
ACTA 2/2016

ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE L’ASSOCIACIÓ
DE VEÏNS I VEÏNES DE JESÚS POBRE Dia 29 de febrer 2016

Assistents:Mª Rosa, Pep (pare), Pep (fill) Fabian, Pepita, Paco, Dora, Costa, Paca ,
Juan-Ra, Patricia i Tica

En el Centre Cultural de Jesús Pobre, sent les 21h del  29 de Febrer  de 2016.  Es 
reuneix  la junta directiva de l’Associació 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 de  la Dona

3. Festes de l'estiu

4. Projecte cooperatiu de la llata

5. Xarxes socials

6. Viatge  “Coneguem el nostre patrimoni”

7. Pressupost 2016

8. Precs i preguntes

1.  Es llig l’acta anterior i s’aprova .

2. Dora com a representant de la Comissió de la Dona informa dels actes 
programats per a la celebració del 8 de març “Dia de la Dona”:

Projecció de la pel·lícula “La profesora de historia” el dia 6 de març a les 18h al 
centre social.

 El dissabte 12 de març sopar de la dona al bar Rosita a les 21h.

 Diumenge 20 de març contacontes a la plaça de davant del centre social.

 En setembre està previst organitzar un viatge a Alacant per a veure el musical 
“Priscilla “ 

L'exposició de Carmen Sánchez “dones del món” s'aplaça ja que el centre està 
ocupat amb altres exposicions. Es farà a novembre i s'acompanyarà d'alguna 
xarrada.

Mª Rosa informa que ja s'ha demanat a l'EATIM la utilització del local per a 
aquests actes i també la subvenció del bus per a anar al Teatre.



Es comenta que el taller de sexualitat que s'organitzà l'any passat, a pesar de la 
falta de joves del poble, va ser interessant. Decidim d'organitzar-ho en el futur.

El tresorer informa que comptem amb un pressupost de 1000€ com altres anys, 
encara que  l'any passat ens vam gastar 780€.

3. Festes de l'estiu. El recital que fèiem el 5 d'agost encara està per concretar.
No hem pogut contactar amb Francesc Esteve per aclarir qui s’encarregarà 
de preparar les partitures musicals per a la Bandeta .

A la propera reunió decidirem, si no hem pogut parlar amb Francesc, no comptar 
amb la seua participació. Tampoc sabem si Jose Angel es podria fer càrrec de 
preparar les partitures i de dirigir als músics; li ho preguntarem.

4. Van tindre alguns membres de la Junta, Paca, Pep pare, Mª Rosa, Pepita i 
Tica, una reunió amb Claudia, l'artista que proposava el projecte. Informem 
de la reunió i decidim, després d'escoltar a Paca, que les dones que fan 
llata sols estan interessades en fer alguna intervenció artística col·lectiva i 
no en reunir-se per a fer cabassets. Que el projecte de recuperar el procés 
d'arreplegar i preparar el palmito es molt interessant i que podríem fer-lo 
nosaltres. Caldrà demanar permís al president de la Junta Rectora del Parc 
del Montgó ja que encara no hi ha director.

5. Xarxes socials. Pep fill es compromet a fer un compte en facebook. 

Mª Rosa llig l'escrit que ha fet com a propaganda de l'AVV, a tots els pareix bé. 
Decidim incloure'l en l'escrit que farà Juan-Ra per al llibre de festes a més 
d'incloure fotos dels actes realitzats.

Costa parlarà amb Jake per a que canvie el nom del segell de l'AVV.

6. Viatge “coneguem el nostre patrimoni”.  Una veïna del poble, Patricia, 
proposa un viatge de cap de setmana per a conèixer un poble de Tarragona
que es diu com el nostre, Jesús, i que els seus inicis també eren al voltant 
d'un convent de franciscans. Trametrem a la comissió aquest informació. 
Caldrà que es reunisquen per a organitzar el viatge de juny. Pep fill 
comenta que es podria fer un viatge a València i visitar a l'església del 
Corpus Christi i altres coses. També que té un llibre amb rutes culturals per 
la Safor.

Tenim ja dos pressupostos del bus: Esteve 350 € de 55 places i Tomàs 350€ + 
IVA.

7. Presssupost 2016 basat en les despeses de l'any passat:

 Comissió del Vi...................1.200€

 Comissió de la Dona...........1.000€ ( l'any passat es gastaren 780€)

 Dia de la Bici........................800€ ( l'any passat es gastaren 500€)



 Festes d'estiu......................2.500€ (es tingueren 400€ de ganàncies per la 
venda de pansa.

 Coneguem el nostre territori ..350€

 Ullada al món ..........................200€

▪ Total  6.050€  (5.530 gastos real any passat)

Ingressos 3.500€ subvenció de l'EATIM i 1000€ per les quotes, 400€ venda de 
pansa

 Total 4.900€ 

Vist els ingressos i les despeses previstes , es gastem 1.150€ més del que 
tenim (630€). Considerem que cal ajustar les despeses de les festes d'estiu
(l'any passat gastarem 1.600 € en el concert d'Eva Denia). La Comissió del 
Vi informa que està pendent la visita a una bodega i no està pressupostat.

8. Precs i preguntes.

Els membres de la Junta s'estranyen del cartell “mupi” que han posat a la placeta
i volem demanar informació al respecte a l'alcalde. Manifesten el seu rebuig.

Es comenta la impossibilitat d'assistir als plens de l'EATIM. Fabian i Juan-Ra 
prepararan un escrit a l'alcalde on demandaran transparència, més 
comunicació...etc.

L'EATIM ha proposat a Pepa i Joan com a portaveus de l'EATIM amb l'AVV. 
Proposem convidar-los a la propera reunió el 21 de març.

Mª Rosa informa que els estatuts nous de l'AVV els van tornar per falta de 
signatures i la falta del pagament d'una taxa. Ja està tot solucionat i ja s'ha tornat
a enviar.

Patricia informa que l'1 d'abril l’organització Free for Africa ha organitzat un sopar
benèfic de 15€.

Recordem que la propera reunió serà el dia 21 de març ja que el 
darrer dilluns és pasqua.

No havent més assumptes que tractar s’alça la sessió.

PRESIDENTA SECRETÀRIA


