (aparició en mitjans de comunicació, xarxes socials) i Sant Just Solidari 
localment, amb la difusió entre el voluntariat i el seu entorn, el “boca orella”, la 
informació de primera mà durant les passejades, la difusió per part de 
l’Ajuntament.

Durant aquest any, s’han realitzat:
─ Sessions formatives.
─ Entrevistes personals
─ Formacions al voluntariat els mesos febrer, maig i setembre des de 

l’Associació En Bici Sense Edat i als alumnes del INS i MS en dos ocasions.

Aquest 2022 s’han format 37 noves voluntàries, han acabat causant baixa de 
l’equip altres 6, resultant un equip de voluntariat de 83 persones a data 31 de 
desembre

4.2 Formació al voluntariat

4. EL VOLUNTARIAT
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Sant Just Solidari, havia col·laborat en altres projectes amb el 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya dins del marc del 
programa Servei Comunitari que promou entre l’alumnat de Secundària, el 
compromís cívic i esdevé uninstrument per desenvolupar la competència 
social i ciutadana .

El projecte EBSE Sant Just del qual Sant Just Solidari és el grup motor, 
col·labora ininterrompudament amb aquest programa del Departament des 
del curs 2020-2021 amb l’Institut de Sant Just, des del 2021-2022 amb 
l’Escola Madre Sacramento i el Col·legi Alemany.

En aquest servei comunitari, els alumnes de 4t de l’ESO, que han mostrat 
interès en el projecte EBSE, s’inscriuen als seu centres i des d’EBSE Sant Just 
Solidari se’ls fa la formació teòrica de voluntariat, formant-los per realitzar 
l’activitat de voluntariat d’acompanyament.

Aquest acompanyament el realitzen durant el seu curs lectiu, i consisteix en 
fer un acompanyament durant les passejades, amb el seu vehicle (bicicleta o 
patinet) o utilitzant algun dels disponibles de Sant Just Solidari, ajudant en la 
circulació dels tricicles i interactuant amb les beneficiàries.

El 2022 han participat realitzant el voluntariat un total de 29 alumnes.
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4.2 Formació al voluntariat.

4. EL VOLUNTARIAT

El Servei Comunitari del Departament d’Educació



Des de l’Associació, es van duent a terme diverses activitats per 
afavorir la fidelització i l'enfortiment del grup de les persones voluntàries. 

En aquestes trobades s'organitzen dinàmiques i activitats de participació 
que donen al voluntariat d'eines útils per millorar la seva tasca de 
voluntariat, crear germanor, compartir experiències...

L’activitat més important ha estat la trobada de voluntariat, que es va 
celebrar el passat 18 de setembre organitzada al capítol d’EBSE 
Castelldefels, i on una representació del voluntariat de EBSE Sant Just va 
participar, amb la pedalada popular anterior i els actes posteriors.

4.3 Trobada per al voluntariat

4. EL VOLUNTARIAT
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Capítol segon
SUBTÍTOL CAPÍTOL SEGON5 Les Beneficiàries



El programa d’En Bici Sense Edat té com a beneficiàries majoritàriament el 
col·lectiu de persones grans, però al capítol de Sant Just Solidari, també es dona 
servei a les persones amb mobilitat reduïda (amb alguna diversitat funcional, 
malaltia mental, malaltia degenerativa).

L’acompanyament ha estat a equipaments on es troben les beneficiàries, però també a 
persones particulars residents al municipi. 

Els equipaments on hem realitzat 
l’activitat han estat:  

─ Residència N. Senyora de Lourdes
─ Residència Vitàlia
─ Residència CRAL
─ Residència Quida’m
─ CAE/CO Asproseat
─ Residència Mas Lluhí
─ SJDSS – Socio Sanitari
─ SJDSS – Hospital de dia
─ SJDSS – Llar Residència

5.1 A quí acompanyem?

5. LES BENEFICIÀRIES
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Les beneficiàries particulars, han estat 
persones de tots els col·lectius descrits, que 
viuen a casa seva o a l’equipament del 
Mil·lenari. També hem acompanyat a 
persones refugiades ucraïneses que han 
estat uns mesos visquen al nostre municipi. 

