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DYNAMO 
ACTA DE LA REUNIÓ Núm. 04 

 
 

Dia i hora:    Dijous 04-04-2.019 de 19,30 a 21,00. 
 
Lloc:             Centre d’empreses, carrer Marquesa Montortal. 
 
Assistents:  

Aina Albelda Pascual Gisbert Xelo Pastor 
Jordi Alcañiz Pasqual Guerola José Antonio Rodriguez 
Pasqual Boquera Carlos Langa Ximo Rodríguez 
Eva Camarena Juan José Mendez Paco Seguí 
Vicent Catalá Marià Mosquera Diego Segura 
Natxo Escandell Fina Oliver Paco Tortosa 
Hilda Galdames Inma Orquín  
Juanjo García Mercé Palaci  

 
Addicional-ment diverses persones observadores, amb dret a paraula. 
 
CONCLUSIONS: 
 
1. S'informa de les últimes reunions, activitats i accions a efectuar respecte a: 
 Els temes parlats en la reunió amb la Cap del Servei de Planificació de la Direcció 

General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, de la Conselleria d`Habitatge 
Obres Públiques i Vertebració del Territori, de la Generalitat Valenciana. 
 Carretera CV41 d'accés Nord a Carcaixent des de la rotonda de la CV50. 
 Senyalització de Carcaixent en les carreteres de la Generalitat. 
 Accés ciclista i per als vianants des de Cogullada al nucli urbà. 
 Vies ciclistes (Tavernes de la Valldigna, Manuel). 
 Vía ciclista Avda de La Ribera. 
 Rondes exteriors Est i Sud. 

 La senyalització de Carcaixent  en l'A7 i dels accessos des de la mateixa a 
Carcaixent per la CV50, Alberic i Vilanova de Castelló. 

 
2. Hi ha una necessitat urgent de tindre una reunió amb els tècnics d'urbanisme de 
l'Ajuntament i amb la Policia Municipal. 
 
3. Sol·licitar als membres de Dynamo que estudien el planol i el projecte d'ordenació 
de trànsit i envien suggeriments a l'E-mail: dynamotransit@gmail.com. 
 En particular, que estudien la manera d'accedir i eixir del seu lloc de residència, 

treball, etc., amb la nova ordenació de trànsit. 
 
4. Participació de Dynamo en la campanya del Mercat del dissabte 13-04-2019. 
 
5. Agilitar la realització del catàleg d'edificis rellevants. 
 Presentació del document gràfic de la Montanyeta. 
 Es necessiten planols cadastrals. 
 S'ha d'emplenar la fitxa del catàleg. 
 L'equip ha de coordinar-se. 
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6. Incorporació del col·lectiu “Carcaixent Habitable” en Dynamo i creació de l'equip 
“Carcaixent Habitable”. 
 Tipus d'accions: 
 Aconseguir complicitat de: Falles, Ral·li, Hostaleria, etc. 
 Campanya mediàtica i activitats. 
 Educació en escoles. 
 Pressionar per al compliment de les ordenances. 
 Membres: 
 Vicent Catalá. 
 Hilda Galdames. 
 Pascual Gisbert. 
 José Antonio Rodríguez. 

 
7. Agilitar la realització de la pàgina WEB. 
 
8. Organització a Carcaixent, de la reunió d'associacions comarcals el 22 de setembre 
de 2019. 
 
9. Recordar que s'ha de continuar realitzant el  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 als E-mail: 
collectiudynamo@gmail.com  y  pasbope@omp.upv.es 
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. 

 
10. Posposar la creació de l'equip d'arbres. 
 
11. Sol·licitar als membres de Dynamo que pensen en activitats a incloure en un 
hipotètic conveni de subvencions amb l'Ajuntament. 
 
12. Noves incorporacions de membres als diversos equips. 

 Com a annex a aquesta acta s'inclou una relació dels membres de Dynamo i la 
seua inclusió en els equips. 

 
 
 
ASSIGNACIÓ DE COMESES: 
 
1. Pasqual Boquera: 
 Realitzar fotos de senyals d'accés a Carcaixent des de Vilanova de Castelló. 
 Acabar els documents de senyals de l'A7 i accessos de la Generalitat. 
 Reunió amb Tècnics d'Urbanisme i Policia Municipal. 
 Planols cadastrals per al catàleg d'edificis. 
 Pàgina WEB. 

 
2. Natxo Escandell: 
 Reunió amb Tècnics d'Urbanisme. 
 Actividad en el Mercat el sábado 13-04-2019. 
 Pàgina WEB. 

 
3. Carlos Langa: 
 Realitzar fotos de senyals d'accés a Carcaixent des de Vilanova de Castelló.. 
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4. Juan José Mendez: 
 Pàgina WEB. 

 
5. Mariá Mosquera: 
 Planols cadastrals per al catàleg d'edificis. 

 
6. Equip Carcaixent Habitable 
 Definir, en esquema, el projecte i activitats a realizar. 
 Coordinar-se i començar la seua activitat. 

 
7. Tots els membres de Dynamo. 
 Enviar suggeriments sobre el projecte d'ordenació de trànsit a l'E-mail: 

dynamotransit@gmail.com 
 Buscar dades de carcaixentins/ines que viuen fora i enviar-la als E-mail: 

collectiudynamo@gmail.com y  pasbope@omp.upv.es 
 Pensar en activitats a incloure en un hipotètic conveni de subvencions amb 

l'Ajuntament. 
 
 
 

Redactor de l'acta 
Pasqual Boquera 
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