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Cultura:

• Relació ajuntament-associacions: reivindicació de la independència de les 
seues activitats. Recollir iniciatives de les associacions respectant l'autonomia 
d'aquestes. Necessitat de sentir-se més escoltades.

• Consell de Cultura: podria proporcionar assistència tècnica a les associacions 
amb un gestor cultural mancomunat amb altres pobles. També seria un enllaç 
entre regidor/a de cultura i associacions. Necessitat de planificar anualment les 
activitats culturals, diversificar l'oferta i augmentar la qualitat.

• Autogestió dels espais culturals prèviament adequant-los a les activitats.
• Necessitat d'instal·lar un panell de suro a la Casa de la Cultura per enganxar les 

activitats culturals de les diferents assocaicions i una fotocopiadora.
• Promoure una setmana cultural amb programació de qualitat.
• Determinar les competències culturals entre ajuntament, escola, associacions, 

etc.
• Subvencions d'acord a les propostes, projecte i memòria.

Esports:

• Escola esportiva municipal: No està del tot aprofitada. Falta informació del 
funcionament.

• Tècnic esportiu: Estudiar quines tasques fa i distingir quines són privades o 
públiques.

• Infraestructures: Algunes estan en mal estat/manteniment com la piscina.
• Zones esportives: Valorar si es podria unificar les 2 zones esportives estudiant 

pros i contres.
• Consell esportiu municipal: De moment no caldria perquè es considera que no 

hi ha molta associaciones esportives al poble.
• Mancomunar serveis: Imprescindible. És necessari per donar un servei correcte 

de les nostres escoles (pilota per exemple) i donar a conéixer les activitats que 
es fan a BiM a altres pobles del voltant. També rebre activitats d'altres pobles 
pròxims com Almàssera, (piscina coberta, escoles esportives d'altres esports, 
etc), Tavernes, Meliana...

• Pensar activitats sense cost adreçades a persones amb necessitats específiques.



Festes:

• Debat previ: l'ajuntament hauria d'estar present a activitats religioses?
• Propostes: Activitats més participatives: penyes, colles, etc. Fer actes més 

innovadors, com es fan a altres pobles. Aprofitar el bon temps de sant Joan per 
fer més activitats festives.

• Comissió de festes: No queda clar com es gestionaria. S'hauria d'informar al 
poble de la seua creació i que qui vulga s'apunte. Seria bo que aquesta comissió 
funcione i siga participativa.

• Pressupost: l'hauria de decidir el Consell de festes. La despesa de les festes 
hauria de disminuir.

• Programació anual de festes: fer un calendari anual on es replegaren les festes 
però també activitats culturals, etc.

• Mediar entre les associacions per posar-se d'acord en activitats i promoure 
intercanvi (exemple campionat faller de pilota...)


