Ficha de seguimiento de reuniones.

Fitxa n: 7

Tema: Ordre del dia

Convocats
Tos els col·lectius que fins ara han
participat.
Convocats per via telefònica, personal i
per correu electrònic.
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Dia: 17-11-04

Presents
-

Juan José Edo (Alcalde)
Àngel Ribés (PSOE)
José María Roca (PP)
Enric Climent (Banda de Música)
Nube (AMPA)
Àngels Escuriola (CRA El Trescaire)
Eugeni (Coordinador social i Pitxurrul)
Sàtur Ferrando (Coopterativa)
Xavi Ginés(Coordinador institucional i
ADL)
-Leonarno Gallejones (Rector parròquia)

Objectius
-

Constatar el compromís amb l’Agenda dels col·lectius. Assignació de delegats
fixes.

-

Aprofundir en el diagnòstic de la percepció social dels problemes de Benlloch.
Discussió conceptual per tal d’elaborar un tríptic informatiu per a fer difusió.
Trobada de llocs per fer activitats.

Punts tractats
-

Prediagnòstic:
o Cal aportar més informació ja que s’han aportat pocs formularis més.
Sobre aquest punt es genera un debat sobre els terminis de lliurament ja
que, es comenta, no pot haver termini ja que això0 exclouria opinions. Al
mateix temps es diu que s’hauria de posar una mínima limitació ja que en
algun moment s’haurà de prioritzar. Finalment s’acorda donar presa a qui
tinga formularis sense lliurar, sense menystenir mai els que vagen
arribant. En qualsevol cas no s’acorda el dia de la priorització i per tant
de límit.
o

-

Es podria pensar d’incloure altres mètodes de recerca d’informació tot i
que siga més indirecta. Per exemple fotografies, articles de premsa o
revistes, llibres, o treballs diversos que puguen obrar en poder d’alguna
de les persones presents o coneguts. No es va passar a pensar més
profundament sobre el tema i el punt va passar sense pena ni glòria.

Representativitat i participació:
o Des del grup coordinador es comenta que hi ha dificultats operatives per
tal de convocar els grups i que fora bo que cada grup designés una
persona amb la que parlar. La resposta de pràcticament tots és positiva.
Es complementa amb la proposta de que cada grup designe més d’un
responsable per si de cas el designat falla. És a dir que cada entitat cree
un grup de treball per a l’Agenda 21 Local.
o A més a més es comenta que per tal d’estimular el compromís dels
col·lectius no presents la propera reunió es tractarà del llibre que en la
reunió anterior es va plantejar. Aquest tindrà una forma de catàleg però
encara està per parlar del format i la composició que queden pendents
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per a la reunió vinent. Qui no estiga al projecte no estarà al llibre, és la
idea que s’acaba extraient.
o Davant d’aquests comentaris es planteja una discussió en la que es
reconsideren els grups convidats. Es fa un repàs als grups enllistats per
veure si algú dels presents nota l’absència d’algun. S’anoten els que
faltaven (reduïts). Com que el grup dels caçadors no està es planteja
convidar-lo a participar en el projecte. Aquí sorgeix un debat sobre si el
projecte que s’està engegant és tan sols de caràcter cultural (que en el
debat queda clar que no, que és de caràcter general) i si una associació
de tals característiques és compatible en un projecte amb tan gran
rellevància de la conservació del medi ambient... Sobre aquest darrer
punt el debat gira entorn a la “participació” en ella mateixa. I més o
menys es conclou que tot i que als presents no els agrada la finalitat de
la entitat dels caçadors (unànimement), el grup de treball no és ningú per
limitar la participació de cap entitat. La participació, per tant, és més
important que els participants. A més a més, a nivell metodològic es
considera que si no agrada alguna de les actituds d’algun grup, el millor
que es pot fer és convidar-lo a participar per tal que ell mateixa s’adone
de la seua actitud i entre tot possibilitar el canvi.
o Sobre els espais de trobada es treballa la idea que anar a fer reunions
als espais usats pel grups de Benlloch podria servir per a implicar-los i fer
que es sentiren identificats amb el grup de treball. D’alguna forma, es
parla, anar al seu terreny obligarà a que estiguen receptius ni que siga
per educació. Així possiblement, a sa casa, acudisquen a la que puga ser
la seua primera reunió de treball.
Discussió sobre l’Agenda 21 Local i propostes de tríptic.
Com que no dona temps es decideix fer un monogràfic per a confeccionar el tríptic

Conclusions
- Cal pensar en posar límit al prediagnòstic. No hi ha presa però cal començar a centrar
les problemàtiques.
- Designació de delegats per al Fòrum de cada organització.
- Usar el llibre per fer que les entitats no presents s’associen al projecte.
- Acceptar a totes les associacions sense excepció, i quantes més millor. Idea de la
participació com a mètode de resoldre desavinences.

Tasques
- Propera reunió el dia 1 de desembre a les 19:00h.
- Preparació de continguts dels tríptic informatiu.
- Continuació amb les fitxes de col·lectius que falten i informació de l’existència del
projecte de llibre. Intentar atreure-les a la propera reunió del grup de treball. Es
sondejarà la disposició de llocs de trobada.
- Continuació de l’aportació d’informació amb les fitxes o per altres vies.

