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Fitxa nº: 24 Tema: Mostra 2007, Curs de 
Participació…

Día: 20/02/2007

Lloc: Sala de 
lectura 
municipal

Convocats 
 Totes les associacions i partits polítics.

Presents
1. Sandra Espejo (AMPA)
2. Alicia Maria (AMPA)
3. Rebeca Domingo (Danses)
4. Satur Ferrando (Cooperativa)
5. Joaquín Muñoz (Parròquia)
6. Concha Carreras (Fortea)
7. Angel Ribés (Fortea)
8. Daniel Agut (Belloquina)
9. Carmen Casanova (Belloquina)
10. Angel Ribés (PSOE-Ajuntament)
11. Paqui Bellés (Cooperativa)
12. Manoli Bellés
13. Xavi Ginés (Tecnic Ajuntament)
14. Remigio Barreda (Fortea)
15. César Casanova (Unió de Llauradors)
16. José Orta (Ratàfia)
17. Laura Mateu (Tahalfazar)
18. Eugeni Trilles (Pitxurrul)
19. Josep Sancho (Banda)

Ordre del dia
-Planificació de la VI Mostra Belloquina de Productes de la Terra.
-Jornades de formació de Participació Ciutadana.
-PGOU participatiu.
-Setmana de l'arbre de Benlloch.
-Dia de ràdio a l'Escola.
-Pressupostos Participatius 2006 i 2007.
-Correu associacions.
-Web municipal.

Contingut
-S'informa de les subvencions a entitats per a la promoció d'activitats en Valencià. 
-S'informa als presents del trasllat a l'empresa redactora del PGOU de les conclusions 
de la reunió sobre espais a protegir. Es comenta que properament es farà una altra 
convocatòria per tal de continuar amb el procés.
-S'informa de la disposició d'adreces de correu electrònic amb el domini @benlloch.es 
per a les associacions i de que dues d'elles ja l'han activat.
-S'informa que la web de l'Ajuntament està oberta a les aportacions informatives de les 
associacions.
-S'informa i anima a prticipar a les Jornades de Participació ciutadana. Al respecte es 
reparteixen tríptics i es comenta la importància d'aquestes.
-S'informa de l'estat de l'obra del Dipòsit de la Participació, que es troba ja adjudicada i 
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marcada a l'espera imminent del començament de l'enderrocament del mur.
S'informa de l'estat en l'excució de l'obra en l'antic Ajuntament, que es troba aturada per
falta del projecte. 
-Es dóna a conèixer una iniciativa organitzada entre l'escola, l'Ajuntament i l'associació 
Ratàfia per a fer la Setmana de l'Arbre: L'Ajuntament de Benlloch disposa de 300 
plantons de carrasca donats per la Generalitat a l'espera de ser plantats. S'acorda el dia
25 de març per a fer una plnatada d'arbres a algun paratge municipal que els serveis 
tècnicas unicipals estan buscant. L'organització està oberta a totes les associacions i 
l'activitat està destinada a tot el poble. Al respecte la Cooperativa ofereix terrenys però 
es decideix que si l'Ajuntament disposa de terrenys és millor fer la plantació en terrenys 
municipals.
-S'informa de la realització d'una jornada de ràdio per a escolars al dia 20 d'abril. La 
jornada serà eminentment pràcticai està oberta a la població en general.
-MOSTRA:
-Es decideix que la Mostra se centre enguany amb l'Oli. La Cooperativa comenta que 
aconseguirà una premsa o un molí i olives per fer demostracions en directe de la 
producció d'oli. A més es comenta que entre les activitats caldria fer sabó amb oli i 
productes derivats i visites a les oliveres mil·lenàries. La Cooperativa s'ofereix a 
instal·lar la gran exposició de què disposa sobre les oliveres. El Grup de danses es 
compromet a dansar; la banda està preparant un recital "dinàmic"; l'AMPA decidirà què 
fer per a la propera reunió; els romanesos posaran parades amb els búlgars i els 
magribins; les jubilats posaran les parades usuals. 
Respecte els temes infraestructurals es comenta que la major deficiència de la Mostra 
és la sonorització. Des de l'organització tècnica s'accepta la crítica i es comenta que si 
es prescindeix de l'excenari es podrà invertir en la sonolització professional de tres 
espais en la Mostra. Les xerrades, el concert folc i el fil musical. 
Respecte les xerrades es comenta l'oportuniotat d'instal·lar una xicoteta carpa al carrer 
Fondo per tal de cirdar l'atenció en els visitants. A més a més caldria posar algun gran 
cartell anunciador de l'espai de les xerrades.  

Conclusions
-Sobre correu elect`ronic i web sembla ser que algunes associacions tenen dificultats 
per a incorporar-se a l'ús de la informàtica. La resta s'hi sumaran.
-La resta d'iniciatives són preses positivament i amb interés.
-La Mostra torna a ser un dels reptes més importants pel que fa a la implicació d'un 
conjunt d'associacions i institucions.

Tasques
-MOSTRA: Nova reunió el proper dia 6 de març per tancar programa i dur a impremta el
tríptic que caldria repartir a la Magdaleda. Cal definir el dinar de diumenge; l'actuació de
la banda, contractar sonorització…
-SETMANA DE L'ARBRE: Cal definir activitat i organitzar programa.
-Queda pendent definir l'acció respecte els proessupostos 2007.

Imatges
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