ACTA 8/2016
ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE L’ASSOCIACIÓ DE
VEINS I VEÏNES DE JESÚS POBRE Dia 25 de juliol, 2016
Assistents: Fabian, Mari, Paco, Paca, Joanra, Pep, Dora, Costa i Tica
En el Centre Cultural de Jesús Pobre sent les 21h del 25 d’abril, 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 fetes d’agost
3. Precs i preguntes
------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Es llig l’acta anterior i s’aprova.
2. Revisem el programa i repartim tasques.
a) Divendres 5 d’agost Concert “Oratori del Pare Pere” OMA
Responsables : Mari, Dora i Joanra
Material: Obrir Centre Social, llums, cadires i faristols
Comprovar que les cadires es retiren el divendres o dissabte
b) Divendres 19 d’agost “festa del Farolet”
Responsables: Paco, Pep (melons) , Pepa i Tica,
Col·laboradors: Lorena i Mario alquilaran taules (4€) i cadires
(0,50€) per al qui vulga.
Material: 50 melons d’algers, bosses de fem, 10 taulers, 100
cadires, llum per a la rondalla
c) Divendres 26 d’agost, concert Borja Penalba, Francesc
Valor i Andreu Valor
Responsables: Costa, Paca, Pep (s’encarrega de la decoració)
Materials: llums i totes les cadires, tauleta i tres cadiretes pels
artistes
d) Escaldà del 21 familiar i 28 d’agost popular
Responsables: tots els membres de la Junta per a l’escaldà del 28.
Per a l’escaldà familiar el que vulga i Costa, Pepi Andreu. Quedem a
les 7h , després esmorzarem.
Materials: canyissos, pilons, vela, tinglao, caldera, cassa, casseta,
llenya...
Per a l’escalà del 28 necessitem taules i cadires.
Paca s’encarregarà de la compra del raïm a Alberto Perez i portar
les sol·licituds cada setmana a l’EATIM .
Buscarem col·laboradors per a l’escaldà popular i anirem vestits
d’època.
Fem els torns per a empilar durant les dues setmanes:
Diumenge: Joanra i Tica
Dilluns: Paco i Mari

Dimarts: Pep i Dora
Dimecres: Joanra i Tica
Dijous: Costa i Fabian
Divendres: Arreplegar acudirem tots els que puguen
Quan estiguin caldrà girar el raïm, Paca ajudarà.
Ens repartim els cartells i programetes de les festes d’agost per a
distribuir-los:
Dora: Jesús Pobre
Joanra: Oficines de turisme de Xàbia. Port i Arenal i Mercat del
Riurau
Paco: Casa de la cultura de Pedreguer
Pep: Dénia i Xaló
Costa : Gata i l’enviarà al Canfali, Marina Plza i provincias
Mari: Web de l’EATI, Forum, i al facebook del Mercat
3. Precs i preguntes
 Fabian s’encarregarà de preguntar a Javier i Pepa per la
notificació de les Freses perque encara no sabem res .
 L’excursió de “Coneguem el nostre Patrimoni”. Costa enviarà el
cartell a l’EATIM per a que el facen , posarem els cartells el 9
d’agost. Les inscripcions es faran el 23 i 25 d’agost de 1920:30h en el Centre Cultural, s’encarregaran Paca i Pepa Tortosa.
 Costa ha passat la quota de 2016 als socis. Revisem els socis
dubtosos.

Sense més assumptes que tractar s’alça la sessió.

La presidenta

la secretària

