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DYNAMO 
ACTA DE LA REUNIÓ Núm. 08 

 
 

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

Pasqual Boquera   
Hilda Galdames   
Pasqual Guerola   
Fina Oliver   
   
   
   
   

 
Addicional-ment: per La Coordinadora, Pedro y per Indignats amb RENFE, Joana 
Oliver. 
 
 
CONCLUSIONS I RESPONSABLES: 
 
1. Es confecciona l'operació minut a minut del dia 21-09-2019, que s'enviarà a tot el 
Col·lectiu per a emplenar buits de persones. Responsable Pasqual Boquera. 
 
2. Abans del dijous 12-09-2019 s'ha de tindre el menú del menjar i el preu, per a enviar-
lo als diferents col·lectius. Responsable Fina Oliver. 
- Cada col·lectiu ha de dir els que venen amb dos dies d'anticipació: li ho diran a Pedro 
de la Coordinadora. 
- Ha d'haver-hi un/a Responsable de rebre aquesta informació i passar-la a FACA. 
- Ha d'haver-hi un/a Responsable, el 21-09-2019 de cobrar els menús i passar-ho a 
FACA.  
 
3. Abans del dijous 12-09-2019 s'ha de tindre el cartell, per a la seua aprovació. 
Responsable Natxo Escandell. 
 
4. Pedro de la Coordinadora, sol·licitarà equip de so a una associació de jubilats d'Alzira. 
- No fa falta, perquè el dimarts per WhatsAp Lluís Candel comunica que l'Ajuntament 
ens deixa l'equip de so. 
 
5. Han d'haver-hi un/a o més fotògrafs/es, perquè facen fotos de l'esdeveniment, per a 
la pàgina WEB i per a la premsa. Falta responsable de coordinació i voluntaris/es 
fotògrafs/es. 
 
6. Pensar alternatives en cas de pluja. 
- Si és torrencial se suspén l'acte (els col·lectius no vindran). 
- Si plou poc: ???? 
 
 



 

Página 2 de 2 

7. Per a la bicicletada del divendres 20-09-2019. 
- Buscar bicicletes per a xiquets/as que no les tinguen i vulguen participar. 
- Es necessiten persones que puguen deixar bicicletes. 
- Veure si es poden utilitzar les bicicletes de “amb bici”, si algú sap on estan. 
- Es necessita responsable per a coordinar tota aquesta activitat. 
 
8. Sol·licitar a l'Ajuntament un buit per a presentar el diumenge 22-09-2019 “La proposta 
d’órdenació del trànsit a Carcaixent i connexió externa”. Responsable Pasqual 
*Boquera.  
 
 
 
TEMA TRACTAT EN LA REUNIÓ 07 I QUE NO ES VA POSAR EN L'ACTA: 
 
1. Els membres del Col·lectiu Dynamo, que ho desitgen, per favor que estudien la pàgina 
WEB provisional.  
- S'ha de mantindre l'estructura actual. 
- Que proposen canvis de text, etc 
 
2. Immediatament després de les activitats del cap de setmana del 20, 21 i 22 de 
setembre, es convocarà una reunió per a estudiar els canvis: 
- Els assistents ja han de vindre amb les propostes de canvis. 
 
3. Per a accedir a la pàgina WEB, copieu i pegueu en el vostre navegador: 

dynamo.reciclart.es/wordpress 
 
 
 

Redactor de l'acta 
Pasqual Boquera 


