ACTA 2/2015
ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE L’ASSOCIACIÓ DE
VEINS I VEÏNES DE JESÚS POBRE Dia 30 de novembre, 2015
Assistents:Rosario, Paca, Mº Rosa, Costa, Pep fill, Dora, Paco, Pepita,
Juanra i Tica
En el Centre Cultural de Jesús Pobre sent les 21h del 30 de novembre, es
reuneix la Junta directiva de Veïns i Veïnes, en reunió ordinària per a tractar
els següents assumptes.
Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2. Informació de la Comissió del Vi
3. Precs i preguntes
1. Es llig l’acta anterior i s’aprova . es fa la rectificació del nom d’una de
les vocals.
2. Representants de la Comissió del Vi, Costa i Paco, informen dels
actes programats pel Concurs de Vi, que es celebrarà el cap de
setmana del 22,23,24 de gener. Hi haurà una xerrada i cata de vins i
el concurs el diumenge.
Comenten que es podrien organitzar més activitats si disposarem de
més pressupost. Comentem que s’ho plantegen i després buscaríem
subvencions per a realitzar-les. Algunes de les propostes: cursos de
poda, el tunel del Vi , que es fa a Xaló. El projecte de la microvinya
pensem que és massa ambiciós i que l’AVV no es pot fer càrrec i
necessita el suport de l’EATIM, es podria presentar.
3. Precs i preguntes
Costa el tresorer informa que s’han passat les quotes d’aquest
any 2015, que el proper any es cobraran el mes de juny i els propers
anys en el 1r trimestre. Hi ha socis que han tornat el rebut. Costa
passarà el llistat i revisarem si volen continuar o els donem de
baixa .Costa, Mari i Paca passaran pel banc per a que se’ls reconega
la signatura i poder operar amb el compte. La directora del Sabadell
es compromet a llevar les comissions que es cobren, després si les
reclamem, sols cobraran el mínim.
Costa, el tresorer informa que s’ha tramitat la subvenció a
l’EATIM per a l’any vinent. Es farà un pressupost després del cobro de
les quotes.
Com interessa fer nous socis, quedem en muntar una tauleta el
dia del Concurs de Vins. Prepararem la pancarta i revisarem el full
d’inscripcions.
Rosario ja ha parlat amb Jaume per aconseguir les palmes per a
un projecte artístic cooperatiu. Ell les pot aconseguir a 60€ el costal i
ens regala un altre. Rosario diu que ella el pagarà i si després es fa el
projecte ja aclarirem comptes. En Nadal intentarem parlar amb

Manolo Miralles i que ens facilite el telèfon de l’artista. Mari informa
que ix una subvenció en març per a Associacions i que podríem
sol·licitar-la per a realitzar aquest projecte artístic de llata.
Juanra proposa enviar les actes de les reunions per correu
electrònic als socis. Abans caldrà actualitzar la base de dades. Porta
un carta demanant a l’EATIM que funcione la pàgina web de Jesús
Pobre.
Mari proposa concertar una reunió amb l’alcalde per a
presentar-nos com a la Nova Junta. Preguntarem en qué consisteixen
les obres que estan fent-se en el polisportiu i la sala i si es podrà
donar els usos diversos que el poble necessita.
L’alcalde regala el llibre “Els riuraus i l’elaboració de la
pansa”que es va presentar al Mercat. Comentem que els llibres que
disposa l’Associació no estan a l’abast de ningú. Seria més
interessant que estigueren a la Biblioteca. Farem una llistat i
comprovarem si en la biblioteca no els tenen, els donarem.
Costa s’encarregarà de comprar un portàtil i instal·lar un
programa per tindre una base de dades dels socis.
Recordem que la propera reunió serà el dia 25, el darrer dilluns
del mes de gener.
No havent més assumptes que tractar s’alçà la sessió.
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