DYNAMO
ACTA DE LA REUNIÓ Núm. 09
Dia i hora:

Dijous 03-10-2.019 de 19,10 a 20,20.

Lloc:

Centre d’empreses, carrer Marquesa Montortal.

Assistents:
Andreu Ahullana
Eduardo Alonso
Pasqual Boquera
Eva Camarena
Natxo Escandell
Pilar Fayos
Juanjo García
Fina Oliver

Inma Orquín
Diego Segura
Paco Tortosa

CONCLUSIONS I RESPONSABLES:
1. El cap de setmana de la mobilitat sostenible va transcórrer amb poc èxit. No obstant
això, la “Bicicletada” escolar va ser molt reeixida. És de ressaltar les cares d'alegria dels
espectadors d'aquesta. Es va enviar un E-mail d'agraïment als Directors dels Colꞏlegis
participants i al Sr. Alcalde, en el qual se'ls va convidar a participar l'any pròxim.
2. Al cap d'un any d'existència del Colꞏlectiu, s'acaba una etapa en la qual els esforços
s'han centrat en planificar (definir el que volíem que fora Carcaixent en mobilitat
sostenible: Ordenació del trànsit, PMUS, Senyalització de carreteres d'accés a
Carcaixent, etc.).
D'això, fonamentalment, queda per definir el traçat exacte de les vies ciclistes pel terme
municipal de Carcaixent i fer que s'incloguen en la XIN de la Generalitat.
- Responsables de fer-ho: Pasqual Boquera i Paco Tortosa.
3. En aquest segon any, les accions han d'anar en el sentit de:
- A. Ajudar l'Ajuntament a posar en pràctica el planificat (sempre que vulga l'ajuda,
perquè no es pot ajudar a qui no vol ser ajudat) i, si escau, efectuar una crítica positiva
de les accions que realitze i reivindicar les nostres demandes.
- B. Informar i conscienciar a la ciutadania sobre els avantatges de la mobilitat
sostenible.
- C. Donar més visibilitat al Colꞏlectiu i a les nostres propostes (les peticions per E-mail
de la proposta d'ordenació del trànsit han sigut molt baixes).
Per a això:
- Se solꞏlicita una major participació activa dels membres del Colꞏlectiu.
- Es creen nous equips, amb un responsable al càrrec, als quals els membres del
Colꞏlectiu han d'integrar-se i colꞏlaborar activament, i s'insta als equips existents que
nomenen un responsable. Cada equip ha de dissenyar les seues pròpies activitats.
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4. Equips que es creen:
- 4.1 Ajuda a l'Ajuntament. Responsable: Pasqual Boquera.
- 4.2 Accions en Centres Educatius. Responsable: Andreu Ahullana.
- S'ha d'incorporar a l'Institut Arabista Ribera.
- Programar xarrades sobre mobilitat sostenible, que pot realitzar Paco Tortosa.
- 4.3 “Bicicletada” del primer divendres de cada mes. Responsable: Natxo Escandell.
- Inspirat en la “massa crítica” de bicicletes que ixen des de la Plaça de la Verge de
València, el primer divendres de cada mes.
- Consisteix a efectuar un passeig amb bicicleta pels carrers de Carcaixent, el primer
divendres de mes (si és festiu, es passa al segon divendres del mes).
- La primera es convoca per al divendres 08-11-2.019, amb eixida des del centre de
la ciutat.
- L'eixida de les següents es realitzarà des de les diverses associacions de veïns,
etc. Abans d'aquesta, s'efectuarà una explicació de la proposta d'ordenació de trànsit,
fent èmfasi en el seu barri i/o interessos.
- S'ha de convidar a les penyes ciclistes de la ciutat.
5. Natxo Escandell informa que el Colꞏlectiu Dynamo s'ha incorporat en la petició d'un
projecte europeu, que en cas de ser acceptat representa una subvenció de
13.000,00 €. Grans trets del projecte:
- Biblioteca pública de bicicletes.
- Ensenyar a arreglar bicicletes en escoles.
- Urbanisme feminista, ensenya a la teua mare a anar amb bicicleta.
6. Per a donar major difusió a la proposta d'ordenació de trànsit, se solꞏlicita a cada
membre del Colꞏlectiu que aconseguisca que quatre persones envien un E-mail a
dynamotransit@gmail.com solꞏlicitant informació sobre aquesta proposta i sobre el
Colꞏlectiu Dynamo.
7. Els membres del Colꞏlectiu que vulguen donar la seua opinió sobre la pàgina web
deuen:
- A. Enviar un E-mail a Pasqual pasbope@omp.upv.es indicant-ho.
- B. Estudiar la pàgina web a la qual es pot accedir pegant el següent enllaç en el seu
navegador d'Internet : http://dynamo.reciclart.es
- C. Preparar les modificacions a realitzar.
- D. Asistir el dijous 24-10-2.019 a la reunió que es convocarà (als quals han enviat l'Email del punt A) amb les modificacions que proposen.
8. S'han tingut unes despeses (plánols i plantilla i domini de la web) de 232,00 € als
quals cal sumar cada mes el host de la web de 15,00 € més IVA.
Per això s'aprova solꞏlicitar als membres del Colꞏlectiu un donatiu de 20,00 €.
Fina Oliver i Pasqual Boquera, obriran un compte corrent del Colꞏlectiu, perquè els
membres poden efectuar l'ingrés.
9. L'any 2.020 se solꞏlicitaran subvencions.
Redactor de l'acta
Pasqual Boquera
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