DYNAMO
ACTA DE LA REUNIÓ Núm. 02
Dia i hora:

Dimecres 05-12-2.018 de 20,10 a 21,08.

Lloc:

Centre d’empreses, carrer Marquesa Montortal.

Assistents:
Andreu Ahullana
Pasqual Boquera
Eva Camarena
Salva Castells
Sara Albert

Natxo Escandell
Pasqual Guerola
Inma Orquín
Chelo Pastor
Loles Sánchez

Diego Segura

Addicional-ment diverses persones observadores, amb dret a paraula.
CONCLUSIONS:
1. Reunions amb grups polítics (en parèntesis comentaris i accions a realitzar):
 Bon acolliment i interés.
 Segons llenguatge “no verbal” en alguns/es hi ha incredulitat (amb l'esforç de
tots i totes podem aconseguir els nostres objectius).
 Algunes opinions rebudes:
 Carcaixent ha de ser femení “la ciutat de Carcaixent” (a pensar).
 En les xarxes socials donem imatge d'enemics dels cotxes (matisar el
missatge: distribució de l'espai urbà entre vianants, bicicletes, cotxes, etc.).
 Trànsit en entrada i eixida de colꞏlegis (és una prioritat de l'equip tècnic,
intentar avançar una solució per consens).
2. Equip tècnic:
 Realitzat, en paper, un primer esborrany de classificació de carrers i sentits de
circulació, amb carretera sentit Nord-Sud.
 Tenim plànol de Carcaixent en autocad per a dibuixar-ho.
 No obstant això, Pasqual farà una gestió per a intentar aconseguir el planol
d'estudi de trànsit en autocad, de l'Enginyeria que ho va redactar.
3. Activitats a realitzar:
 Recollida i arranjament de bicicletes, començar accions a efectuar per Natxo i
Carlos.
 Activitats en l'IES Arabista Ribera, possibilitat a explorar per Andreu.
4. Llista d'enviaments oberta de whatsapp, a estudiar per Natxo i portar proposta
concreta.
5. S'aprova realitzar una pàgina web.
 A realitzar per Albert Abril i determinació de contingut per Andreu, Natxo i
Pasqual.
6. S'aprova l'equip de treball del “Catàleg d'edificis rellevants”. Membres:
 Lluís Candel.
 Fina Oliver.
 Loles Sánchez.
 Pau Álvarez (Andreu contactarà amb ell per a convidar-ho).
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 Bernat Darás Mahiques (Pasqual contactarà amb ell per a convidar-ho).
 Mari Creu Trujillo (Natxo contactarà amb ella per a convidar-la).
7. S'aprova realitzar un llistat de persones rellevants de Carcaixent que viuen fora i
que puguen ajudar en el nostre projecte i/o vulguen estar informades, per a això:
els membres poden pensar en les persones que coneguen i enviar a l'E-mail
collectiudynamo@gmail.com
les dades d'aquestes persones: Cognoms i nom, posició, entitat, ciutat (província,
país) E-mail, telèfon.
 Xelo Pastor s'encarregarà de recollir aquesta informació i guardar-la en una fulla
Excel.
8. Relacions amb associacions similars a la nostra, responsable:
 Salva Castells

ASSIGNACIÓ DE COMESES:
1. Andreu Ahullana:
 Contactar amb IES Arabista Ribera per a activitats.
 Contingut de pàgina web i contactar amb Albert Abril.
 Contactar amb Pau Álvarez.
2. Carlos Bañuls:
 Començar accions per a recollida i arranjament de bicicletes.
3. Pasqual Boquera:
 Accions per a aconseguir planol en autocad de l'Enginyeria.
 Contingut de pàgina web.
 Contactar amb Bernat Darás.
4. Salva Castells:
 Parlar amb Natxo perquè li passe tota la informació de les associacions.
5. Natxo Escandell:
 Començar accions per a recollida i arranjament de bicicletes.
 Estudi i proposta de llista d'enviaments oberta de WhatsApp.
 Contingut de pàgina web.
 Contactar amb Mari Creu Trujillo.
 Passar informació d'associacions a Salva Castells.
6. Membres de l'equip “Catalogue d'edificis”:
 Coordinar-se.
7. Tots els membres de Dynamo.
Buscar dades de carcaixentins/ines que viuen fora i enviar-la a l'E-mail
collectiudynamo@gmail.com

Redactor de l'acta
Pasqual Boquera
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