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Fitxa nº: 4 Tema: Introducció Agenda 21 local Día: 30-6-04

Es parlà
-AC Amics de Subarra:
 Inmaculada Mateu Martí
Temàtica: Cultura popular i medi ambient
-AC Pitxurrull:
President: Juan José Edo Chiva. 
Temàtica: Cultura i esports
-AC Tahalfazar:
Presidenta: Ana Belén Edo Gil: 
Temàtica: Cultura, festes populars
-Associació Amics Mare de l’Adjutori: 
Presidenta: Maria del Adjutorio Saura Casanova
Temàtica: Defensa del patrimoni i creences.
-Banda Musical Amor al Arte:
President: Enrique Climent Radiu
Director: Josep Sancho
Temàtica: Banda de música local.
-Grup de Danses de Benlloch:
Presidenta: Isabel Nebot Mas.
Temàtica: Ball tradicional belloquí.
-Associació de Jubilats i Pensionistes de Benlloch:
President: Daniel Agut Mateu
Temàtica: Tercera edat.
-Club de futbol de Benlloch:
President: Juan Barreda Agut
Temàtica: Esport, futbol
-Associació de mares i pares de Benlloch. AMPA:
Vicepresidenta: Nube
Temàtica: Cultura i infància.
-Cooperativa “La UNIÓ”
President: Joaquín Andreu Pavía  
Tècnica: Paqui Bellés
Temàtica: Serveis agraris i culturals. Formació i promoció.
-Col·legi públic CRA “El Trescaire”
Director: Vicent Roger Leche
Secretària local: Sònia Escuriola Badenes.
Temàtica: Educació infantil.
-Associació de jubilats en gestació.
Representada per Concha
Temàtica: Tercera edat 
-Persones individuals vàries.

No es parlà
-Càritas Parroquial:
Presidenta: Milagros Pavía Radiu. 
Temàtica: Promoció i beneficència. 
-Club de frontennis de Benlloch:
Delegat: José Luís Ansuategui
Temàtica: Esports, frontennis.
-Església Parroquial:
Rector: Leonardo Gallejones
Tel: 964339031
Temàtica: Difusió religiosa i culte.
-Associació “Amics del vehicles clàssics”
President: Agustí Albert Ferrando.
Temàtica: Vehicles antics.

Objetiu
-Amb la visita de Vicente Zapata a Benlloch es va procedir a fer un recorregut per tota la
localitat de la mà dels diversos col·lectius socials, organitzats o no, que gestionen 
alguna mena de àmbit de la cultura. Si més no, es cercava en la major part dels casos 
que estigueren organitzats i tingueren alguna persona com a responsable. 

Punts tractats
– A totes les persones amb que es va parlar se'ls va dir el mateix. La xerrada, al marge

de comentaris i converses mentre o posteriorment -que tendien a expressar opinions
o a demanar aclariments- , es va composar dels següents punts:
– Introducció del que és l'Agenda 21 local. Concepte i significat.
– Àmbit i paper d'aquesta Agenda en la planificació global cultural i social municipal.
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– Paper dels diversos col·lectius i persones en el projecte.

Conclusions
– Optimisme rellevant en la majoria de les entrevistes. En algun cas és ben cert que es

van fer observacions en línia pessimista fonamentada en la poca creença en la 
participació de la gent en projectes d'aquesta naturalesa.

– En qualsevol cas, i a banda de l'escepticisme ocasional, totes les entitats i persones 
van mostrar la seua més sincera predisposició a col·laborar en el projecte.

– A nivell polític, un dels més importants el recolzament va ser total. 
– Evidentment el camí no serà una camí de roses però val a dir que sembla ser que 

ningú no deixarà d'intentar-ho. COMPROMÍS FERM EXPRESSAT.
– Un dels fets que més es va ressaltar va ser la facilitat en la que projectes com aquest

cauen en el nores. Moren per inanició. 

Tasques

-Les Associacions: Explicar-se entre elles el projecte. Elaborar una opinió i propostes 
d'acció.

-Les persones individualment: reflexionar i indicar el treball que estan disposats a 
aportar. Proposar activitats realitzables.

-Les institucions: Cercar fórmules de participació i esferes de relacionabilitat. 

Observacions

-Realitzar d'ara endavant les reunions en espais no directament relacionats amb 
l'Ajuntament. 
-Cal fer treballs concrets, que siguen efectius.
-...
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