Fitxa de seguiment de les reunions.

Fitxa nº: 9

Tema: 7ª reunió protofòrum

Convocats
-
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AMPA
ASS. CULTURAL SUBARRA
PSOE
PP
AEDL
COOPERATIVA “LA UNIÓ”
ASS. DE JUBILATS (2)
PARRÒQUIA
UJI
BANDA DE MÚSICA
GRUP DE DANSES
ASS. PITXURRULL
ASS. TAHALFAÇAR
ASS. AMICS DE LA MARE DE DEU
AMPA
TRESCAIRE

Día: 17-12-04
Lloc: Local
Cooperativa

Presents
-

Subarra: Imma
Cooperativa: Paqui
PSOE: Àngel Ribés
AMDA: Mariú
AODL: Xavi
Pitxurrull: Eugeni
AMPA: Nube
Trecaire: Àngels
José Miguel García
UJI: Vicente Zapata
Coop.: Satur
AMPA: Manoli

Objetiu
- Aprofitar la presència de Vicente Zapata per tal de posar-lo al corrent dels
avanços; acordar definitivament el tríptic presentat per fer difussió; mirar formes
de fer difussió; trobar altres fórmules de recaptar informació per tal de fer el
sondeig; decidir el format de la propera publicació pendent.

Punts tractats
1. Discurs i recolzament dels treballs realitzats fins al moment al “protofòrum” de
participació ciutadana fet per Zapata.
2. Mostra del resultat de la maquetació del tríptic consensuat en la reunió anterior i
debat sobre el seu format.
3. Fórmules per tal de difondre la idea de l’Agenda entre els col·lecius locals.
4. Fórmules per tal d’aconseguir més i millor informació per tal de fer un bon
diagnòstic.
5. Propers objectius: Catàleg/llibre. Mostra.

Conclusions
1. Segons afirma Vicente Zapata el projecte que s’està treballant a Benlloch i els
productes que s’estan obtenint estan sent molt més importants del que al protofòrum
li semblem. S’estan fent molts erforços i les coses estan avançant lenta però de
forma segura.
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2. La forma del tríptic (copia annexa) ha agradat en general tot i que queden coses per
pulir. Es decideix substituir una de les frasses –ser immigrat regular- per “Pasar
d’immigrant a veï” ja que es considerà més genuí de la intenció de l’Agenda i més
adient a la voluntat dels membres que la composen fins el moment. S’haurà de
repasar altra vegada, ja que no es va fer anteriorment, i directament es distribuirà.
Les modificacions no podem ser grans ja que el tríptic resulta d’un consens anterior i
tornar a passar per la mateixa reunió faria perdre temps.
3. S’observa que entre els assistens manquen ferramentes per a explicar els seus
conciutadans la utilitat de l’Agenda 21. Es decideix que el tríptic pot ser una bona
oportunitat per explicar-ho amb alguna cosa “entre les mans”. Es decideix difondre
l’Agenda dintre dels col·lectius i amb els que no estan presents. Per a que asquest
treball siga més efectiu es pensa que seria millor si qui fera la tasca de difussió
foren els representants de les associacions qui explicaren l’agenda a la resta de
membres. Servirà per donar més confiança, fer-lo més creïble i facultar amb la
pràctica els representants de les associacions en la tasca de la difusió. També a la
resta d’associacions seran els representants de les associacions presents qui
expliquen els objectius i els procediments de l’Agenda. Es farà per proximitat però
sense deixar-se’n cap. En qualsevol cas s’ofereix la presència i assessorament de
l’AODL en els casos particulars en què així es demane.
4. Es planteja el fet que cal incorporar més i millor informació per tal de realitzar una
acurada anàlisi de la realitat de Benlloch sobre la que cal actuar. Per aixó es
paltegen vagament fórmules com que es comencen a presentar en un lloc
centralitzat estudis o treballs que es poseeixquen per a fer una base de dades
important que permeta sel·leccionar els continguts. La idea que pren més força,
però és la d’implicar persones que estiguen estudiant alguna carrera, professionals
en actiu o gent amb coneixements a la diagnosi de la localitat. No queda del tot clar
com ni quan començar a fer la crida.
5. Es tracta de la composició del llibre que s’està parlant de fer. Es decideix que no es
debatrà en aquesta reunió del seu format, tal i com estava planejat, sinò que es
portarà la idea als diversos col·lectius per a que siga el seu organ assembleari qui
done idees sobre aquest. En aquest sentit s’aprofitarà el tema per difondre la idea
de l’Agenda i enllaçant així amb l’anterior punt que es referia a la difussió de la idea
de l’Agenda 21.
6. Es tracta dels locals per a fer les reunions. Seran rotatius i caldrà elaborar una fitxa
amb cadascun d’ells per a saber amb quins recursos es compta. Aquesta fitxa serà
elaborada per l’AODL en forma de formulari i lliurada als representants de les
entitats per a que els emplenen.
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Tasques
1. Continuar treballant en la línia maracada sense desesperances.
2. En menys dos dies es faran còpies de la proposta que es repartiran entre les
associacions. Quatre dies després es tancarà el termini per a fer les esmenes
s’acabarà el tríptic i es portarà a impremta. Tan bon punt estiga imprés es repartirà
entre les associacions.
3. S’han de convocar assemblees o reunions amb gran presencia de membres de les
associacions per tal d’explicar i debatre l’Agenda 21. Això es farà una vegada es
tinga entre les mans el tríptic en qüestió per a usar-lo com a ferramenta de treball.
4. En aquestes reunions es debatrà també de la oportuninat i el caràcter d’una
publicació en la que apareguen les associacions. S’han de proposar idees de com i
quan fer-ho.
5. Es prepararà un formulari per fer un registre de recursos de les associacions en allò
referit als locals de què disposen per a completar la informació que ja es té en la
fitxa d’associacions que la major part d’ellesha emplenat ja.
-

S’ha de parlar amb les associacions de jubilats per tal de veure què passa i perquè
no acudeixen a les reunions.
S’ha de convocar els especialistes d’alguna forma per veure la seua possible
implicació.
S’ha de buscar una bona fórmula per a centralitzar la informació útil per al
prediagnòstic.