Les persones particulars que han esdevingut 
beneficiàries han arribat per diferents camins: 
De l’entorn de la comunitat de EBSE a Sant 
Just, directament apropant-se al voluntariat 
durant les passejades, trucant a l’Ajuntament 
i a Sant Just Solidari per demanar informació, 
des de serveis socials de l’Ajuntament, i 
darrerament des del CAP de Sant Just.



EBSE Sant Just Solidari, ha estat donat d'alta i registrat a Actius i Salut de l’Agència de Salut Pública 
de Catalunya (ASPCAT).

Per tant, l'actuació comunitària "Passejades terapèutiques "En Bici Sense Edat" es troba adscrita a 
actius i salut del nostre CAP, podent prescriure-la als pacients que els facultatius vegin que els hi pot 
aportar beneficis terapèutics, tant l’activitat de passejades com la de voluntariat.

Cercador d'Actius i salut. Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) (gencat.cat)
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5. LES BENEFICIÀRIES

https://salutpublica.gencat.cat/ca/sobre_lagencia/Plans-estrategics/pinsap/Accions-eines-i-projectes-relacionats/actius-i-salut/cercador-dactius-i-salut/index.html


5. LES BENEFICIÀRIES

42,8%

1.893
PERSONES GRANS

I/O MOBILITAT REDUÏDA

87,7 ANYS

102 > ANYS < 4

GÈNERE de les persones passatgeres

57,2%

2.220
Total persones
PASSATGERES

127
ACOMPANYANTS

1156 grans / 704 alguna d.f.
205 malaltia (m., d.,...)  / 28 situació v.

80 cuidador/a / 47 familiars
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Persones
GRANS 48,7 ANYS

85 > ANYS < 6

Persones
MOBILITAT
REDUÏDA



Amb l'objectiu d'avaluar l'activitat i nivell de satisfacció dels 
equipaments amb els que hem treballat, anem realitzant enquesta 
periòdicament. Els resultats han estat molt positius, donant la màxima 
valoració al servei, i aportant idees per a la seva millora.

5.3 Els equipaments

5. LES BENEFICIÀRIES

“"Els familiars que ho han provat 
tornen molt contents de l'experiència i 
amb moltes ganes de repetir

Residència CRAL

“Cada setmana quan pujo a les plantes els/les pacients/residents em pregunten si "les 
bicis" vindran aquesta setmana. Això es pot traduir com que és una activitat que 
agrada i que esperan...”

Sant Joan de Déu Socio Sanitari (SJDSS)

“Al CAE s'està provant amb persones amb gran necessitat de suport i la resposta és 
molt positiva. Per a una persona que té limitacions per a realitzar moltes activitats, 
aquesta és una que li obre un ventall impressionant d'experiències. Gràcies de nou”

CAE/CO Asproseat

“Los residentes han disfrutado 
muchísimo de los paseos en bicicleta  y 
de la buena compañía de los voluntarios.

Residència Nuestra Senyora de Lourdes
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Estem encantats amb aquest 
projecte- Gràcies per la vostra gran 
feina

Residència Vitàlia

Agraïr-vos molt tot el que feu pels 
nostres usuaris. La vostra predisposició 
és inmillorable. 

Residència Mas Lluhí.



