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•

Pressupostos Participatius

- Que el fòrum es dirigisca a l'escola per justificar l'elecció d'una proposta en concret (explicar els
criteris econòmics i tècnics)
- Indicar en l'enquesta que es tracta de propostes infantils
•

Jornades

- Difusió
- Es comenta que la gent participació
- Desmobilització
- Proposta de Laura per fer un acte a l'auditori per explicar l'Agenda des dels punts de vista de les
persones implicades a tota la gent.
Zapata comenta que cada persona necessita un llenguatge i cada persona ha de treballar el seu
entorn.
- Exigència de compromís per part dels comerciants
-Centrar en una fira (qüestionari Nadal)
- Eugeni proposa fer una publicació per explicar l'Agenda
- Josep: n'hi ha massa publicacions
- Zapata: Integrar els textos en el llibre de festes
- Laura i Josep es mostren voluntaris per aquesta iniciativa
• Inauguració de l'auditori
- tríptic, reedició per al llibre en color diferent
- Que tot el poble el puga veure. Tenen curiositat
-Acte d'explicació. Mobilització popular.
- Exposició de fotos i panells del procés
- Vincular-los a les votacions
• Propers temes
- Col·laboracions del llibre de festes
- Tema malnom
- Proposta de Zapata per presentacions llibre de festes per resposta de la percepció de politització
que puga existir de cara a fora
•

Diagnòstic participatiu (nova etapa)

ANNEX
CRA «EL TRESCAIRE» - AULARI DE BENLLOCH
AGENDA 21 LOCAL
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
• E. Infantil 4 anys
Un parc infantil a l'ermita i arreglar el camí
• E. Infantil 5 anys i 1r de primària
Fer un local per als joves, un casal jove.
• 2n i 3r de primària
Fer una piscina climatitzada i cicles de cinema a l'auditori.
• 4t i 5é de primària
Posar contenidors grocs i reciclar el plàstic
• 6é de primària
Posar tauletes de pedra al pinar

