
ACTA REUNIÓ COMISSIÓ GESTORA 17/12/19

Ordre del dia:

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

2.1 Projecte Bamboocycles i Ideën Lab.
2.3 Ciclobar - Sabors de dona.
2.4 BiciHub Durant el Nadal.

3. Situació de les comissions del BiciHub.
3.1 Comissió Comunicació.
3.2 Comissió Dinamització.
3.3 Comissió Finançament.

4. Estratègia ESS 2030.
5. Avaluació reunió de seguiment amb l’Ajuntament de Barcelona.
6. Altres

6.1 Propera reunió de la Gestora.

Assisteixen:

Biciclot: Pere
Barabara: Raquel
Bicihub: Francesc

S’excusen:

TaulaEixP4: Albert
Mensakas: Mario
Comi. Comunicació: Sara

No assisteixen:

1. Validació de l’acta anterior.

Es valida l’acta.

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

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

2.1 Projectes Bamboocycles i Ideën Lab.

S’explica que Sara i Francesc es reuniran amb Ideën Lab el 09/02/19.

S’explica que un col·laborador Bamboocycles (Mèxic) s’ha posat en contacte amb el
BiciHub per compartir amb nosaltres un projecte de producció de quadres de bicicleta
amb bambú i vol col·laboració per part del BiciHub. S’acorda que Mecha i Francesc faran
Skype amb Ignacio Alfaro de Bamboocycle al gener.

- Mecha i Francesc faran Skype amb Ignacio Alfaro de Bamboocycle al gener.
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2.3 Ciclobar - Sabors de Dona

S’explica que des de Sabors de Dona se’ns va convocar a una reunió dimarts 17 de
desembre,  però  per  manca  de  temps  per  la  nostra  part  no  hem pogut  fer-la.  Els
següents passos seran acabar l’esborrany del conveni que hem redactat i convocar una
reunió pel gener.

2.4 BiciHub Durant el Nadal.

S’explica que l’atenció al  públic romandrà suspesa del  24 de desembre fins el  6 de
gener,  ambdós inclosos i  l’horari  del  Taller  d’Autoreparació  també es  veurà  afectat.
Quant a aquest últim, ja s’ha parlat amb la persona encarregada de Biciclot per esbrinar
quina  serà  exactament  l’afectació.  Per  acabar,  s’explica  que  a  través  de  les  xarxes
socials s’informarà dels canvis en els horaris.

-  Francesc  informarà  a  través  de  les  xarxes  socials  dels  canvis  en  els  horaris  del
BiciHub.

3. Situació de les comissions del BiciHub.

3.1 Comissió Comunicació

S’explica quin és l’estat de les tasques de la comissió i s’acorda que Francesc enviarà un
correu de recordatori a l’arquitecte de Can Picó perquè mire quina pot ser la intervenció
a la façana.

- Francesc enviarà un correu de recordatori a l’arquitecte de Can Picó.

3.2 Comissió Dinamització

Es fa valoració de la sessió de dinamització del  dia 12/12/19 i del sopar de Nadal  i
s’explica que la següent sessió serà el 08/01/20.

3.3 Comissió Finançament

S’explica que s’ha fet valoració de les diferents subvencions a què BiciHub pot o vol
presentar-se i a partir del gener la comissió s’hi posarà.
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4. Estratègia ESS 2030.

S’explica com va anar la reunió de hui 17/12/19 de preparació de la reunió plenària de
mobilitat en el marc de l’Estratègia ESS 2030 que es farà el 23/01/19.

5. Avaluació reunió de seguiment amb l’Ajuntament de Barcelona.

Es fa valoració de la reunió. S’explica que a final de setmana es lliurarà la reformulació
del pressupost del conveni, que la setmana vinent s’enviarà l’acta de la trobada a totes
les persones assistents i que es recordarà a l’Ajuntament que ens han d’enviar el nom i
contacte de les persones de referència del consistori per cada comissió del BiciHub.

6. Altres.

6.1 Propera reunió de la Gestora: 16/01/20 de 17h a 19h.

Tasques:

Francesc - penjarà a l’apartat ‘Transparència’ del web de BiciHub.
-  informarà  a  través  de  les  xarxes  socials  dels  canvis  en  els
horaris del BiciHub.
- enviarà un correu de recordatori a l’arquitecte de Can Picó.

Mecha i 
Francesc

- faran Skype amb Ignacio Alfaro de Bamboocycle al gener.
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