5. LES BENEFICIÀRIES
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Particulars

5. LES BENEFICIÀRIES
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Indicadors

Persones
221 Passejades 

anul·lades

31,3% homes

68,7%

17

442
Hores totals 
de passeig

364
Total persones
PASSATGERES

62,8 ANYS

Mitjana d’edat

0,0%

dones

no  binari

Passejades 
REALITZADES



5. LES BENEFICIÀRIES
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Indicadors

Residència

133 Passejades 
REALITZADES

Passejades 
anul·lades

19,3% homes

80,7%

12

264
Hores totals 
de passeig

259
Total persones
PASSATGERES

85,1 ANYS

Mitjana d’edat

0,0%

dones

no  binari

Hogar Nuestra 
Señora de Lourdes



5. LES BENEFICIÀRIES

28

Indicadors

Residència

Passejades 
anul·lades

37,8% homes

62,2%

302
Hores totals 
de passeig

323
Total persones
PASSATGERES

83,6 ANYS

Mitjana d’edat

0,0%

dones

no  binari

Vitàlia

151 Passejades 
REALITZADES 58



5. LES BENEFICIÀRIES
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Indicadors

Residència

Passejades 
anul·lades

13,7% homes

86,3%

76
Hores totals 
de passeig

60
Total persones
PASSATGERES

83,6 ANYS

Mitjana d’edat

0,0%

dones

no  binari

CRAL

38 Passejades 
REALITZADES 8



5. LES BENEFICIÀRIES
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Indicadors

Residència

Passejades 
anul·lades

37,5% homes

62,5%

78
Hores totals 
de passeig

72
Total persones
PASSATGERES

78,2 ANYS

Mitjana d’edat

0,0%

dones

no  binari

Quida’m

39 Passejades 
REALITZADES 8



5. LES BENEFICIÀRIES

31

Indicadors

Centre Pilot + CAE

Passejades 
anul·lades

63,2% homes

36,8%

263
Hores totals 
de passeig

431
Total persones
PASSATGERES

49,5 ANYS

Mitjana d’edat

0,0%

dones

no  binari

Asproseat

134 Passejades 
REALITZADES 23



5. LES BENEFICIÀRIES

32

Indicadors

Residència

Passejades 
anul·lades

41,1% homes

58,9%

142
Hores totals 
de passeig

253
Total persones
PASSATGERES

48,6 ANYS

Mitjana d’edat

0,0%

dones

no  binari

Mas Lluhí

71 Passejades 
REALITZADES 7



5. LES BENEFICIÀRIES

33

Indicadors

Sant Joan De Déu
Serveis Sociosanitaris

Llar Residència

85 Passejades 
REALITZADES

Passejades 
anul·lades

63,2% homes

36,8%

7

170
Hores totals 
de passeig

144
Total persones
PASSATGERES

59,2 ANYS

Mitjana d’edat

0,0%

dones

no  binari

Llar Residència



5. LES BENEFICIÀRIES

34

Indicadors

Sant Joan De Déu
Serveis Sociosanitaris

Llar Residència

79 Passejades 
REALITZADES

Passejades 
anul·lades

98,4% homes

1,6%

27

158
Hores totals 
de passeig

144
Total persones
PASSATGERES

76,6 ANYS

Mitjana d’edat

0,0%

dones

no  binari

SocioSanitari



5. LES BENEFICIÀRIES
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Indicadors

Sant Joan De Déu
Serveis Sociosanitaris

Llar Residència

66 Passejades 
REALITZADES

Passejades 
anul·lades

43,7% homes

64,3%

17

132
Hores totals 
de passeig

126
Total persones
PASSATGERES

77,0 ANYS

Mitjana d’edat

0,0%

dones

no  binari

Hospital de dia
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1.039
PASSEJADES

realitzades

(186 anul·lades)

2.069
HORES totals

de passeig

2.220
Total persones
PASSATGERES

1.893
PERSONES GRANS 

I/O MOBILITAT REDUÏDA 

2022 en xifres

83
Membres equip
VOLUNTARIAT

2.069 conduint

368 Altres tasques

37% dones

63% homes

0% no binàries

221 Particulars
134 CAE/CO Asproseat
151 Res. Vitalia
66 SJDSS Hospital
85 SJDSS Llar R.
79 SJDSS Socio S.
38 Res. CRAL
39 Res. QUIDA’M

133 Res. Hogar Lourdes
71 Res. Mas Lluhí
13 Col. Refugiades Uc.

52% Persones grans

32% Alguna d. f.

9% Malaltia (m., d.,…)

1,3% En situació de v.

3,6% Cuidador/a (ac.)

2,1% Familiar (ac.)

