FÒRUM DE PARTICIPACIÓ DE BENLLOCH
FITXA DE SEGUIMENT DE REUNIONS
FITXA N: 42

TEMA:
Reunió ordinària

DATA:
09/11/11

LLOC:
Dipòsit de la
Participació

CONVOCATÒRIA:
ecorreu general, web i bans recordatoris

CONVOCATS:

ASSISTENTS:
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Cooperativa La Unió.
Associació Pitxurrull.
Associació Tahalfazar.
Associació Amics de Subarra.
Associació Amics de la Mare de Déu de
l'Adjutori.
Associació Ratàfia.
AJP La Belloquina.
AMPA CRA El Trescaire de Benlloch.
AJP Daniel Fortea.
Grup Popular.
Grup Socialista.
Banda Amor a l'Art.
Grup de danses Rabalaire.
Associació Rumana.
Associació Islàmica/Marroquina.
Parròquia de Benlloch.
Penya Barça.
Cra El Trescaire.
Penya de festes.
Públic en general.

Àngel Ribés
Manoli Bellés
Xavi Ginés
Eugeni Trilles
Carles Casavona
Ovidio Ibáñez
Vicent Guimerà
Adelaida Puig
José Luís
Pedro Ruiz
Joan Vergés
Raul Alzira
Sheila Tena
Vicenta Vilar
Representants de Conselleria i
d'empresa projectista

ORDRE DEL DIA:
1. Exposició del projecte de canalització del barranc de la Font en els tram que va
des del Pou de la Vila al Pont del costat de la Font dels Tres Canons.
2. Planificació de la Mostra Belloquina de Productes de la Terra 2012.
3. Proposta de canvi en la Plaça de Bous de festes.
4. Precs i preguntes.
CONTINGUT:
1- Pla de Participació Pública del Barranc de la Font: L'empresa projectista i la
Conselleria exposen als assistents la variació introduïda en el disseny del projecte de
canalització de part del barranc de la Font, entre el povet Nou i el pont. Una vegada
explicada la modificació consistent en la inclusió de recobriment de pedra els murs i el
llit del barranc el lliura una enquesta complementària als assistents per tal que es valore
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la modificació i es retornen els resultats. L'enquesta estarà a disposició dels veïns a
través de la web i en format paper a les dependències municipals.
2- Proposta sobre la Plaça de Bous: El Regidor de Festes exposa el que entén com a
problema incipient de falta de cadafals per a formar la Plaça de Bous en festes. La seua
proposta passa per fer-la oberta de manera que puga ser sostenible. Es produeix un
intercanvi d'idees i de problemes que cadascuna de les solucions exposades podria
representar i finalment es proposa la creació d'una comissió encapçalada pel propi
regidor per tal de convocar els i les interessades i analitzar el tema i proposar solucions
entre ells. També es comenta que existeix la possibilitat de consultar la població al
respecte aprofitant la consulta sobre pressuposts participatius que cada any se celebra.
3- Planificació de la Mostra Belloquina: Es comenta que cal anar pensant en temes i
activitats de cara a una pròxima convocatòria de reunió on es decidirà en funció
d'aquestes propostes. l'Associació Amics de la Mare de Déu de l'Adjutori presenta una
proposta d'activitats temàtica centrada en el patrimoni religiós de Benlloch. Aquesta
proposta s'adjunta en aquesta acta. Aquesta es valorarà en la propera reunió on també
es valoraran la resta que puguen haver-se presentat.
4- Avaluació dels resultats sobre pressupostos participatius 2011. El tècnic local exposa
la davallada que està experimentant la participació en la consulta que en quatre edicions
ha passat del 50% al 30%. Tanmateix, es diu, els resultats són molt positius tot i que cal
analitzar bé quins són els motius de la davallada per recuperar la participació. Alguns
dels assistents comenten que la proposta guanyadora és massa ambigua
(Condicionament de camins rurals) a la qual cosa se'ls respon que la decisió sobre quins
són els camins que s'adequaran serà presa per l'Ajuntament.
5- Precs i preguntes: Alguns dels assistents comenten que cal que més gent acudisca a
les reunions. Això passa, afirmen, per millorar les convocatòries i repensar els horaris de
les reunions. En aquest sentit es proposa provar fer una reunió en cap de setmana, tal
com alguna vegada s'ha fet.
TASQUES:
1. Publicació de l'enquesta del Pla de participació pública del Barranc.
2. Creació de la Comissió sobre la Plaça de Bous a càrrec de Carles Casanova.
3. Aportació de propostes sobre temes i activitats de cara a la convocatòria de
reunió específica sobre la Mostra.
4. Nova convocatòria de reunió en cap de setmana.
IMATGES:
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Ordre del dia reunió Fòrum de l'Agenda 21 Local:
Dia: 9 de novembre 2011.
Hora: 19:30
Lloc: Dipòsit de la Participació
Convidats:
Correu massiu i bans recordatoris.
– Cooperativa La Unió.
– Associació Pitxurrull.
– Associació Tahalfazar.
– Associació Amics de Subarra.
– Associació Amics de la Mare de Déu de l'Adjutori.
– Associació Ratàfia.
– AJP La Belloquina.
– AMPA CRA El Trescaire de Benlloch.
– AJP Daniel Fortea.
– Grup Popular.
– Grup Socialista.
– Banda Amor a l'Art.
– Grup de danses Rabalaire.
– Associació Rumana.
– Associació Islàmica/Marroquina.
– Parròquia de Benlloch.
– Vicente Zapata (UJI).

ORDRE DEL DIA
1. Presentació del Pla de Participació Pública actuació en el barranc per
part de l'empresa.
2. Plaça de Bous. Regidor de festes.
3. Mostra Belloquina.
4. Avaluació pressupostos 2011.
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