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DYNAMO 
ACTA DE LA REUNIÓ Núm. 06 

 
 

Dia i hora:    Dijous 27-06-2.019 de 18,10 a 20,15. 
 
Lloc:             Tercer pis del centre d’empreses, carrer Marquesa Montortal. 
 
Assistents:  

Andreu Ahullana Fina Oliver  
Pasqual Boquera Inma Orquín  
Eva Camarena Xelo Pastor  
Vicent Catalá Loles Sánchez  
Pilar Fayos Paco Tortosa  
Hilda Galdames   
Pascual Gisbert   
Pasqual Guerola   

 
 
CONCLUSIONS: 
 
1. Aprovació de l'Esborrany 2 de l'ordenació de trànsit. 

 Determinar el traçat exacte dels carrils bicis. 
 
2. Aprovació de les al·legacions al PMUS. 

 Comentades amb l'enginyer redactor del PMUS i acceptades excepte la dels 
carrils bici dins del nucli urbà. 

 
3. Aprovació de les sol·licituds de Dynamo al nou Ajuntament. 

 Incloure específicament les velocitats de circulació. 
 Sol·licitar que siga parc natural tota la ribera del Xúquer en el terme municipal de 

Carcaixent. 
 
4. En el futur cal augmentar les activitats i la visibilitat del col·lectiu. 

 S'ha contactat ja amb els CEIP Victor Oroval, José María Boquera y Murillo. 
 Continuar amb els contactes amb tots els centres educatius. 

 
5. Amb motiu del “Dia per la Mobilitat Sostenible”, el 21-09-2019 es celebrarà a 
Carcaixent la reunió de les associacions afins de la Ribera i el 22-09-2019 es fará la 
presentació a la ciutadania del projecte d'ordenació de trànsit. 

 Els amfitrions del dia 21 són “Amics de la Vieta”, “Indignats amb RENFE“ i 
“Col·lectiu Dynamo”. 
 A principis de setembre efectuar reunió per a concretar les activitats. 

 
6. Incloure en la pàgina web els membres i equips, amb permís de cada membre. 

 En la pròxima reunió es presentaran les fulles perquè es done el permís. 
 
7. 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. 
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ASSIGNACIÓ DE COMESES: 
 
1. Andreu Ahullana: 

 Contactar amb tots els centres educatius. 
 
2. Pasqual Boquera: 

 Definir vies ciclistes. 
 Enviar E-mail per a efectuar la presentació de sol·licituds a tot l'Ajuntament i 

enviar, amb antelació, la informació oportuna. 
 
3. Xelo Pastor: 

 Fulles per al permís per a publicar noms en pàgina web i protecció de dades. 
 Aconseguir E-mails dels regidors, i el seu permís, per a sol·licitar reunió i enviar 

informació d'aquesta. 
 
4. Paco Tortosa: 

 Definir vies ciclistes. 
 
 
 

Redactor de l'acta 
Pasqual Boquera 