Percent. Passatgeres 
X COL·LECTIU

1 hora 54 minuts (mitjana)

57% dones

43% homes

0% no binàries

2.437
HORES totals 
de voluntariat

127
ACOMPANYANTS

Quant. Passejades
X EQUIPAMENTS

82,8 ANYS

102 > ANYS < 4

47,6 ANYS

75 > ANYS < 16

Resum estadístic 2022

11.759
(4.716 + 3.972 + 3.071)

KILÒMETRES
totals recorreguts

http://www.enbicisenseedat.cat/


Capítol segon
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EBSE de Sant Just Solidari, ha participat durant el 2022 en diverses activitats que tenen a 
veure amb el projecte, per participar amb les beneficiàries, per donar difusió al projecte, per 
fer germanor...
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6.1 La Gran Pedalada

Amb el lema “Avancem
juntes contra la soledat no 
volguda“, En Bici Sense Edat
organitza  una cursa solidària i 
inclusiva que té com a objectiu 
donar visibilitat l’aïllament i la 
soledat no desitjada de les 
persones beneficiàries del 
programa. Els fons recaptats 
gràcies a la solidaritat 
col·lectiva es destinaran a 
projectes que desenvolupa 
l’entitat.



6. ALTRES ACTIVITATS I EVENTS
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6.2 Magic Line SJDSS

L’equipament Sant 
Joan de Déu Socio
Sanitari, al qual donem 
servei, organitza cada 
any la Magic Line. En 
l’edició d’enguany, ens 
van demanar de 
participar per 
acompanyar a les 
usuàries a la festa. A 
més es va muntar un 
stand informatiu del 
projecte dinamitzat per 
Sant Just Solidari.
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6.3 Festa del comerç de Sant Just
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6.4 Festa gent gran Mil·lenari



6. ALTRES ACTIVITATS I EVENTS

43

6.5 SEM - Baixicletada
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6.6 taller de perfums
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6.7 ELS KARTS de San Just
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6.8 ENCESA LLUMS NADAL CORNELLÀ
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6.9 ACTE RECONEIXEMENT VOLUNTARIAT
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6. ALTRES ACTIVITATS I EVENTS

6.10 SIGNATURA CONVENI 2023 amb SENERGY

El 19 de desembre es va signar el conveni de 
col·laboració entre Sant Just Solidari i el Grup 
Empresarial SENERGY.

Mitjançant aquest conveni, SENERGY passa a ser 
l’espònsor oficial d’En Bici Sense Edat de Sant Just 
Solidari, aportant el 60% del total del pressupost del 
projecte per l’any 2023.

SENERGY és un Grup Empresarial que treballa en la 
transició energètica i per garantir el futur de les 
properes generacions.

La seva missió és el compromís amb la sostenibilitat 
i que les seves inversions contribueixin al progrés 
socioeconòmic i la protecció mediambiental, per així 
reduir els riscos derivats del canvi climàtic.

https://www.senergyrenovables.com/


Capítol segon
SUBTÍTOL CAPÍTOL SEGON7 Aparició en mitjans



El web de l’Associació En Bici Sense Edat és 
el punt central on es troba tota la informació de 
l’Associació , també hi ha una pàgina amb la 
informació d’EBSE Sant Justt,  així com les de 
“Premsa” i “Notícies”, aquesta darrera filtrable 
per Capítols d’EBSE Catalunya..

El web de Sant Just Solidari, també incorpora 
una pàgina del projecte així com notícies 
filtrables per categoria.

A les Xarxes socials de l’Associació també 
son consultables les publicacions dels diferents 
capítols d’En Bici Sense Edat, en el cas de Sant 
Just, filtrant per #ebsesantjust o si la xarxa 
social ho permet, amb la categoria 
corresponent.

A les Xarxes de Sant Just Solidari també s’hi 
trobaran les noticies relacionades amb el 
projecte.

