DYNAMO
ACTA DE LA REUNIÓ Núm. 10
Dia i hora:

Dijous 28-11-2.019 de 19,35 a 21,20.

Lloc:

Centre d’empreses, carrer Marquesa Montortal.

Assistents:
Pasqual Boquera
Natxo Escandell
Juanjo García
Pasqual Guerola
Fina Oliver
Paco Tortosa

CONCLUSIONS:
1. Aprovar l'obertura del compte corrent del Colꞏlectiu Dynamo en l'oficina de
Carcaixent de Caixa Popular, que és l'entitat financera que no cobra comissions.
2. Segona Massa Crítica el 13-12-2019, a les 19,30 amb eixida des de la Plaça Major:
- Es passarà cada dia per un barri de Carcaixent.
- Quan estiga consolidada, es començarà des d'un barri diferent cada vegada.
- Durant el recorregut, informar els transeünts de la raó per la qual s'efectua, és a
dir, tindre una actitud activa.
- Contactar amb clubs ciclistes i associacions.
- Es prega als membres del Colꞏlectiu Dynamo que assistisquen a la Massa Crítica
i que porten a diversos convidats.
3. Activitats amb els centres educatius de Carcaixent:
- Andreu Ahullana no pot dedicar-se, per assumptes personals.
- Es realitzarà una reunió amb els centres educatius per a concretar les activitats a
realitzar amb ells.
- En principi es proposa que Paco Tortosa realitze conferències, a els/es alumnes i
als seus familiars, sobre mobilitat sostenible.
4. Solꞏlicitar a l'Ajuntament informació sobre les mesures de mobilitat sostenible, que
pensa realitzar en el curt termini.
- Reiterar la voluntat del Colꞏlectiu Dynamo d'oferir la seua ajuda.
- Contactar amb el regidor responsable de la mobilitat sostenible.
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ASSIGNACIÓ DE COMESES:
1. Pasqual Boquera:
- Obrir compte corrent en Caixa Popular.
- Contactar amb el regidor responsable de mobilitat sostenible.
2. Hilda Galdames i Fina Oliver:
- Obrir compte corrent en Caixa Popular.
3. Natxo Escandell:
- Cartells i fullets de la Segona Massa Crítica.
- Contactar amb clubs ciclistes i associacions.
- Reunió amb centres educatius per a concretar conferències i activitats a realitzar.
4. Paco Tortosa:
- Reunió amb centres educatius per a concretar conferències i activitats a realitzar.
5. Tots els membres del Colꞏlectiu Dynamo:
- Participar en la Segona Massa Crítica.
- Portar convidats a aquesta.

Redactor de l'acta
Pasqual Boquera
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