ACTA 11/2016
ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE L’ASSOCIACIÓ DE
VEINS I VEÏNES DE JESÚS POBRE Dia 24 d’octubre, 2016
Assistents: Paco, Paca ,Mari, Pepa T., Pepa, Pep, Costa , Dora, Joanra i Tica
En el Centre Cultural de Jesús Pobre sent les 21h del 24 d’octubre, 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.
Organització de l’Ullada al Món
La Comissió de la Dona informa dels actes organitzats en novembre
Precs i preguntes

------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Es llig l’acta anterior i s’aprova.
2. Tenim dos propostes de viatge per a l’Ullada al Món:
 Siria, Líbia contat per Lluis, mestre de Valencia, per al 18 de
novembre
 Eslovenia, contat per Noelia i Paco, el 16 de desembre
Es farà en el centre 8 de Març a les 21h
Costa es compromet a fer el cartell. Necessitem fotos i el títol de
cada viatge. També mirar qué oferirem típic d’aquests països.
3. Dora i pepa informen de les activitats organitzades per la Comissió de la
Dona per a Novembre:
 Exposició de tapissos de Carmen Sánchez “Dones del Món”. Es podrà
muntar a partir del 20 de novembre i la inauguració serà el divendres
25 de novembre a les 19:30h i durarà fins al 4 de desembre.
Prepararem una picaeta.
 Vacunació contra la violència cap a les dones. La farem el diumenge
27 de novembre en el mercat del Riurau. Acte que rebutja la
violència de gènere i pretén conscienciar a la població i demanar un
compromís per a acabar amb ella.
Els cartells i l’imant que donarem després d’un compromís personal
ens facilitarà el grup organitzador a nivell comarcal. Nosaltres
prepararem un llaç amb el lema “Ni una menys” per a fer més visible
la participació de la gent.
Organitzem dos torns per a estar a la taula de la vacunació.:
De 9 -11:30h........Pepa T., Costa, Mari, Dora, Paca
De 11:30-14h.......Paco, Juanra i Tica

El cartell anunciador d’aquestes activitats el farà Loles. Mari
s’encarregarà de sol·licitar la sala i el lloc per al mercat a l’EATIM i
al president del Mercat, Andreu.

4. Precs i preguntes:
Mari informa de dos temes:




La invitació de l’EATIM a participar en els tallers sobre el Pla General
de Dénia, que es realitzaran el dia 3, 4 de novembre a les 19h.
Considerem que deuria participar molta gent perquè el tema és molt
important per al nostre poble. Per això decidim passar la informació
als socis i animar-los a que acudisquen.
La invitació de l’EATIM a la xarrada sobre el desfibril·lador. Va anar
Pep. Ja s’ha decidit la ubicació i han eixit voluntaris per a fer el
curset.

Juanra informa que la decisió de l’EATIM de fer a els plenaris ordinaris de la
Junta oberts als ciutadans, no ho era per als plenaris extraordinaris, fet que
resulta sorprenent ja que l’any 2015 dels 10 plenaris, 1 va ser ordinari i 9
extraordinaris. Qüestionem l’interès de l’EATIM per la participació i
transparència.
Recordem que l’any vinent 2017, l’AVV farà 25 anys i volem organitzar una
festa especial. On podríem fer una exposició dels cartells de les activitats
organitzades , una projecció de fotos que, Juanra s’encarregarà de preparar,
música, i.... ja ho pensarem. En la subvenció que demanem a l’EATIM
demanaran un augment per a poder organitzar-la.
L’Assemblea General anual decidim fer-la dia 13 de gener a les 20h, divendres
per a que puga vindre més gent.
Tica es compromet a enviar l’acta de les reunions al socis i la invitació a
participar als tallers del Pla General.
Propera reunió el 28 de novembre a les 21h.
Sense més assumptes que tractar s’alça la sessió.

La presidenta

La secretària

