
ACTA REUNIÓ COMISSIÓ GESTORA 24/10/19

Ordre del dia:

1. Validació de l’acta anterior.
2. Actualitat de la gestió tècnica des de  l’última Gestora.

2.1 Ronda reunions amb entitats
2.2 Col·laboració FabLab
2.3 Entitats allotjades (COMOBA, Cargobici,) i estat del contacte 
amb Coordinadora Mentoria Social
2.4 Espais disponibles oficina compartida
2.5 Espai cafeteria
2.6 Signatura del conveni de col·laboració amb Coòpolis

3. Reunió de les comissions del BiciHub.
3.1 Comissió Dinamització
3.2 Comissió Comunicació

4. Exposició Vidas sostenibles.
4.1 Data i hora de muntatge
4.2 Logística d’equip

5. FESC
6. Altres

6.1 Funcionament del BiciHub durant el Nadal
6.2 Nova persona interessada en participar del BiciHub
6.3 Sessió dinamització interna BiciHub + sopar Nadal 12/12/19

Assistència:

Biciclot i Comissió Comunicació: Sara

Barabara: Raquel

TaulaEixP4 i Comissió Dinamització: Albert

Equip tècnic Bicihub i Comissió Dinamització: Francesc

S’excusen:

Mensakas: Mario

1. Validació de l’acta anterior

Es valida.

- Francesc la penjarà a ‘Transparència’ del web del BiciHub.

2. Actualitat de la gestió tècnica des de  l’última Gestora.
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2.1 Ronda reunions amb entitats

S’explica quina és la situació actual i s’acorda que Pere i Sara contactaran amb tres de
les entitats.

- Sara contactarà amb Bon Pedal
- Pere contactarà amb Ciclosfera i Fem Bici 

2.2 Col·laboració FabLab

S’explica que des de FabLab s’ha acceptat la nostra proposta per les visites guiades i
dijous 31/10 es formalitzarà en una reunió.

2.3  Entitats  allotjades  (COMOBA,  Cargobici,)  i  estat  del  contacte  amb
Coordinadora Mentoria Social

S’explica que la situació d’impagaments s’ha solucionat parcialment i està sota control.

Pel que fa a la Coordinadora Mentoria Social, s’explica que ja s’ha fet una reunió prèvia
a la incorporació i que, com estava previst, el 25/10/19 tres treballadores tècniques
s’incorporaran a l’oficina compartida. Aquell  dia es formalitzarà el conveni d’entitat
allotjada i  d’entitat  BiciHub.  Ara  mateix,  doncs,  queden tres  llocs  lliures  a  l’oficina
compartida.

2.4 Espai cafeteria: Ciclobar

S’explica que es va fer una reunió amb membres de Sabors de Dona, associació que
tirarà endavant el projecte. Estan en procés de formalitzar l’associació (ja han lliurat els
documents) i també estan pendents de fer una reunió amb la cooperativa La Capirota
de la Lleialtat Santsenca i entre elles. A la reunió es van establir com a prioritats: 1) el
càlcul exacte de l’espai disponible, 2) la concreció de les necessitats d’equipaments, 3)
la definició d’un pla per aconseguir dits equipaments i 4) la redacció d’un pressupost
per engegar els primers passos. Paral·lelament, l’equip tècnic de BiciHub ha d’acabar
l’esborrany  de  conveni  entre  Sabors  de  Dona  i  BiciHub per  poder-lo  debatre  a  la
propera reunió.

- Francesc acabarà la redacció del conveni entre Sabors de Dona i BiciHub

2.5 Signatura del conveni de col·laboració amb Coòpolis

S’explica que després  de parlar  amb l’equip tècnic  de Coòpolis  s’ha concretat  una
reunió per dimarts 29/10 on s’acabarà de signar el conveni.
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3. Reunió de les comissions del BiciHub.

3.1 Comissió Dinamització

S’explica com va anar la comissió del 17/10/19. Una de les decisions de la reunió fou
que  el  12/12/19  des  de  Dinamització  s’organitzarà  i  es  conduirà  una  sessió  de
dinamització interna per a totes les entitats BiciHub i en acabar es farà un sopar Nadal
per a totes les assistents.

3.2 Comissió Comunicació

Encara que entre l’anterior Gestora i aquesta no hi ha hagut comissió, s’explica que els
membres de la comissió han estat treballant en els materials del BiciHub per la FESC i
ja s’han imprès els nous díptics i la nova pantalla enrotllable (roll-up).

4. Exposició Vidas sostenibles.

4.1 Data i hora de muntatge

S’explica que ja s’ha concretat una data i hora pel muntatge de l’exposició (29/10/19 al
matí)  i  també  la  data  del  passi  del  documental  Albatross  (22/11  a  la  vesprada).
S’acorda confirmar que l’horari de l’exposició serà el mateix que l’horari d’obertura de
Biciclot.

- Francesc confirmarà que l’horari de l’exposició Vidas sostenibles serà el mateix que
l’horari d’obertura de Biciclot.

4.2 Logística d’equip

S’explica que des de l’Organització de l’exposició i el passi del documental es demana
ajuda per aconseguir gratuïtament una pantalla on projectar el documental i un equip
de so. Al BiciHub no en tenim, però s’acorda fer les gestions corresponents per donar-
hi alternatives.

- Francesc farà les gestions corresponents per una pantalla i un equip de so per Vidas
sostenibles

5. FESC
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Com adés s’ha explicat, la comissió de Comunicació ja ha realitzat els materials gràfics
corresponents. S’explica que encara s’han de preparar algunes coses més, com ara
pòsters  amb els  logos  de  totes  les  entitats  BiciHub,  formularis  per  recollir  correus
electrònics per rebre butlletins, còpies del pla de treball, estatuts, RRI... S’acorda que
l’equip tècnic estarà a la parada durant dissabte i membres de Biciclot i Barabara se
n’ocuparan durant diumenge.

- Francesc farà els materials que falten per la FESC.

6. Altres.

6.1 Funcionament del BiciHub durant el Nadal

S’acorda que, a no ser que hi haja alguna esdeveniment de gran rellevància, el BiciHub
romandrà tancat durant les festes de Nadal (del 25/12 al 06/01, ambdós inclosos). Uns
dies abans es comunicarà per xarxes socials i a la porta de Can Picó.

6.2 Nova persona interessada en participar del BiciHub

S’explica que una altra persona ha mostrat interès per participar al BiciHub, se l’ha
comunicat que podria assistir a les comissions de Dinamització i Comunicació, però de
moment només s’ha apuntat al Taller d’Autoreparació.

6.3 Propera reunió de la Gestora

S’acorda que serà el 07/11 de 17h a 19h.

Com ja s’havia parlat en Gestores anteriors, s’acorda fer una sessió de formació sobre
la realitat i les entitats de Poblenou a càrrec de l’Albert el mateix 21/11 de 18.30h-
19.30h, en acabar la Gestora, que serà de 16.30h a 18.30h.

- Francesc convidarà totes les entitats BiciHub a participar de la sessió de formació
sobre Poblenou.

Tasques:

Francesc - acabar la redacció del conveni entre Sabors de Dona i BiciHub
- confirmar que l’horari de l’exposició Vidas sostenibles serà el 
mateix que l’horari d’obertura de Biciclot.
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- fer les gestions corresponents per una pantalla i un equip de so
per Vidas sostenibles
- fer els materials que falten per la FESC.
- convidar totes les entitats BiciHub a participar de la sessió de 
formació sobre Poblenou

Sara - contactar amb Bon Pedal

Pere - contactar amb Ciclosfera i Fem Bici 
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