
ACTA 7/2016

ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE L’ASSOCIACIÓ
DE VEINS I VEÏNES DE JESÚS POBRE Dia 28 de juny, 2016

Assistents:  Mari,  Paquita,  Pepa, Dora,  Costa,  Paco,  Pepa Martinez,
Rob, Freni i Tica

En l’EATIM  de Jesús Pobre sent les 21h del  28 de juny, 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. Les Festes d’agost
3. Reivindicació de millores en  l’ADSL del poble
4. Reclamar a l’Ajuntament de Dénia la notificació de les Freses

...............................................................................................................

...........................

1. Es llig l’acta anterior i s’aprova.
2. Mari, ja ha sol·licitat a l’EATIM l’ús del Riurau per als diferents

actes de les festes d’agost  i ha indicat l’horari en que es faran.
També ha demanat pressupost a l’impremta, caldrà adjuntar-lo
a la subvenció abans del 8 de juliol.
Repassem el programa de l’any passat i anem afegint tasques a
realitzar i qüestions a tindre en compte:
El 5 d’agost es necessitarà llums per al concert de l’OMA. Dora
parlarà amb Lluis per a que es faça càrrec ell.
19 d’agost. Per al taller del farolet es necessitaran 50 melons
d’Alger  (  Paco  s’encarregarà  de  comprar-los)  Pepa  i  Tica
s’ofereixen per col·laborar eixe dia .
El berenar l’oferirà l’AMPA. Les begudes que sobraren del Dia de
la Bici les portarem per a berenar.
Necessitarem taules i cadires, poals de fem aquest material el
portaran  els  conserges  al  Riurau.  Safes  de  plàstic,  cordells,
retoladors negres, culleres i ganivets.
Per  la  nit  actuarà  la  Rondalla  del  Cànter,  Mari  es  posarà  en
contacte amb ells. 
Necessitem Llums, Lluis.
Eixa  nit  buscarem dos  xics  o  xiques  que  oferisquen  taules  i
cadires a un preu mòdic i el que traguen per a ells/es.
Divendres 26 d’agost. Per al concert necessitem equip de so
que l’aconseguirà Costa.
Una taula vella i 3 cadires, a més la decoració de l’escenari li ho
proposarem a Pep pare.



 S’instal·laran les llums, Lluis
Diumenge  28  d’agost.  L’escaldà. Parlem  d’escaldar  la
setmana anterior per tal de tindre pansa eixe dia, es comenta el
diumenge 21 escaldar  uns 12 cabassos.

8h: Acudiram els participants
9h: esmorzar i després botar foc i escaldar
10h: taller de canyissos 
13h: Danses populars

            Convidarem a esmorzar i a l’aperitiu al grup de danses i a la
Colla La Xareta.

Necessitem: els  canyissos,  llenya,  pilons,  veles   feina  que
faran els conserges.
Paca s’encarrega de posar-se en contacte amb els homes que
fan canyissos.
La  colla  de  la  Xareta  que  acompanyarà  al  grup  de  danses
presentarà pressupost a l’EATIM per a adjuntar a la subvenció ,
són 100€.

Freni i Rob s’encarreguen de traduir a l’anglès el programa de
festes d’agost. Posar la programació en la web de l’EATIM i en el
facebook del Mercat i el Forum.
També  deixar  informació  en  les  oficines  de  turisme  de  la
contornà

3. Precs i preguntes. 
Mari comenta de fer un taller de la pansa amb les persones del
taller ocupacional.
L’excursió “Coneguem el nostre patrimoni” la publicitarem en
agost, 23-24-25 d’agost caldria fer la reserva del viatge per part
dels interessats

Sense més assumptes que tractar s’alça la sessió. Es recorda que  la
propera reunió serà el 25 de juliol  a les 21h.

La presidenta La
secretària


