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DYNAMO 
ACTA DE LA REUNIÓ Núm. 11 

 
 

Dia i hora:    Dijous 23-01-2.020 de 19,35 a 21,05. 
 
Lloc:             Centre d’empreses, carrer Marquesa Montortal (sala de dalt). 
 
Assistents:  

Pasqual Boquera   
Eva Camarena   
Natxo Escandell   
Juanjo García   
Pasqual Guerola   
Fina Oliver   
Paco Tortosa   
   

 
 
 
CONCLUSIONS I RESPONSABLES: 
 
1. Pròxima Massa Critica (tercera) el divendres 07-02-2020 a les 19,30 amb eixida des 
de la Plaça Major i visita al barri de la *Montanyeta. 
      - Natxo Escandell es posarà en contacte amb l'Associació de Veïns. 
      - Fina Oliver ho comunicarà a les AMPAS. 
      - No s'efectuaran cartells en paper. 
      - Es publicitarà mitjançant xarxes socials pàgina Web i boca a boca. 
 
Es prega a tots els membres del Col·lectiu Dynamo que realitzen publicitat de l'activitat, 
que assisteixen i porten a convidats. 
 
2. Començarem a col·laborar amb les Escoles del Ave María, realitzant rutes escolars: 
      - Responsables: Natxo Escandell, Paco Tortosa i Fina Oliver. 
 
Proposar efectuar xarrades sobre mobilitat sostenible al professorat de la escola. 
 
Oferir aquestes activitats a totes les escoles i implicar el Consell Escolar Municipal. 
 
3. Paco Tortosa informa que ha acordat realitzar una reunió mensual (a final de mes) 
amb el Regidor de Mobilitat Sostenible i la Regidora de Medi Ambient. 
      - S'acorda que a aquestes reunions s'incorpore Pasqual Boquera. 
 
4. Natxo Escandel informa de la invitació rebuda per a participar en el procés participatiu 
sobre el sistema de recollida de fem el 31-01-2020 de 19,00 a 21,00. 
      - No hi ha posició oficial del col·lectiu sobre aquest tema. 
      - Es demana a Natxo Escandell que pregunte el lloc de la reunió, per a informar els 
membres, perquè, els que ho desitgen, participen a títol personal. 
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5. S'informa de les despeses realitzades pel Col·lectiu: 
 
 Concepte  IVA TOTAL 
20/02/2019 Planols   6,30 
10/04/2019 Planols   17,40 
26/06/2019 Planols   28,35 
09/07/2019 Planols   21,00 

     
 Plantilla WEB 80,00 16,80 96,80 

 2 Dominis 36,00 7,56 43,56 
08/10/2019 Hosting 15,00 3,15 18,15 
07/11/2019 Hosting 15,00 3,15 18,15 
09/12/2019 Hosting 15,00 3,15 18,15 
08/01/2020 Hosting 15,00 3,15 18,15 

     
  TOTAL  286,01 

 
El hosting de la pàgina WEB es produeix cada mes. 
 
La despesa pels dominis es produeix una vegada a l'any. 
 
A aquestes despeses cal afegir els corresponents per cartells, pendents de detallar. 
 
6. Es prega als membres del Col·lectiu que realitzen la seua aportació anual de 20,00 € 
al compte corrent del Col·lectiu Dynamo en la Caixa Popular. 
IBAN: ES4131590006522673633125. 
 
7. La pàgina Web està plenament operativa: www.collectiudynamo.es 
      - Pasqual Boquera, Natxo Escandell, i Fina Oliver, han de posar-se d'acord amb 
Teresa Mendez (dissenyadora de la pàgina) per a aprendre la manera de publicar 
notícies. 
     - Es prega a tots els membres del Col·lectiu Dynamo que realitzen publicitat de la 
pàgina Web. 
 
8. Es prega als membres del Col·lectiu que realitzen accions per a captar a nous socis. 
     - L'anotació de nous socis s'ha de fer a través de la secció Fes-et soci@ de la pàgina 
Web. 
 
9. Es faculta a Fina Oliver a realitzar les accions oportunes amb el CEIP José María 
Boquera per a poder publicar el vídeo de la Marxa Ciclista del passat mes de setembre. 
 
10. S'acorda que cal realitzar moltes més accions per a conscienciar dels avantatges de 
la mobilitat sostenible, etc. Idees aportades: 
     - Efectuar viatge amb bicicleta de dos dies.. 
     - Marxa ciclista per la ruta verda de la Vieta. 
     - Col·laborar amb la Plataforma contra l'Odi, mitjançant marxa ciclista pel Terme 
Municipal per a tapar pintades 
 
 

http://www.collectiudynamo.es/
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     - Efectuar conferències i presentacions de llibres: Eva Camarena realitzarà accions 
amb professors de la UPV. 
     - Entrevista amb la Regidora de Medi Ambient perquè funcione el Consell Municipal 
de Medi Ambient. 
 
 
 

Redactor de l'acta 
Pasqual Boquera 