7.1 WEB i XXSS

7. APARICIÓ EN MITJANS
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Clicar sobre les icones 
per accedir directament 

al web o a les xarxes socials

https://enbicisenseedat.cat/
https://justsolidari.cat/
https://enbicisenseedat.cat/
https://www.instagram.com/enbicisenseedat/
https://www.facebook.com/enbicisenseedat/
https://www.youtube.com/@enbicisenseedat9267
https://www.linkedin.com/company/en-bici-sense-edat/?viewAsMember=true
https://twitter.com/enbicisenseedat
https://www.instagram.com/santjustsolidari/
https://es-la.facebook.com/santjustsolidari/
https://twitter.com/justsolidari
https://www.youtube.com/channel/UCAVPLnejvN4fzyTIQcWd9jQ
https://justsolidari.cat/


El programa d’En Bici Sense Edat ha anat 
apareixent als diferents mitjans de 
comunicació durant el 2022, ja fos en 
entrevistes als diferents Capítols arreu del 
territori com directament a l’Associació 
EBSE.

EBSE Sant Just Solidari ha participat 7 
vegades al programa “La Justa “ de Ràdio 
Desvern i des de mitjans d’any, tenim un 
espai fix un cop al mes, on cada vegada 
anem amb diferents persones de l’entorn 
del projecte per tal que siguin 
entrevistades.

També hem aparegut a la revista “línia tres” 
al “Butlletí Municipal”, al vídeo de 
l’Ajuntament de Sant Just sobre els serveis 
socials i al butlletí mensual “Baula” de Sant 
Just Solidari.

7.2 TV, Ràdio i Premsa...

7. APARICIÓ EN MITJANS
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Clicar sobre les miniatures 
per accedir directament 

als continguts

01/02 16/05 20/07

19/09 17/10 18/11

12/12
La
Justa

https://www.rtve.es/play/videos/para-todos-la-2/voluntarios-pasean-triciclo-personas-mayores/6773984/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/el-projecte-en-bici-sense-edat-arriba-a-tarragona/video/6190055/
https://www.youtube.com/watch?v=PkbJURDHc1s
https://www.alacarta.cat/fetamida/tall/iniciatives-ciutadanes-sobre-rodes
https://liniaxarxa.cat/liniatres/wp-content/uploads/sites/65/LiniaTres_109.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rUjimp0DyWM
https://liniaxarxa.cat/liniacornella/noticies/en-bici-sense-edat-o-el-dret-a-sentir-el-vent-a-la-cara-a-cornella/
https://www.youtube.com/watch?v=ATETNbwA6gQ&t=5s
https://www.elprat.digital/radio/planeta-prat-2355/
https://www.rtve.es/play/videos/en-linia/concerts-del-2022-dades-edatisme/6250294/
https://www.youtube.com/watch?v=iZuSRkRWpM4
https://www.radiodesvern.com/programs/la-rambla/radiodesvern_podcast_29491?ref=wa
https://www.radiodesvern.com/programs/entrevistesradio/radiodesvern_podcast_27335?ref=wa
https://www.radiodesvern.com/programs/entrevistesradio/radiodesvern_podcast_28485?year=2022&month=5
https://www.radiodesvern.com/programs/entrevistesradio/radiodesvern_podcast_29128?year=2022&month=7
https://www.radiodesvern.com/programs/entrevistesradio/radiodesvern_podcast_29304?ref=wa
https://www.radiodesvern.com/programs/entrevistesradio/radiodesvern_podcast_29578?ref=wa
https://www.radiodesvern.com/programs/entrevistesradio/radiodesvern_podcast_29887?ref=wa
https://www.radiodesvern.com/programs/entrevistesradio/radiodesvern_podcast_30103?ref=wa


www://justsolidari.cat

carles@enbicisenseedat.cat

www://enbicisenseedat.cat

Amb el suport de:

https://www.instagram.com/enbicisenseedat/
https://www.facebook.com/enbicisenseedat/
https://twitter.com/enbicisenseedat
https://www.youtube.com/@enbicisenseedat9267
mailto:carles@enbicisenseedat.cat
https://justsolidari.cat/
https://enbicisenseedat.cat/
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