
ACTA REUNIÓ COMISSIÓ GESTORA 07/11/19

Ordre del dia:

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

2.1 Entitats allotjades: reunió amb arquitecte autònom i signatura 
conveni Coordinadora Mentoria Social.
2.2 Ciclobar - Sabors de dona
2.3 Signatura del conveni de col·laboració amb Coòpolis

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

4. Estratègia ESS 2030 (reunió 14/11 16h a 18h).
5. Participació de BiciHub a la reunió d’ERC-Taula Eixa Pere IV (21/11/19 18h a 
19h).
6. Altres

6.1 Preparació reunió de seguiment amb l’Ajuntament de Barcelona.

Assistència:

Biciclot: Pere

Equip tècnic Bicihub i Comissió Dinamització: Francesc

Comissió Comunicació: Sara

S’excusen:

Barabara: Raquel

TaulaEixP4: Albert

Mensakas: Mario

1. Validació de l’acta anterior

Es valida.

- Francesc penjarà a ‘Transparència’ del web del BiciHub l’acta de l’anterior Gestora.

2. Actualitat de la gestió tècnica des de  l’última Gestora.

2.1  Entitats  allotjades:  reunió  amb  arquitecte  autònom  i  signatura  conveni
Coordinadora Mentoria Social.

S’explica  que  un  arquitecte  autònom  ens  ha  conegut  a  través  de  COMOBA  i  està
interessat en llogar un dels espais de l’oficina compartida. Francesc es reunirà amb ell
dimarts 12/11. S’explica que per signar el conveni d’entitat BiciHub de Coordinadora
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Mentoria Social s’ha de reunir l’assemblea de la coordinadora i acceptar-ho, però des
de l’equip tècnic es consultarà si pot aprovar-lo la Junta.

2.2 Ciclobar - Sabors de dona

S’explica que l’última reunió del 05/11 es va cancel·lar i que dimarts 12/11 hi haurà
una trobada amb MigrESS (acompanyament del projecte) i un arquitecte de Lacol SCCL
per mirar els requisits tècnics de l’espai que ocuparà el Ciclobar. S’acorda preguntar a
Luz, de MigrESS, sobre la possibilitat de finançament del projecte per part de Coòpolis.

2.3 Signatura del conveni de col·laboració amb Coòpolis

S’explica que el conveni està signat per part de BiciHub, s’ha passat a Coòpolis i s’està a
l’espera de rebre’l signat per un representant legal de l’ateneu.

3. Reunió de les comissions del BiciHub.

3.1 Comissió Dinamització

S’explica com va anar  la comissió  del  06/11/19. Una de les decisions fou deixar  la
propera reunió de la comissió pel gener de 2020 i ara mateix concentrar els esforços
en la preparació de la reunió de dinamització interna i el sopar de Nadal del 12/12/19.

3.2 Comissió Comunicació

S’explica com va anar la comissió del  30/10/19. Una de les decisions fou esmerçar
esforços  de  cara  a  una  campanya  de  comunicació  al  Nadal  per  potenciar  les
inscripcions al Taller d’Autoreparació.

4. Estratègia ESS 2030 (reunió 14/11 16h a 18h).

S’explica  l’acta  de  l’anterior  reunió  del  grup  promotor  de  l’Estratègia  ESS  2030  i
s’acorda que Pere anirà a la reunió del 14/11.

5. Participació de BiciHub a la reunió d’ERC-Taula Eixa Pere IV (21/11/19 18h a 19h).

S’explica que la Taula Eix Pere IV es reunirà amb alguns càrrecs d’ERC-Barcelona i que
Albert, de la Taula, va proposar la idea que el BiciHub podria assistir-hi també com a
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entitat del Poblenou i de Barcelona. S’acorda proposar a Xavi, de Biciclot, per assistir-
hi.

- Francesc proposarà a Xavi, de Biciclot, per assistira la reunió d’ERC-Taula Eixa Pere IV

6. Altres.

6.1 Preparació reunió de seguiment amb l’Ajuntament de Barcelona.

S’acorda  redactar  un  pla  d’acció  de  dues  pàgines  amb les  línies  generals  estratègiques,
vinculant-les amb entitats per afinitat. Això es completarà amb les conclusions de la reunió de
dinamització interna del BiciHub del 12/12 i es treballarà a principi de 2020 en una assemblea
general.

- Francesc redactarà un pla d’acció per BiciHub per 2020.

Tasques:

Francesc - penjarà a ‘Transparència’ del web del BiciHub l’acta de 
l’anterior Gestora
- proposarà a Xavi, de Biciclot, per assistira la reunió d’ERC-Taula 
Eixa Pere IV
- redactarà un pla d’acció per BiciHub per 2020.
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