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DYNAMO 
ACTA DE LA REUNIÓ Núm. 05 

 
 

Dia i hora:    Dijous 30-05-2.019 de 19,35 a 21,45. 
 
Lloc:             Biblioteca Julià Ribera. 
 
Assistents:  

Andreu Ahullana Fina Oliver  
Pasqual Boquera Inma Orquín  
Vicent Catalá Xelo Pastor  
Natxo Escandell Paco Seguí  
Hilda Galdames Paco Tortosa  
Juanjo García   
Pascual Gisbert   
Marià Mosquera   

 
Addicional-ment diverses persones observadores, amb dret a paraula. 
 
CONCLUSIONS: 
 
1. Exposició del projecte Carcaixent Habitable. 

 Denunciar únicament aquelles activitats que vagen en contra de les normatives 
vigents 
 Dins de les mesures de divulgació, efectuar accions en col·legis i coordinar-les 

amb la divulgació de mobilitat sostenible. 
 
2. S'informa de les últimes acciones respecte: 

 Dossier de senyalització de l'A7, ja enviat per l'Ajuntament a la demarcació de 
carreteres de l'Estat. 
 Està completat el dossier de senyalització de carreteres de la Generalitat des de 

les eixides 373, 381 i 389 de l'A7 fins a Carcaixent. 
 A l'espera, després de les eleccions, de fer accions per a la seua presentació. 

 Poc resultat de les presentacions de l'ordenació de trànsit en el Mercat. 
 Únicament hi ha hagut 13 sol·licituds d'informació i 4 de suggeriments, a través de 

correu electrònic de dynamotransit@gmail.com. 
 

3. És necessari efectuar més accions de divulgació i tindre, com més prompte millor la 
pàgina WEB. 
 
4. Felicitar els membres del Col·lectiu Dynamo que han sigut triats regidors/es. 

 Efectuar accions per a presentar el Col·lectiu al nou grup municipal Ciutadans. 
 
5. Sol·licitar candidatures per a substituir a la secretària del Col·lectiu que ha sigut triada 
regidora. 

 Continua en el seu lloc fins a trobar substituta. 
 
6. Fina Oliver informa de la creació d'una Associació Feminista que comparteix els 
objectius de mobilitat sostenible del Col·lectiu *Dynamo. 
 
7. El PMUS conté pràcticament totes les sol·licituds del Col·lectiu Dynamo. 

 No obstant això s'efectuaran les al·legacions que es descriuen en el document 
adjunt. 
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8. Projecte de trànsit. 

 Efectuar una relació de vies ciclistes dins del terme municipal. 
 Afegir en el projecte de trànsit noves accions en el barri de Quatre Camins. 
 Si en les vies públiques a remodelar es planta alguna falla, sol·licitar que el 

paviment del lloc de la plantá siga resistent al foc, amb això s'impedeix la 
deterioració del paviment. 

 
 
ASSIGNACIÓ DE COMESES: 
 
1. Andreu Ahullana: 

 Noves accions en el barri de Quatre Camins. 
 
2. Pasqual Boquera: 

 Noves accions en el barri de Quatre Camins. 
 Vies ciclistes. 
 Presentació del col·lectiu al grup Ciutadans. 
 Pàgina web con Juan José Mendez. 

 
3. Hilda Galdames; 

 Contacte amb Juan José Mendez per a realitzar la pàgina WEB. 
 
4. Juan José Mendez: 

 Pàgina WEB. 
 
5. Inma Orquín: 
 Contacte amb la número 1 de la llista de Ciutadans. 

 
6. Paco Tortosa: 

 Vies ciclistes. 
 
7. Equip Carcaixent Habitable 

 Definir activitats concretes a realizar. 
 
 
 

Redactor de l'acta 
Pasqual Boquera 


