
Taller prelaboral

de mecànica 

de moto i bici
dMoto La Mina



Contextualització

El Consorci dirigeix el Pla de Transformació del barri de 
La Mina, executat per l’Àrea Social del Consorci. 

El projecte dMoto, 

gestionat pel
Casal dels Infants del Raval, 

forma part de la 
Xarxa de Serveis d’Inserció

Sociolaboral
del Consorci del barri de La Mina.



El projecte dMoto

El projecte dMoto és un 
projecte d’àmbit prelaboral, de 
caràcter motivador, que té la 
finalitat de capacitar els joves, 
entre 16 i 18 anys, amb baix 
nivell d’activació i manca de 
model o expectativa 
professional i formativa perquè
puguin iniciar un itinerari de 
qualificació professional com a 
via de promoció personal i 
social.



Antecedents del projecte dMoto

2000 S’inicia el projecte al barri del Raval amb el tema de 
mecànica de moto.

2002 S’inicia el projecte al barri de La Mina per demanda de 
Serveis Socials del barri. Entra a formar part del Consorci 
del Barri de La Mina.

2003 S’amplia l’oferta amb el Tastet d’oficis i finançament de 
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.

2004 Es consolida el projecte amb l’ampliació d’un tècnic al 
Tastet.

2005 S’inicia el treball amb bicicletes des del Taller de 
mecànica. S’amplia l'oferta amb un prelaboral per noies. 

2006 S’inicia el dDones, projecte prelaboral per noies.
2007 S’inicien noves accions en relació amb la bicicleta. Es 

consolida el dDones. 



Accions i mòduls del dMoto

-Tastet d’oficis

-Taller de mecànica de moto i bici
a) Mòdul de mecànica de motocicleta
b) Mòdul de mecànica de bicicleta
c) Mòdul d’orientació laboral i formativa
d) Mòdul d’instrumentals bàsiques
e) Mòdul de competències transversals



Mòdul de mecànica de bicicleta

- Formació en reparació de bicicletes

- Pràctiques de reparació de bicicletes
a) Espai obert al barri
b) Taller mòbil a entitats, centres educatius, centres 

cívics...
c) Pràctiques en tallers reals

- Altres activitats
a) Tallers diversos: educació viària, 

salut, sostenibilitat...
b) Excursions, sortides...
c) Col·laboració amb altres entitats 

i treball en xarxa: ONG Tàndem, 
Minacletes, PESAB, tallers mòbils...



Formació en reparació de bicicletes
-Realització, per part de cada jove, d’una 
bicicleta a partir d’un quadre i peces 
reutilitzades i noves (bicicletes cedides per la 
Guàrdia Urbana)

-Ús correcte de les eines i la terminologia

-Identificació de les parts de la bicicleta i el 
funcionament



Pràctiques de reparació de bicicletes

a) Servei setmanal gratuït de reparació de bicicletes 
obert a la població del barri

b) Organització de tallers mòbils de reparació de 
bicicletes a entitats, centres educatius, centres cívics...

c) Possibilitat de realitzar un període de pràctiques en un 
taller real, primera experiència laboral per la majoria dels 
joves

- Probike
- Forum Sport



Altres activitats
a) Realització de tallers diversos sobre 

educació viària, salut, sostenibilitat...

b) Realització d’excursions, sortides... per la 
ciutat i fora que possibiliten un oci no lligat 
al consum i el treball de la mobilitat

c) Col·laboració amb altres entitats i treball en 
xarxa: ONG Tàndem, Minacletes, PESAB...



Col·laboració amb altres entitats i treball en xarxa

-Col·laboració amb l’ONG Tàndem
· Minacletes: constitució d’una flota de bicicletes per ús de les 
entitats del barri de La Mina cedides per Tàndem i gestionada 
per l’Associació de Veïns de La Mina
· Reparació de bicicletes de l’ONG Tàndem al Taller del dMoto

-Organització d’un circuit de bicicletes a la Trobada 
d’intercanvi esportiu Un riu d’esports. Organitzada per la Comissió
de dinamització comunitària del Projecte Educatiu de Sant Adrià de Besòs 
(PESAB).

-Col·laboració amb altres entitats a través del Taller mòbil



Moltes gràcies!


