
ACTA REUNIÓ COMISSIÓ GESTORA 13/02/20

Ordre del dia:

Validació [5 minuts]
1. Acta anterior.

Informació [40 minuts]
2. Situació de les comissions del BiciHub.

- Comissió Comunicació.
- Comissió Dinamització.
- Comissió Finançament.

3. Ciclobar - Sabors de dona.
4. Reunions: Ricard i Roser, Eit Urban Mobility i triple congrés de la bicicleta a 

Barcelona.

Debat i validació [20 minuts]
5. Actualització preus Taller d’Autoreparació.
6. Festa de la bicicleta 24/05/20.
7. Altres

- Propera reunió de la Gestora.

Assisteixen:

Biciclot: Pere i Montse
Barabara: Raquel
Bicihub: Francesc

S’excusen:

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. Situació de les comissions del BiciHub.

- Comissió Comunicació.

S’explica quin és l’estat de les tasques de la comissió. Les prioritats ara mateix són:
donar resposta als pressuposts per actualitzar el web, penjar el vinil de la porta principal
i reformular el projecte de la subvenció Enfortim.
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Des de la Gestora se suggereix contactar amb els estudis Lluís Torres i Laukatu per 
demanar pressupost. La comissió ho valorarà.

- Comissió Dinamització.

S’explica com va anar la reunió de la comissió del 05/02/20. El projecte de la subvenció
Plurianual d’Acció Comunitària que el BiciHub ha lliurat va agradar molt. S’enviarà un
formulari a entitats del districte de Sant Martí per copsar les seues necessitats més
urgents i, en consonància, es començaran a pensar les primeres dos accions dels dijous
de Can Picó. En definitiva,  s’ha entomat des de la comissió el desenvolupament del
projecte Can Picó Comunitari.

- Comissió Finançament.

S’ha reformulat el pressupost de la subvenció Enfortim.

3. Ciclobar - Sabors de dona.

No ens hem pogut trobar des del desembre i ara mateix estem cercant una data per
principi de març. Nosaltres ja hem enviat l’esborrany del conveni i elles han enviat una
segona versió més completa del seu pla de treball. Les seues previsions per engegar el
projecte a l’Espai social es  de tres mesos pa partir d’ara, una vegada signat el conveni
entre Sabors de dona i Bicihub.
Encara manca el seu pla de viabilitat econòmica, que es debatrà a la propera reunió.
Hem demanat  que ens envien el  pla  de  viabilitat  abans de  la  reunió i  a  la  Gestora
s’acorda que Laura o Montse (comissió finançament) l’analitzaran i també assistiran a la
reunió on es debata el pla de viabilitat.

4. Reunions.

- Ricard i Roser: dimarts 11/02/2020 es va fer una reunió on van explicar el seu
projecte (cursos per desenvolupar habilitats de dibuix per mostrar conceptes i així
facilitar la comprensió en les reunions de treball). Es va explicar també el projecte
BiciHub, hi  va haver voluntat per col·laborar en un futur i  se’ls va emplaçar a
definir millor els seus cursos per fer-nos una proposta i  que es puguen llogar
espais del BiciHub per realitzar-los.
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- Eit Urban Mobility: dimarts 04/02/2020 es va fer una reunió amb el responsable
del  Eit  Urban  Mobility.  L’objectiu  era  fonamentalment  l’intercanvi  d’informació
respecte  dels  projectes  i  explorar  possibles  vies  de  col·laboració  futures.  La
informació  essencial  del  que  és  l’Eit  Urban  Mobility  es  pot  trobar  en  aquesta
notícia. Es va enviar un correu a totes les entitats informant de la reunió i posant a
la seua disposició el  contacte del responsable del  Eit  Urban Mobility, per si  hi
volen presentar algun projecte.

-  Triple congrés de la bicicleta a Barcelona: dimarts 11/02/2020 es va fer una
reunió per fer proposta d’activitats externes als congressos. La Gestora aprova la
creació d’una comissió  ad hoc per dur endavant la tasca i qualsevol entitat del
BiciHub podrà participar-hi. Per fer-ho només cal que es pose en contacte amb
Francesc.

Actualment  la  comissió  està  treballant  en  la  proposta  i  en  un  esborrany  de
pressupost, es reunirà el 20/02/2020 i el 26/02/2020 la presentarà a la plenària de
l’organització dels congressos.

S’acorda confirmar Xavi Prat com a representant de BiciHub a la plenària. Es farà
una reunió de Gestora amb ell per donar-li tots els elements necessaris per poder
defensar la posició del BiciHub.

5. Actualització preus Taller d’Autoreparació.

S’accepta la proposta d’actualització de preus del Taller amb un canvi: no s’apadrinaran
10 persones sòcies de les entitats BiciHub, sinó que totes les persones tindran accés a
la quota reduïda. S’acorda no usar el concepte «apadrinar».

- Francesc s’encarregarà de parlar amb la comissió de Comunicació per decidir quin és
el millor moment per fer l’actualització (en cap cas, després de l’assemblea del març) i
com comunicar-la perquè siga entenedora i eficient.

6. Festa de la bicicleta 03/05/20.

S’explica la informació que es té sobre  la Festa de la Bicicleta per 2020 i s’acorda que,
encara que ens encantaria, no tenim capacitat d’assistir com a BiciHub a la Festa. A
més, s’explicita que és una bona idea que les entitats hi assistisquen amb la seua parada
perquè així cadascuna tindrà la seua pròpia presència. Per tant,  el BiciHub hi estarà
present a través del material que es deixarà a les parades d’altres entitats. Es traslladarà
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aquesta  decisió  a  l’organització  de  l’esdeveniment  i  es  demanarà  seguir  rebent-ne
informació.

- Francesc traslladarà la decisió sobre la Festa de la Bicicleta per 2020 aquesta mateixa
setmana.

7. Altres.

Es planteja la dificultat de  seguir impulsant el projecte BiciHub des d’una Gestora amb
tan pocs membres (des del gener hi han assistit només tres persones). S’està intentant
però  el  volum de  feina  és  excessiu  i  tot  i  que  la  feina  interna  es  du  al  100%,  la
visibilització de tot el què es fa no és àgil i de vegades fins i tot algú pot trobar a faltar
manca de comunicació i transparència. Necessitem urgentment que s’incorporin dues
persones que vulguen representar dues entitats per entrar a la Gestora i substituïsquen
a les dues persones que per diferents motius han causat baixa. Es decideix no reunir-
nos com a Gestora fins que a la propera assemblea es faça la renovació de càrrecs.

Per aquest motiu anunciem la convocatòria d’assemblea per dijous 26 de març on es
presentarà el tancament  d’activitats, la memòria econòmica del 2019 i el pla de treball
del 2020. Tot els documents se sotmetran a aprovació per part de l’Assemblea i també
es votarà la renovació de càrrecs de la Gestora.

Les entitats que es vulguin presentar a membres de Gestora han de presentar per escrit
la seua proposta i enviar-la al BiciHub (bicihub@bicihub.barcelona) quinze dies abans de
la data de l’Assemblea (abans de l’11 de març).

Tasques:

Francesc - penjarà l’acta anterior al web.
- s’encarregarà de fer l’actualització dels preus del Taller.
- traslladarà la decisió sobre la Festa de la Bicicleta per 2020.
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