ACTA 4/2016
ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE L’ASSOCIACIÓ
DE VEÏNS I VEÏNES DE JESÚS POBRE Dia 18 d’abril, 2016
Assistents: Paca, Mº Rosa, Costa, Pepa, Pepita, Juanra, Patricia i Tica
En el Centre Cultural de Jesús Pobre sent les 21h del 18 d’abril, es
reuneix la Junta directiva de Veïns i Veïnes, en reunió ordinària per a
tractar els següents assumptes.
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lectura i aprovació de l’acta anterior.
I Jornades Gastronòmiques
Viatge “coneguem el nostre patrimoni”
Festes d’agost
Projecte de llata
Pujada al Montgó, 1 de maig
Precs i preguntes.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Es llig l’acta anterior i s’aprova.
2. I Jornades Gastronòmiques. L’alcalde ens dona 30 tiquets per a
vendre (10€/tiquet), els deixem en les tendes de Rosi, Isa i la
perruqueria de Laura. Ens oferim voluntàries per a col·laborar el 30
d’abril ajudant a servir: Mari, Paca, Dora, Paca, Costa i Tica. Juanra
s’oferirà com a voluntari del Mercat, ja que aquesta associació també
col·laborarà venent tiquets i servint. Recordem que les persones que
col·laboren estaran convidades a dinar. Costa proposa que anem tots
iguals amb una samarreta del l’AVV, com només tenim les de la
bicicleta , quedem en posar-nos-les.
Paca repartirà els tiquets per les tendes i en el cas que no es venguen
els portarem al mercat del diumenge.
3. El pressupost per a realitzar l’activitat de “coneguem el nostre
patrimoni” és de 350€, per a pagar l’autobús. Pepa informa de les
diferents propostes que parlaren en comissió. La proposta que
decidim fer 1r és la visita a monestir de Sant Jeroni de Cotalba
(Alfahui) i després visitar el poble d’Otos, el poble dels rellotges. Hi ha
possibilitat de dinar en la casa rural per 12€.Decidim fer l’excursió el
diumenge 12 de juny . Ens plantegem fer un descompte als socis.
Recordem que el dia de la Bici el farem el 5 de juny. Farem una reunió
abans de la reunió ordinària per a concretar i ultimar l’excursió abans
de les festes.
4. Festes d’Agost. Mari informa de la reunió que tinguérem amb el
director de la JOMA Francesc Esteve. L’actuació que considerem més
interessant és un oratori que ha compost sobre el Pare Pere, i faria
l’estreno en el riurau el 5 d’agost. Francesc es va suggerir que
sol·licitarem l’actuació de l’orquestra a la Diputació i així sols caldria

pagar la coral. Demanarà col·laboració a la Bandeta i els xiquets
podrien cantar alguna cançoneta.
Recordem que cal ajustar el pressupost del les festes. Buscarem
grups. Tica informa que del llistat de grups que ens ha passat Manolo
li crida l’atenció Efren Lopez i Xaluq. Quedem que demanarem
pressupost d’aquests grups.
L’endemà tenim cita amb l’alcalde de l’EATIM. Anirem Paca i Tica a
parlar amb Javier i els temes que li plantejarem seran:
 Sol·licitar la JOMA
 Sol·licitar la utilització del Riurau per a les festes d’Agost
 Comunicar el baix pressupost que disposem per a les festes i si
podem comptar amb alguna ajuda extra.
5. Projecte de la llata. Mari ha parlat amb Joan Sala. Li informa que
volem pujar al Montgó a fer palmes i si això seria possible. Ell pensa
que caldria presentar a través de l’EATIM un projecte, que podria
preparar Pep, a la Conselleria de Medi Ambient demanant permís.
Trobem que hi ha poc de temps per a preparar-lo i ho deixem per a
l’any vinent
6. Pujada al Montgó, es farà com altres anys i l’eixida serà des de la
placeta a les 8 del matí.
7. Torn de precs i preguntes.
a. Costa ens mostra el logo de l’AVV que ha fet Jake, l’ha deixat
igual i ha rectificat sols el nom. El portarà a la impremta Avellà
de Pedreguer per a que facen el segell.
b. Mari anà a una reunió amb Joan Pineda on els informà d’unes
subvencions per a associacions, pensem
que podríem
demanar per a l’escaldà i el concert d’agost. Encara no han
eixit publicades. Ester ens avisarà quan isquen per a sol·licitarla.
c. La Comissió de la Dona, segons informa Pepa vol fer una
exposició de tapissos de Carmen Sánchez a novembre, cal
reservar la sala per a aquesta data del 20 de novembre al 4 de
desembre. L’exposició serà el 25 de novembre. També han
pensat fer una campanya de vacunació contra la violència de
gènera amb unes polseres per al dia 25 de novembre.
d. Pepa planteja que ells i altres membres de la Junta (Pepita,
Paca i Pep) no tenen accés als escrits de la Junta i que
compartim en el dropbox. Quedem que els farem arribar en
paper, excepte les actes que les llegim cada reunió.
Sense més assumptes que tractar s’alça la sessió. Es recorda que
propera reunió serà el 30 de maig a les 21h.

la

