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DYNAMO 
ACTA DE LA REUNIÓ Núm. 07 

 
 

Dia i hora:    Dilluns 02-09-2.019 de 20,05 a 21,40. 
 
Lloc:             Centre d’empreses, carrer Marquesa Montortal. 
 
Assistents:  

Andreu Ahullana Xelo Pastor  
Pasqual Boquera   
Lluís Candel   
Natxo Escandell   
Hilda Galdames   
Marià Mosquera   
Fina Oliver   
Mercé Palaci   

 
Addicional-ment tres persones observadores, amb dret a paraula. 
 
 
CONCLUSIONS: 
 
1. Recordatori de les activitats del dissabte 21-09-2019. 
 
-Lema: CONTRA L'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA: MOBILITAT SOSTENIBLE 
 
Programa 21-S: 
 
-10h: Des de diferents municipis arribarem en bici o tren a Carcaixent i ens 
concentrarem en l'estació de Renfe, des d'on anirem a la Biblioteca. 
 
-10:30h, comença la reunió en la sala de la Biblioteca Municipal (junt al Parc), temes a 
tractar: 
 -Adhesions noves, presentacions ràpides, 5 o 10' 
 -Situació de Corbera i la pedrera: 5 o 10' 
 -Emergèngia climàtica i mobilitat sostenible: 5' 
 -Dynamo i mobilitat sostenible a Carcaixent: 5 a 10' 
 -Amics de la Vieta i Via Verda: 5 a 10'  
 -Indignades amb Renfe, menys AVE i millor rodalies: 5 a 10' 
 -Problemes i activitats dels altres grups:  5 a 10' cadascú 
 -Pròxima reunió: quan, on, temàtica, qui: 15' tots/es 
 
-13:30h, conclusions: 5 o 10' 
 
-14:00h, dinar col·lectiu: paella vegetariana, cal apuntar-se prèviament amb 2 dies 
d'antelació, FACA?  
 
-17:30h, Mostra dels grups al carrer tancat St. Francesc, al costat del Passeig. 
Cantautor local? 
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-18:30h, Bicifestació o Passeig en bici obert a runners i patinadors i qualsevol que 
vinga amb enginys sense motor, carrers principals de Carcaixent, estació, carrer de la 
Vieta, 6 km? 
 
-19:30h, tornem al c. St. Francesc, on farem un breu resum públic del que s'ha acordat 
en la reunió del matí: l'emergència climàtica, mobilitat de Carcaixent, Via Verda i Tren 
normal. 
 
-21h, cloenda 
 
1. Per al dia 21-09-2019, ja s'ha reservat per Natxo Escandell. 

 Sala de la Biblioteca. 
 Taules per a expositors i menjars. 
 Cavallets per a cartells. 
 També s'ha demanat escenari. 

 
2. S'ha contactat amb FACA, però manca definir menú, preu i nombre de persones. 
 
3. No tenim equip de so ni cantautor. 
 
4. No està fet el cartell, el qual haurà d'incloure les activitats a realitzar. 
 
5. Dynamo presentarà a la vesprada els planols del projecte de mobilitat i cartells de 
Natxo. 
 
6. En la bicicletada del divendres 20-09-2019 han confirmat la seua participació els CEIP 
Victor Oroval, José María Boquera i Murillo. 
 
7. El diumenge 22 l'Ajuntament farà activitats. Aquest dia presentarem oficialment el 
projecte de mobilitat de Dynamo. 
 
8. Ja s'ha presentat la documentació per a ser associació i ja tenim NIF provisional. 

 Ja es poden demanar subvencions. 
 
9. Ens hem presentat al premi de la Generalitat. 
 
10. Nova reunió el dilluns 09-09-2019. 
 
 
 
ASSIGNACIÓ DE COMESES: 
 
1. Andreu Ahullana i Hilda Galdames: 

 Contactar amb la resta de centres educatius per a la bicicletada del divendres. 
 
2. Natxo Escandell: 

 Definir amb la policia municipal les rutes de les bicicletadas del divendres i del 
dissabte. 
 Efectuar cartell (perquè Paula no ho ha fet). 
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3. Fina Oliver: 
 Contactar amb FACA. 
 Contactar amb Pedro Dominguez de la Coordinadora. 

 
4. Pasqual Boquera: 

 Fer esborrany d'operació minut a minut del dia 21. 
 
5. Tots els membres de Dynamo: 

 Buscar equip de so i cantautor. 
 
 
 

Redactor de l'acta 
Pasqual Boquera 


