
ACTA 12/2016

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

Assistents: Mari, Fabián, Paca, Dora, Costa, Paco, Pepa, Juanra i Tica

En el Centre Cultural de Jesús Pobre sent les 21h del 28 de novembre, 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. Informar sobre la reunió de l’EATIM on es presentaven els  pressupostos

de l’any vinent.
3. DIC del Col·legi Internacional a Jesús Pobre.
4. Valoració de les activitats del  25N organitzades per la comissió de la

dona.
5. La comissió del Vi informa de les activitats que realitzaran en la Festa

del Vi.
6. Justificació de la subvenció anual que rebem de l’EATIM.
7. Precs i preguntes.

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

1. Es llig l’acta anterior i s’aprova.
2. Fabián informa que  les subvencions que rep l’EATIM de la Diputació  les

deuríem repassar i  fer  propostes noves mirant  les  que vam rebre l’any
passat 2016.  

Comentem que la reunió no va ser ben convocada ja que sols es va avisar a
l’Associació de  Riuraua Vius i l’AVV. La resta de associacions no van ser
convocades. Van assistir Paco (A. de Riuraus Vius) i Fabián i Mari (AVV).

Mari proposa que s’organitze per l’EATIM un curs de Formació de fer marges
de pedra, que permetrà refer els marges del poble que estan trencats. En
Pedreguer  es  va  organitzar  un  taller  paregut.  Portarem  propostes  a  la
propera reunió.

3. El projecte del DIC del col·legi Internacional a Jesús Pobre anirà al Plenari
de l’Ajuntament de Dénia. Allí es pronunciaran si estan a favor o en contra
del projecte i després s’enviarà a la Conselleria que tindrà que aprovar-lo.
Es proposa parlar amb els representants polítics de l’Ajuntament de Dénia,
Podemos i Ciutadans, per tal de plantejar-los la nostra opinió al respecte.
Costa proposa que les reunions amb ells siguen a Jesús Pobre.
Mari informa que amb Gent de Dénia no ha pogut parlar.
Hem concertat reunió amb Podemos i Ciutadans el 12-13 de desembre.
Preguntarem com es  demana el  torn  de  paraula  per  a  participar  en el
plenari on es tracte del DIC, ja que en el plenari de desembre no es va
tractar.



S’informa que hi ha un nou DIC presentat sobre un hotel a Jesús Pobre, que
està  en  exposició  pública  en  Alacant.  L’alcalde  ens  ha  dit  que  anirà  a
vore’l.

4. Les dues activitats organitzades van ser: l’exposició de Carmen Sanchez i
la Vacunació contra la violència de gènere.
A la inauguració de l’exposició va anar poca gent. Comentem que es podria
haver publicitat per la ràdio. El grup de alumnes majors de l’escola tingué
un encontre amb Carmen Sanchez, on es tractà el tema de l’exposició, les
diferents situacions de les dones del món. 
Per  a  augmentar  la  participació  proposem  que  també  podríem  haver
utilitzat el Fòrum, diguent-li-ho a Ester,  per a divulgar-ho.
S’informa que en el bar Llebeig no hi havia cartell.
En la vacunació, que es va realitzar un diumenge en el Mercat del Riurau,
va participar molta gent i va servir per a visibilitzar aquesta situació. Es
repartiren 150 imants i ens vam quedar curts, ja que participà més gent.
Pepa escriurà una nota per a enviar al Canfali i a Marina Plaza i Costa ho
enviarà amb algunes fotos.

5. .  Aquest  any es  celebrarà  el  cap  de  setmana  del  20-22  de  gener.  Les
activitats seran com anys passats:
Divendres: xerrada i cata de vi blancs
Diumenge: cata de Vins del Terreny
El diumenge muntarem una taula per a fer socis nous.
Aquest any no s’ha organitzat cap viatge en bus a una bodega per falta de
pressupost. Anaren un reduït grup a Benissa.
Costa  informa que  s’organitzarà  una  rifa  per  a  traure  diners  per  a  les
despeses dels dinars dels convidats que participen.
Per al l’any vinent, Costa proposa fer un viatge a les Alcusses on podríem
visitar una bodega i fer una visita cultural als restes Ibers. 

6. Costa   té  preparat  per  a  presentar-ho  la  setmana  vinent  a  l’EATIM els
justificants de la subvenció rebuda per l’EATIM (3.200€) i ha sol·licitat la
subvenció per al proper any de 6.300€. L’any passat demanarem 5.300€.
Ha afegit un nou concepte per a celebrar els 25é anys de l’AVV, fundada en
1.992.

7. Precs i preguntes.
L’assemblea  general  serà  el  10  de  febrer  a  les  20h.  Comentem  que
podríem donar una picaeta.
Paca informa que el 9 de desembre a les 19.30h en el Centre Social es
passarà un vídeo que presentarà Greta sobre les festes al llarg d’un any a
Jesús Pobre.

La propera reunió serà el dilluns 30 de gener a les 21h.

Sense més assumptes que tractar s’alça la sessió. 

La presidenta La secretària


