
ACTA 10/2016

ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE L’ASSOCIACIÓ DE
VEINS I VEÏNES DE JESÚS POBRE Dia 26 de setembre, 2016

Assistents: Paco,Paca, Joanra, Dora i Tica

En el Centre Cultural de Jesús Pobre sent les 21h del 26 de setembre, 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. Fer els comptes del viatge “Coneguem el nostre patrimoni” a Otos
3. Valoració  l’escaldà que es va fer amb el  Centre Ocupacionals  de la

Xara.
4. Organitzar l’Ullada al Món
5. Precs i preguntes

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

1. Es llig l’acta anterior i s’aprova.
2. Com Costa,  el  tresorer  no va vindre a la  reunió,  acordem passar-li  les

factures i que ell traga els comptes.
3. L’escaldà amb les persones del Centre Ocupacional va estar molt bé. Els

que vingueren passaren un bon matí,  coneixent la manera d’escaldar i
interaccionant  amb  altres  persones  del  poble.  A  l’hora  d’escaldar,
acudiren els alumnes majors de l’escola, que compartiren amb ells una
estona  de  convivència,  va  ser  interessant  per  a  ells  veure  realitats
diferents  .  Va  haver  moltes  persones  de  l’associació  que  ajudaren  en
aquesta activitat. L’alcalde va agrair la col·laboració de l’Associació.
Les  despeses foren  ,  24 € per  a  pagar el  raïm.  L’esmorzar  el  pagava
l’EATIM. Falta pagar els glaçons de gel a Isa. 
La pansa que s’escaldà no es secà be i no s’ha pogut aprofitar.

4. Organització de l’activitat “L’Ullada al Món”
Decidim fer-la en novembre el 4 , 11 o 18. La comissió, formada per Paco,
el  Fus, Paca i  Tica,  s’encarregarà de organitzar-lo.   Fus parlarà amb el
mestre  Luis  de  Valencia,  i  parlarem  amb  Paco  Costa  també.  Li
preguntarem a Costa si ell faria el cartell anunciador.

5. Precs i preguntes
Paca informa:

 Que ha fet dos socis nous.
 Demà dimarts es reuneixen algunes dones al centre 8 de Març

per a preparar la pansa que s’escaldà en agost. El que puga i
vullga, pot anar a ajudar.

 Que hi hagué persones que es queixaren que no es parlara en
castellà durant la visita a Otos. Comentem que la nostra llengua
és el  valencià i  deu ser la  primera en utilitzar-se i  no devem



prescindir d’ella com a vehicle de la nostra cultura. Que  sempre
podem,  els  bilingües,  fer  de traductors  per  a  no fer-li-ho  tant
pesat al guia.

Paco vol conèixer la nostra opinió sobre el tema d’organitzar un dinar
en el  poble,  on  mostrarem el  nostre  folklore  ,  les  danses,  quan es
realitze  el  congrés  de  Tècnics  de  Dentistes  a  setembre  del  2017.
S’hostejaran  a  la  Sella.   Açò  aportaria  alguns  diners  pera  als
organitzadors i col·laboradors de l’event.
Comentem que ens pareix bé, i que ell  deuria plantejar-lo a l’EATIM.`

Comentem que agrairíem que els membres de la Junta que no pugen
acudir a la reunió avisen.

 Propera reunió el 24 d’octubre a les 21h, l’avancem una setmana per a no
coincidir amb el pont  de Tots Sants.

Sense més assumptes que tractar s’alça la sessió.

La presidenta La secretària


