FÒRUM DE PARTICIPACIÓ DE BENLLOCH
FITXA DE SEGUIMENT DE REUNIONS
FITXA N: 18

TEMA:
2ª reunió V Mostra

DATA:
16/02/06

LLOC:

CONVOCATÒRIA:

CONVOCATS:
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Forn Fermans Vilar
Firn Isabel Mas
Torroner
Carnisseria Sales
PSOE
PP
Totes les associacions

Àngel Ribés (PSOE)
Àngels (escola)
Àlvar Andreu (Ajuntament)
José Orta (Ratàfia)
JoséMaría Roca (PP)
Josep Sancho (Banda de música)
Eugeni Sancho (Pitxurrul)
Míriam (danses)
Marta (danses)
Verònica (danses)
José Manuel Vallés (Carnisseria)
Tere sales(Carenisseria)
Inma(escola)
Laura (Tahalfazar)
Irenen Vallés (filla de Tere)

Objectiu:
Tractar de planificar la propera Mostra que celebrarà la seua cinquena edició.
Entre els temes a tractar figuren els comentaris crítics recollits als expositors
de l'anterior edició, i els resultats de la reunió avaluatòria que es va fer amb
posterioritat de la quarta edició de la Mostra.

PUNTS A TRACTAR:
- Qüestionari passat als expositors de la III edició de la Mostra.
- Coordinació deficient amb l'Ajuntament.
- Propaganda insuficient
- Incompatibilitat entre espectacles i activitat comercial
- Il·luminació nocturna deficient
- Poca senyalització als carrers
- Possible agrupació dels artesans per temàtica
- Propostes tractades en la reunió
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- Col·locar la caseta de l'Ajuntament a l'entrada del recinte firal
-Replantejar la sonorització de la Mostra
- Sobre l'escenari es va comentar que s'hauria de col·locar a la plaça del
Mercat amb la boca mirant a la Plaça de Sant Antoni
- Que la informació municipal estiga portada per almenys dues
persones
- Possibilitat d'avisar a les escoles de Castelló per a proposar-los visites a
la Mostra
- Crear un circuït amb començament i final que permeta recórrer tots els
elements de la Mostra, tant els aspectes culturals com aquells que es
refereixen al comerç
-L'actuació de música tradicional s'hauria de fer al migdia per atraure la
gent del dinar
- Tractament de l'estil temàtic de l'edició d'enguany. La Matança del
Porc
- Es proposa fer matança dissabte
- Es faran embotits el dissabte per atraure públic
- Diumenge es torraran xulles
- Portar un especialista en gastronomia tradicional per a fer unes
xerrades
- Activitats: emparedar paret del barranc de la Font. Roquet i Beltrán,
possibles emparedadors
- Es comenta que les xerrades són interessant tot i que cal pensar molt
bé com es fan i el seu contingut per a que siga interessant

Conclusions:
- Es va comentar que no calia fer massa cas de les crítiques dels comerciants
externs. Ara bé, altres de les crítiques, les internes, han de ser solucionades.
- Cal cridar a la gent per posar-ho tot en marxa.
Tasques:
- Convocar diferents grups i associacions per treballar
- Que la banda decidisca què farà i amb qui comptarà
- Cal pensar en les xerrades i en les activitats de les associacions culturals.
IMATGES:
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