
 

ACTA REUNIÓ JUNTA GESTORA   04/02/21  
 

BICIHUB  

c/ Pere IV, 58-60, 08005, Barcelona 

Tel: 93 307 74 75,                                                                                         NIF: G-67394668 

bicihub@bicihub.barcelona                                                                    www.bicihub.barcelona 

 

Ordre del dia: 

 
1- Agendar reunions amb:    

• Comissionat ESS i Regidoria  

• Coop57 

• Regidoria emergència climàtica  
2- Acordar documentació   per a la justificació i auditoria conveni BIchub 2019-20 
3-Projecte a presentar a l’ ICUB amb Festival Rueda  
4: Premi BIciimpuls 
5-Difusió EWB 
6-Homenatge al Mario Garcia de Mensakas   
7- Varis  
Trobada amb la cooperativa de riders les Mercedes  
 

Membres assistents:  

Presidenta: Montse R. Faidella 
Tresorera: Nuri   Soto  Aliaga 
Secretaria: Raquel León Mayol    
 
La Junta gestora es duu a terme de forma  virtual el dia 4/02/21 de 17 a 18 i de 18 a 20 amb les 
Mercedes  
 

Acta de la junta 4/02/21 
1- Agendades reunions amb:   

• La reunió de seguiment del conveni 21-22 serà el dia el dia 17/2 a les 10h en format 
virtual   

• Pendents d’acordar reunió amb regidoria emergència climàtica . Format presencial   

• La reunió amb el coop 57 és el proper dia 18/2 a les 17h. Format virtual  

2- Acordar documentació   per a la justificació i auditoria conveni BIcihub 2019-20 
S’estan tancat els documents  memòria d’actuació i memòria econòmica  i l’auditoria  serà el 
dia 17/2 a les 17h.   Responsables Montse R. Faidella i Laura Pérez 
 
3-Projecte a presentar a l’ ICUB amb Festival Rueda  Data límit 17/2  

Com a Bichub presentem el projecte Ràdio Pedal.  Responsable de l’execució i de la redacció 
Festival Rueda.   

4- Premi Biciimpuls 

Ens han concedit el premi en la categoria de projecte  en el marc del COVID. El lliurament  es 
farà presencialment el dia 4/3 i proposem que hi vagi el Xavi Prat en nom de Bicihub. 
 
5. A la web farem públic diferents informacions :  
 
-tots els premis Biciimpuls i en especial el d’entitats del Bicihub com el cas del BACC . 
-Que fem efectiva la nova quota del taller d’autoreparació 
-Que ens presentem com a nova junta 
-que donem suport a la campanya de Can Ricart  
   
.  
6-Homenatge al Màrio Garcia de Mensakas   
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Hem acordat que la Montse enviarà fotos de les possibles parets per a fer al grafitti i que la Nuri  
parlar amb dos companys per encarregar el dibuix. Les pintures i materials  necessari corren a 
càrrec del Bicihub. I comencem a pensar  en l’acte que ens agradaria fer al Bichub  .Ho activa 
la Nuri .  

7- Varis  

-L’Associació Ciclista Sant Joan Despí es dona de baixa del Bicihub. Li hem escrit agraint els  
seus comentaris  i desitjant  poder compartir de nou amb ells en qualsevol moment . 

.-Un cop feta la reunió de seguiment de conveni  comunicarem  via mail a les entitats:  

• La situació del conveni. 

• la baixada de quotes: la ordinària (100euros) i la reduïda (60euros) pera qui ho 
necessiti quota reduïda a qui vulgui /pugui de 60 euros 

• El Premimpuls 

• Els proiecte Ràdio Pedal  
 
-Activar el perfil pera  la nova persona coordinadora del Bicihub  i del serveis  inclòs el bicicargo  
 
-Neteja de vidres. Esperem a decidir si cal contractar el serveis o fer nosaltres una altra brigada 
de neteja   
 
 

Trobada  amb las Mercedes: Molt bona sintonia  i ganes de fer plegades  Ens proposem trobar-

nos a mjtjans de març per a fer bullir l’ olla i veure si podem fer alguna cosa: de sensibilització de 

denuncia,  de coneixement  etc...   

 

 

La reunió es tanca a les 20h  
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