
ACTA REUNIÓ COMISSIÓ GESTORA 16/01/20

Ordre del dia:

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

2.1 Ciclobar - Sabors de dona.
2.2 Reunions: Bamboocycles, Ideeen-lab i Luciferases.

3. Situació de les comissions del BiciHub.
3.1 Comissió Comunicació.
3.2 Comissió Dinamització.
3.3 Comissió Finançament (subv General Ajunt + Espai Ambiental + BH).

4. Estratègia ESS 2030.
5. Assemblea ordinària del BiciHub.
6. Homenatge Mario, Mensakas.
7. Vicepresidència i Secretaria del BiciHub.
8. Visita Ferran Falcó, Secretari de Territori de la Generalitat (30/01/20).
9. Novetats del triple congrés de la bicicleta a Barcelona (octubre 2020).
10. Possible actualització de preus i consens amb l’Ajuntament de Barcelona.
11. Aparcament de bicicletes de les treballadores i treballadors de Can Picó.
12. Altres

6.1 Propera reunió de la Gestora.

Assisteixen:

Biciclot: Pere i Xavi
TaulaEixP4: Albert
Cargobici: Antonio
Comi. Comunicació: Sara
Comi.   Finançament  : Laura
Comi.   Dinamització  : María Elisa
Bicihub: Francesc

S’excusen: 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 Ciclobar - Sabors de dona.
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S’explica que 21/01/20 es farà un reunió amb elles amb la nostra proposta de conveni,
el  seu  pla  de  viabilitat  econòmica,  el  seus  requeriments  tècnics  i  el  seu  calendari
d'engegada del projecte

2.2 Reunions: Bamboocycles, Ideeen-lab i Luciferases.

Bamboocycles:  s’explica  com va  anar  la  videotrucada  amb  la  persona  de  contacte.
Aquesta persona necessitava confirmar diversos temes amb el promotor del projecte
així  que  estem a  l’espera  que  ens  conteste  amb les  respostes  més  detallades.  En
general, és un projecte que valorem positivament pel BiciHub.

Ideeen-lab: Sara explica com va anar la reunió. El seu projecte és fer una competició
esportiva ciclista al Poblenou, acompanyada d’actes socials i culturals per fer-ho més
atractiu i atraure més gent. S’acorda que el projecte és interessant, però BiciHub no pot
liderar-lo. Així que esperem que concrete més el projecte, el calendari, el finançament i
els permisos i després tornem a contactar per veure si podem participar-hi.

- Francesc contactarà amb Ideeen-lab per demanar més concreció.

Luciferases: s’explica que és un projecte interessant i que tindrem una reunió amb elles
23/01/20. 

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  s’intentarà
engrescar a les entitats per participar-hi o almenys en tasques concretes i es buscarà
ajuda per penjar el vinil a l’entrada principal de vidre de Can Picó.

3.2 Comissió Dinamització.

S’explica com va anar la reunió de la comissió

3.3 Comissió Finançament.
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S’explica  quina és la  situació pel  que fa  a BiciHub i  la  subvenció Plurianual  d’Acció
Comunitària i la subvenció General de l’Ajuntament. Finalment, s’explica que a principi de
febrer es reformularà el pressupost i el projecte de la subvenció rebuda Enfortim.

4. Estratègia ESS 2030.

S’explica quina és la situació actual de l’Estratègia en general i de la nostra part com a
entitat tractora en l’àmbit de la Mobilitat. El 23/01/20 el BiciHub organitzarà una reunió
plenària amb una vintena d’entitats per debatre un document que s’inclourà al text final
de l’Estratègia.

5. Assemblea ordinària del BiciHub.

S’acorda que l’assemblea ordinària de 2020 serà el 20/02/19 aproximadament de 17h a
20h. S’acorda que el grup de treball que treballarà en l’organització estarà compost per
un membre de cada comissió i pel coordinador de BiciHub.

- Francesc enviarà correu a les comissions per buscar implicació.

