
ACTA 9/2016

ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE L’ASSOCIACIÓ DE
VEINS I VEÏNES DE JESÚS POBRE Dia 29 d’agost, 2016

Assistents: Fabian, Mari,Paca, Joanra, Pep, Dora, Costa, Pepa i Tica

En el Centre Cultural de Jesús Pobre sent les 21h del 29 d’agost, 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. Al·legació de les “Freses”
3. Excursió al monestir de Cotalba i Otos 
4. Valoració Festes d’Agost
5. Precs i preguntes

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---

1. Es llig l’acta anterior i s’aprova.
2. Al·legació de les “Freses”. L’ajuntament de Dénia ha notificat que hi ha

un període d’al·legacions en la urbanització de les “Freses”, donant 15
dies lectius per a fer-ho. Fabián ha fet l’al·legació i ja l’haviem llegit.
Mari ens compromet a anar a l’ajuntament de Dénia per a arreplegar la
documentació  i  presentar  la  nostra  al·legació.  Pensem que podríem
proposar als veïns colindants adherir-se a la nostra  al·legació. Fabian
farà un full d’adhesió que passarem als veïns. Ens repartim la feina de
fer  arribar  als  colindants  el  full  d’adhesió.  Pepa  opina  que deuríem
presentar l’al·legació en valencià. Juanra s’encarregarà de traduir-la.
Fabian proposa entregar-la en les dos llengües oficials.

3. Excursió  al  monestir  de  Cotalba  i  Otos  .  Hi  ha  28-30  persones
apuntades.  Encara  podrien  afegir-se  algunes  persones  més  (5).
Avisarem  de l’hora d’eixida.

9h: Eixida a les  des del Riurau.
11- 11:30h  Visita al monestir de Cotalba , durada 1:30h
14h: Dinar a la Casa de les Senyoretes a Otos, 
17h Visit guiada a Otos, durada 1:30h
18:30-19h Tornada

Agafarem begudes que tenim i les portarem en neveres  per al viatge
4. Valoració Festes d’Agost. 

Econòmica: Costa demana les factures que tenim dels actes i despeses
de les festes.
Demoment són aquestes: Menjar i beguda ................250€

         Supermercat i pa.....aprox 134€
         Melons...................................25€

Els ingressos són per la venda de la pansa....................744€
L’any vinent posarem el preu de la pansa a 12€/kg per a facilitar la
venda fraccionada, aquest any s’ha venut a 11€/kg.



L’alcalde, Javier ens ha informat que li han donat la subvenció de la
Diputació; cal enviar les factures a nom de l’EATIM, del músics, llums,
impremta...
Valorem cada acte:

 Oratori del Pare Pere a l’església de Jesús Pobre.
 Mari  informa  dels  compters  que  li  ha  passat  l’OMA  de  la
subvenció rebuda de la Diputació.
Pepa opina que aquest concert no estava en la línia d’actuacions
d’estes festes, ni en el lloc habitual. Altres socis pensen que ha
estat be. Va acudir molta gent, a banda de la del poble.
La majoria dels membres pensem que els concerts deurien fer-se
sempre en el Riurau

 Pujada al tres molins, tres castells. Mari va anar i ens conta que
va anar poca gent però van estar molt a gust.

 Festa  del  Farolet. De cara  a  l’any vinent  recordar-nos  que es
necessari avisar al grup musical de que deu coordinar-se amb
Mònica, monitora del taller. 
Van participar moltes famílies tant en el taller com les que es van
quedar a sopar. La Rondalla del Cànter, oferida per l’Ajuntament
de Dènia, va animar la vetlada i va fer ballar als dansadors del
poble amb les seues cançons.
Comentem que aquest tipus de agrupacions musicals , rondalles,
estan be per aquesta festa.
Mari informa que Lorena i Mario van traure 60€ en l’alquiler de
taules i cadires.

 Concert de fi de festes a càrrec d’ Andreu Valor i homenatge a
Lluis Llach per Borja Penalva. Va ser un exist, acudiren unes 300-
350 persones. Hi havia 200 cadires, per això pensem que caldria
alquilar-ne més l’any vinent; encara que molta gent es seia al
voltant  del  riurau.  Els  festers  muntaren  barra  al  costat  dels
escusats, els va anar molt be.

 L’escladà. Primer es va esmorzar i després s’escaldà. Fet que va
fer que s’acabara d’escaldar sobre les 12:30-13h , hora de les
danses. 
Parlem sobre l’horari  i  ens decantem que es millor  fer-la  com
aquest any per a facilitar a tota la gent que va venint que ho
veja, encara que feia molta calor.
Recordem que la  nostra  intenció  és  animar  a  que  els  veïns  i
veïnes que vullguen porten el seu raïm per a escaldar.
La venda de pansa va ser un èxit i molt estressant, caldria tindre
ja bossetes preparades o posar dues carpes, una per al raïm i
l’altra  per a la  pansa, necessitaríem més gent ajudant,  4 o 5
persones.

Decidim  que  cal  visibilitat   l’AAVV  com  a  organitzadora  d’
aquestes  festes  i  d’altres  actes:  posant  la  pancarta  de
l’associació i també fent rodes premsa per a presentar els actes



que organitzem al  llarg de l’any,  obrint  i  presentant els  actes
organitzats. Aquest any Javier, l’alcalde, va convocar una roda de
premsa  per  a  presentar  les  festes  d’agost  i  especialment
l’estrena de l’oratori.

5. Precs i preguntes.
Reclamar una parada en la Sella -  Bisserot  d’una parada del  trenet
d’Alacant-  Dénia,  aprofitant  que  estan  fent  reformes.  Aquest
reclamació es va fer anteriorment, fa anys.
Fer un escrit a l’EATIM recordant-li que nos ens han donat resposta a la
carta de març.
Proposar a l’EATIM que estudien l’accés a minusvàlids  a la plaça Pou
de la Murtera per la carretera.
Costa  informa  que  la  depuradora  no  funciona  i  les  aigües  brutes
s’aboquen  al  barranquet  directament  i  molts  dies  fa  una  pudor
insuportable. Fer un escrit l’EATIM demanant explicacions al respecte.
Decidim demanar totes les factures amb IVA.
Pep ens informa que el seu fill no pot vindre a les reunions.

             Propera reunió 26 de setembre a les 21h. 

Sense més assumptes que tractar s’alça la sessió.

La presidenta la secretària


