
ACTA 01/2016

ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE L’ASSOCIACIÓ DE VEINS I VEÏNES
DE JESÚS POBRE Dia 25 de gener, 2016

Assistents: Paca, Mº Rosa, Costa, Pep pare, Pepita, Fabian, Juanra i Tica

En el  Centre Cultural  de Jesús Pobre sent  les 21h del  25 de gener,  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. Posar data de l’excursió de “Coneixem el nostre patrimoni” i del “Dia de la Bici”
3. Samarretes del Dia de la Bici d’anteriors edicions i fotos del Dia de la Dona, qué fer

amb elles.
4. Valoració de la Festa del Vi.
5. Captació de nous socis.
6. Informació de la reunió que tingué la Junta  amb l’alcalde
7. Precs i preguntes.

1. Es llig l’acta anterior i s’aprova.
2. Posem  data per a celebrar les següents activitats:

a. Diumenge 5 de juny “dia de la Bici”
b. Dissabte 18 de juny excursió. Encara no s’ha decidit on anirem. Tica queda en

demanar  pressupost  a  autobusos  Tomàs,  compararem  amb  altres
pressupostos.

3. Les  samarretes  d’anteriors  edicions  quedem  en  buscar  una  associació  que  els
interesse i les regalarem. Paca ho ha preguntat a Lali.

4. Costa i Paco i els altres assistents valoren la festa del Vi :
a. Ha hagut molta participació en els dos actes programats. En la cata de vins

blancs ha augmentat el nombre de vins presentats,9; amb una participació de
40 persones.

b. Es comenta que faltava informació dels vins guanyadors.
c. La Comissió del Vi  està formada per: Costa, Paco, Janji, Tino, Gadea, Pistola,

Juanjo i Miquelet.
d. Observem poca  participació  de  les  dones  en aquests  actes.  Suggerim  que

caldrà fer un esforç per a incloure-les, i també als homes en els actes del Dia
de la Dona. Ens comprometem a fer publicitat a nivell de poble dels actes que
es programen tant el Dia de Vi com el de la Dona.

5. Durant la festa del Vi, el diumenge es muntà la tauleta de l’AVV per a captar nous
socis. En feren uns 20 nous socis. Queda  completar les inscripcions perquè faltava el
nº de compte bancari.

6. La Junta comunica que l’alcalde ha assegurat que en el  poliesportiu es continuarà
realitzant les diverses activitats que es venien fent. L’EATIM ordenarà i vetllarà pel bon
ús del camp d’esports i la sala.

7. En el torn de precs i preguntes:

7.1. Mº Rosa informa dels actes que la Comissió de la Dona està organitzant:
a. 6 de març projecció d’una pel·lícula al centre 8 de Març



b. 12 de març sopar de dones al bar Rosita
c. 18 de març exposició 
d. Contacontes
e. Anar al teatre

7.2.  Quedem que la  presidenta,  Mª Rosa  siga la  portaveu de l’AVV de cara a
l’EATIM.

7.3. Paca informa d’una xarrada que tingué amb Francesc Esteve on aquest  es
compromet a passar les partitures a Jose Angel, director de la Bandeta. No sabem
si ho ha fet ni si ells dos s’han reunit. Mª Rosa queda en parlar amb Jose Angel.
Pensem que seria convenient que es reuniren Francesc Esteve, Jose Angel i Mª
Rosa.  Recordem  les  dades  de  les  festes  d’agost  :el  concert  d’estiu  serà  el  5
d’agost, el concert el 26 d’agost i l’escaldà el 28 d’agost.

7.4. Projecte  de  la  llata.  Quedem  en  parlar  amb  l’artista  i  vore  la  viabilitat  del
projecte. Paca parlarà amb Juanjo de la palma que Rosario va comprar per donar-li
els diners i quedar-nos-la

7.5. Donar de baixa a Rosario com a membre de la Junta per defunció. 
7.6. Juanra i Fabian insisteixen en que la web del poble funcione,  i  en demanar

transparència a l’EATIM. Queden en fer un escrit que es presentarà amb registre
d’entrada.

7.7. Se li recorda a Costa que busque pressupost per a una nova vitrina.
7.8. Quan estiga actualitzada la base de dades dels socis, se’ls enviarà les actes de

les reunions.
7.9. Es comenta de fer un compte de dropbox per a compartir documents entre els

membres de la Junta. Costa el farà.
7.10. Queda pendent de fer el pressupost per al 2016, distribució econòmica per a la

realització de les distintes activitats programades. Estem a l’espera de que ens
accepten la subvenció de l’EATIM .

Sense més assumptes que tractar s’alça la sessió. Es recorda que  la propera reunió serà el
29 de febrer  a les 21h.

Signatures

Presidenta                                                                        Secretària