6. Homenatge Mario, Mensakas.

S’acorda que Pere contactarà amb Mensakas per esbrinar quin serà el seu representant
a partir d’ara a BiciHub.

S’acorda que a la mateixa assemblea ordinària es batejarà l’Espai Social com a Mario
Garcia en homenatge.

S’acorda que al lliurament dels premis Bicimpuls es dedicarà al Mario.

- Francesc dedicarà el premi Bicimpuls al Mario.
- Pere contactarà amb Mensakas per saber qui serà el seu representant al BiciHub.

7. Vicepresidència i Secretaria del BiciHub.

S’explica que Albert deixa de ser president de la Taula Eixa Pere IV, representant de la
Taula al BiciHub i secretari del BiciHub. A més, amb l’absència de Mario tampoc tenim
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vicepresident  del  BiciHub.  Així  que  s’acorda  que  el  grup  de  treball  de  l’assemblea
ordinària gestionarà la renovació de càrrecs a l’assemblea.

8. Visita Ferran Falcó, Secretari de Territori de la Generalitat (30/01/20).

Antonio explica quin és el context de la reunió i perquè vindrà. S’acorda que és una molt
bona oportunitat per explicar-li el projecte del BiciHub. S’acorda que Francesc convocarà
una reunió interna el 28/01/20 a les 16h per definir com s’encararà la visita de Ferran. 

-  Francesc convocarà una reunió de Gestora per definir  com s’encararà la visita  de
Ferran Falcó. 

9. Novetats del triple congrés de la bicicleta a Barcelona (octubre 2020).

Entre  el  7  i  el  9  d’octubre  de  2020  se  celebraran  conjuntament  el  7è  Congrés
Internacional de la Bicicleta, el 17è Congrés Ibèric de la Bicicleta i la 5a edició de la
EuroVelo  and Cycletourim Conference.  El  Xavi  explica  quina és la  situació actual  de
l’organització de l’esdeveniment i que la Federació Espanyola d'entitats de la bicicleta,
Fem Bici i  diverses administracions hi estan involucrats.  Es convocarà una reunió al
BiciHub en les properes setmanes amb entitats del sector per resoldre dubtes i esbrinar
més informació.

- Francesc convocarà les entitats del sector de la mobilitat en el marc del triple congrés
de l’octubre.

10. Possible actualització de preus i consens amb l’Ajuntament de Barcelona.

S’acorda que Francesc gestionarà amb l’Erika la reducció dels preus pels usos del Taller
d’Autoreparació.  S’acorda  que  els  preus  s’han  de  compartir  i  consensuar  amb
l’Ajuntament i això es farà després de l’assemblea.

-  Francesc  gestionarà  amb  l’Erika  la  reducció  dels  preus  pels  usos  del  Taller
d’Autoreparació.
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11. Altres.

6.1 Francesc enviarà correu a totes les entitats BiciHub per anar a la 
presentació del premi Bicimpuls.

6.2 Francesc preguntarà el Jordi de districte per l’obertura de convocatòria
dels pressupostos participatius.

6.3 Propera reunió de la Gestora: 30/01/20 de 16.30h a 18.30h.

Tasques:

Francesc - penjarà l’acta a l’apartat ‘Transparència’ del web de BiciHub.
- contactarà amb Ideeen-lab per demanar més concreció.
- enviarà correu a les comissions per buscar implicació al grup de
treball de l’assemblea.
- dedicarà el premi Bicimpuls al Mario.
-  convocarà  una  reunió  de  Gestora  ampliada  per  definir  com
s’encararà la visita de Ferran Falcó. 
- convocarà les entitats del sector de la mobilitat en el marc del
triple congrés de l’octubre.
- gestionarà amb l’Erika la reducció dels preus pels usos del Taller
d’Autoreparació.
-  enviarà  correu  a  totes  les  entitats  BiciHub  per  anar  a  la
presentació del premi Bicimpuls.
- preguntarà el Jordi de districte per l’obertura de convocatòria
dels pressupostos participatius.

Pere -  contactarà  amb  Mensakas  per  saber  qui  serà  el  seu
representant al BiciHub.
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