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Tema: 1ª Reunió sobre la III Mostra

Día: 04-2-04

Convocats

Presents

-AMPA
-ASS. CULTURAL SUBARRA
-AUTORIDATS LOCALS
-AEDL
-COOPERATIVA “LA UNIÓ” – *BOCOI*
-ASS. DE JUBILATS
-COMERCIANTS LOCALS

- Fabiola, Manoli
- Imma, Agusti
- Àngel, Àngel, Juanjo
- Paqui, J. Jesús, Satur, Ximo
- Concha, Concha
- Daniel, Isabel, Ermendina
- Josep - Tere
- Agut, Susana, Isabel, Jose,
- Leonardo,

Objetiu
-Es pretenia conèixer el grau d’implicació de les distintes associacions locals, a
l’hora de proposar activitats, col·laborar amb la posada en marxa i el
desenvolupament propi de la Mostra de Productes de la Terra. D’igual forma,
interessa l’opinió dels comerciants locals, en temes com la ubicació de la
Mostra, el dinar de germanor,…

Punts tractats
- Ubicació de la Mostra
- Imatge corporativa de la III Mostra + Temàtica.
- Criteris de selecció de los Artesans.
- Las possibles exposicions ( eines/ oliveres/ vi/ animals/ carbonera/…), conferències,…
- Activitats formatives; curs UJI,
- Activitats ludico-festives; concert Folk, Dimonis, Concert Banda, Actuació Grup
Danses, ( pel·lícula ¿?)
- Presentació del vi Bocoi, Tast popular, discurs,
- Tema publicitari: pancartes, periòdics, tv, ajudes de comerciants,
- Activ. De Convivència; dinar per artesans y col·laboradors, esmorzars ?
- Activitats Esportives; demostracions jocs tradicionals,(infantils,..)
- Concurs de Fotografia.
- Activitats d’animació; teatre de carrer, animació i malabars,…(falta concretar i
especificar l’hora i dia de realització)
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Conclusions
- Proposta d’ubicació a pl. Sant Antoni -. A discutir.- El VI, com temàtica per a la Mostra.
- Artesans que produeixquen el seu producte, dins la nostra zona
- Exposicions; es comentaren , la d’oliveres mil·lenaris/ la d’eines agrícoles/ …/ el
corrals/ la carbonera/ el molí d’oli/…
- Conferències: xerrada sobre el VI, …
- Formació: curs UJI.
- Act. Lúdiques; concert de Folk -.SAÜC.- ( falta dia-hora), Dimonis (falta dia)…
Concert Banda + Grup de Danses (concretar-ho tot; actuació, dia .hora,…)
Pel·lícula ¿?
- BOCOI: cert, la presentació del Vi, la xerrada, la tast popular,..
- Publicitat: especificar ( tv –periòdics-pancartes-..) i concretar proposta sobre aportació
dels comerciants.
- Convivència: el dinar per artesans –col·lab. / concretar l’opció dels esmortzars,..
- Act. Esport: proposta de demostració de jocs tradicionals (concretar)
- Concurs de fotografia: falta concretar les bases del concurs.

Tasques
-Els comerciants: han de decidir quin serà el lloc definitiu on ubicar la Mostra.
Les opcions presentades eren; 1. Pl. st. Antoni (estretint-la), 2.
Pl.Mercat+Adjutori+Llibertat.
-Les Associacions: s’han de reunir amb els respectius components , i decidir
en quines tasques col·laborar, i quines propostes aportar.
-Les persones individualment: reflexionar i indicar el treball que estan
disposats a aportar. Proposar activitats realitzables.

