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REALITZACIÓ D’ACTUACIONS PER PROMOURE LA 

REPARACIÓ D’OBJECTES. EXEMPLE D’IMPLEMENTACIÓ 

ReBICIcla, Repara i Pedala: autoreparació i recuperació de bicicletes a 

Lleida (Catalunya) 

Descripció 

A la ciutat de Lleida (140.080 habitants1) i altres municipis de la comarca s’han fet diverses 

iniciatives per incentivar l’ús de la bicicleta urbana. En concret, destaca el projecte reBICIcla, 

iniciat l’any 2018 pel Bicicleta Club de Catalunya i En bici per Lleida, amb el suport de 

l’Agència de Residus de Catalunya i altres administracions com els Ajuntaments de Tàrrega, 

Mollerussa, Balaguer i Lleida. Aquesta iniciativa pretén recuperar i donar una segona vida a 

bicicletes en desús per a fomentar la mobilitat sostenible i promoure la reutilització, evitant 

la generació de més residus. 

 

Figura 1. Fulletó informatiu del projecte reBICIcla. Font: reBICIcla 2021. 

 
1 Idescat 2021. 
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Es van habilitar diverses formes de participar en el projecte. Les persones propietàries de 

bicicletes en desús, les podien dur a algun dels 30 punts de reparació habilitats en diferents 

municipis de la demarcació de Lleida. A través del de les xarxes socials es podia consultar el 

calendari per saber la localització i els horaris dels diferents punts.  

 

Figura 2. Horari de dos punts de reparació a Lleida. Font: @enbiciperlleida. Maig 2020. 

A les ubicacions indicades es posaven a punt les bicicletes perquè els propietaris les poguessin 

fer servir. Les reparacions més habituals van ser la substitució de pastilles i sirgues de frens, 

ajustar els canvis de marxes, treure òxid o reparar punxades. 

 

Figura 3. Estand de la Rambla Ferran a Lleida del projecte reBICIcla. Font: @enbiciperlleida. Setembre 2018. 



   Redacció: juliol 2022 

 

 
 
 
 
 
 
 

Paral·lelament, si alguna persona comptava amb una bicicleta que no fes servir i volgués 

donar, ho podia fer enviant un correu electrònic a rebicicla@enbiciperlleida.cat, o trucant al 

telèfon 973 070 075 i així coordinar com fer-ho. Aquestes eren revisades, reparades i 

posteriorment cedides a col·lectius en risc d’exclusió social. D’altra banda, també es podia 

sol·licitar una bicicleta, omplint un qüestionari amb les dades i el motiu pel qual es volia.  

L’objectiu principal del projecte va ser recuperar bicicletes en desús o en mal estat i destinar-

les a fins socials. Inicialment, es va plantejar la seva recuperació per evitar que esdevinguessin 

residus, a la vegada que s’intentava fomentar a la ciutadania la cultura de la reparació i la 

reutilització, millorar la mobilitat de diferents col·lectius socials per als seus desplaçaments 

diaris, disminuir la contaminació impulsant la mobilitat sostenible i, a més, dinamitzar 

negocis locals a través del servei de reparació de bicicletes. 

Així doncs, les bicicletes cedides i recuperades es van destinar a entitats socials, com és el cas 

del Centre Obert Ondara a Tàrrega, on es van lliurar bicicletes per a infants i adolescents del 

centre. Les donacions van ser de particulars i diferents administracions que van col·laborar 

amb la iniciativa, lliurant bicicletes dels dipòsits municipals que no havien estat reclamades 

o de les deixalleries al projecte reBICIcla.  

 

Figura 4. Donació de bicicletes per ús dels infants i joves del Centre Obert Ondara. Font: Ajuntament de Tàrrega, 2020. 
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D’aquesta manera, bicicletes que havien de convertir-se en residus, van passar a tenir una 

segona vida, alhora que es van assolir altres objectius socials i ambientals. 

Un cop finalitzat el projecte reBICIcla l’any 2020 es va crear el projecte re-CICLANT per a 

fomentar la bicicleta com a mitjà de transport sostenible entre la població jove i també a 

ensenyar a alumnes de secundària a reparar bicicletes per a prevenir la generació de residus. 

 

Figura 5. Fulletó informatiu del projecte re-CICLANT. Font: Ecostudi 2022. 

Resultats 

Al llarg de la durada del projecte, des del 2018 fins al 2020 es van reparar i donar un total de 

222 bicicletes, a més gràcies a l’organització de tallers de reparació en diferents municipis, es 

va fer el manteniment o es van fer reparacions a 453 bicicletes de persones particulars. 

Les 222 bicicletes recuperades es van reparar i lliurar a col·lectius amb diferents necessitats 

(centres educatius, serveis socials, etc.), a particulars per a ser utilitzades en els 

desplaçaments diaris i a entitats socials com la Creu Roja de Lleida. Tot i que algunes es van 

quedar pendents de reparació per falta de recursos i es van fer servir en el nou projecte 

anomenat re-CICLANT. De les bicicletes que es van considerar no recuperables es van 

aprofitar el màxim de peces per a reparar-ne d’altres. 
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Destí de les bicicletes Número de bicicletes 

Entregades a col·lectius amb diferents 

necessitats 
77 

Entregades a particulars 78 

Entregades a entitats socials 26 

Pendents de reparació 26 

No recuperables 15 

Total 222 
 

Taula 1. Destí i número de bicicletes recollides en el projecte. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Bacc, 2022. 

 

 

Figura 6. Destí de les bicicletes recollides en el projecte. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Bacc, 2022. 

Bibliografia d’interès 

 Pàgina web BACC: https://bacc.cat/sostenibilitat/rebicicla-repara-i-pedala/  

 Vídeo informatiu del projecte: https://youtu.be/guHgXjqJ3-o  
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Més informació 

Ecostudi 

Contacte: Xavier Aguilar Muñoz 

Correu electrònic: xavier@ecostudi.com 


