ACTA 6/2016
ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE L’ASSOCIACIÓ
DE VEINS I VEÏNES DE JESÚS POBRE Dia 9 de juny, 2016
Assistents: Mari, Paquita, Pepita, Pepa, Fabian, Dora, Costa, Mari i
Tica
En el Centre Cultural de Jesús Pobre sent les 21h del 9 de juny, 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.

Lectura i aprovació de l’acta anterior.
Valoració Festa de Bici
Festes d’agost
Col·legi Internacional informació de la reunió amb l’alcalde.

1. Festa de la Bici. Comenten la poca participació en el Dia de la bici, encara
que totes les famíles de l’escola ho sabien. Plantegem que el proper any
vendrem les samarretes la setmana d’abans a les famílies sobre
comanda.
Les samarretes que han sobrat, Bea, es compromet a vendre-les el dia
de fi de curs a l’escola, ja que han sobrat moltíssimes. Les begudes les
guardarem per a les festes d’estiu, el berenar del farolet. Comunicarem a
l’AMPA que no compre begudes i proposar-li que continuen organitzant
aquest taller. Ja aclarirem comptes després.
2. Festes d’Agost.
Mari parlarà amb Francesc Esteve per a concretar l’actuació de l’OMA i
veure com publicitar-ho.
Decidim contractar a Borja Panyalva. Costa negociarà amb ell el preu i les
condicions, intentarà que li acompanye Andreu Valor. L’equip de so el
llogarem a Fanclub de Gta.
Comptem que Josefa faça el cartell i díptics menudets que repartirem per
les poblacions veïnes.
El VIII programa de les Festes d’Agost serà el següent, quedant alguns
detalls per a concretar:
Divendres 5 d’agost. Oratori al Pare Pare. Per l’OMA i una Coral
Dissabte 6 d’agost . Tres Molins, tres Castells

Divendres 19 d’agost: festa del Farolet, sopar (amb barra dels festers) i
actuació de la Rondalla.
Divendres 26. Actuació musical de borja Penyalva ( Andreu Valor)
Diumenge 28 d’agost: L’Escaldà
Cal afegir al cartell la col3laboració de l’ajuntament de Dénia ja que ens
proporciona la Rondalla.
Mari demanarà la utilització del riurau indicant l’horari dels actes quan
estiga el cartell.
De l’escaldà es parlarà a juliol. En la reunió propera del 27 de juny
convidarem a Joan per a que ens explique com justificar la subvenció que
demana l’alcalde per a les festes d’Agost.
3. Col·legi Internacional. Fabian informa a la Junta de la reunió amb l’alcalde
sobre la situació de la construcció del col3legi Internacional. L’EATIM ens
farà arribar els informes de la Conselleria de Medi Ambient i del secretari,
Fabian prepararà l’ al·legació i l’ enviarem a l’EATIM. Es proposa passar
als veïns del terreny l’al·legació per a que la recolzen.

4. Precs i preguntes. Paca comenta si aquest any organitzem la trobada de
la tomaca o serà el mercat del riurau la que es farà càrrec. Li ho
preguntarem a Andreu, el president.

Sense més assumptes que tractar s’alça la sessió. Es recorda que
propera reunió serà el 27 de juny a les 21h.
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