ACTA 1/2017
ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE L’ASSOCIACIÓ
DE VEÏNS I VEÏNES DE JESÚS POBRE Dia 30 de gener, 2017
Assistents: Paca, Costa, Pepa, Paco, Juanra i Tica
En el Centre Cultural de Jesús Pobre sent les 21h del 18 d’abril, 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.
5.

Lectura i aprovació de l’acta anterior.
Preparar l’assemblea general anual.
Organitzar el 25 aniversari de l’AVV
Informar de l’al·legació del nou DIC
Valoració de la Festa del Vi.
6. Precs i preguntes.
Deixem parlar en primer lloc a dos membres de la plataforma
comarcal SOS Natura, que naix en 2016 amb l’objectiu de
protegir el territori i lluitar contra l’especulació. Volen fer una
trobada, amb totes les associacions que la integren, en Jesús
Pobre i esperen que nosaltres demanem el permís a l’EATIM per
a utilitzar el riurau o el Centre Social 8 de març. Aquesta
trobada està prevista per al 4 de març de 10-14h. Comenten
que Lali coneix el seu projecte. Pensem que ella , com a veïna
del poble, també podria sol·licitar els espais públics per a la
Trobada. Ens deixen un telèfon de contacte 690005260 Edu
Bellver Alberola
1. Es llig l’acta anterior i s’aprova.
2. L’assemblea anual la farem el divendres 10 de febrer a les 20h
al Centre Social 8 de Març. Informarem dels actes organitzat al
llarg de l’any i les al·legacions que hem fet del DIC del Col·legi
Internacional i el de l’Hotel.
Costa passarà compte de la comptabilitat de l’Associació.
Avisarem als socis per correu electrònic i farem cartells per a les
tendes, els animarem a que vinguen i aporten idees per a
celebrar el nostre aniversari. També hi haurà una picaeta
després de l’assemblea.
3. Actes per a celebrar la festa aniversari de l’AVV.
Costa informa que el saldo actual és de 4.000€ i falta la
subvenció de l’EATIM.
Proposen organitzar diferents actes al llarg d’aquest any, Pepa
aporta aquestes idees:
 Fer un multimèdia, contant la història de l’AVV, arreplegar
cartells, fotos.. Quedem en demanar dos pressuposts a
Jake (Costa) i Paco a un conegut. Per a fer aquest

documental caldria fer un guió i quedar per a recopilar el
material d’uns i d’altres.
Consultarem si hi ha alguna ajuda econòmica de la
Conselleria de Cultura que pugem sol·licitar.
 Una altra idea de Pepa és la de convidar a alguna
associació de veïns de Dènia i a la del Cabanyal, per tal
de fer un intercanvi d’experiències. Al finalitzar faríem
una picaeta. A aquestes persones tindríem que pagar-los
el transport.
 En el llibres de festes caldria fer un escrit especial aquest
any.
 Considerem que podríem fer un dia de festa a setembre.
Costa proposa que siga dins de les festes del Cabrerot.
4. Valoració de la Festa del Vi.
La comissió la formen : Costa, Paco, Tino, Migue, Gadea, Juanjo i
Pistola.
Aquest any hi ha hagut polèmica respecte als vins que poden
participar. La Junta proposa que és la Comissió la que deuria
revisar les bases del concurs i informar a la Junta abans de
publicar-les.
Hi ha diferents opinions respecte a si els festers deurien
col·laborar en el dinar de la Comissió del Vi i els seus convidats.
Estem d’acord que això passarà si els festers, que cada anys
canvien, volen voluntàriament col·laborar cobrant només el cost
del menjar.
5. Precs i preguntes
 Es proposa que quan demane l’alcalde la subvenció a la
Diputació tinga en compte la festa d’Aniversari de
l’Associació, preguntar-li si hi ha alguna altra ajuda a la
que pugam acollir-nos.
 En la reunió convocada per l’EATIM, a falta de propostes,
la Junta Veïnal decideix en que gastar el pressupost anual.
Sense més assumptes que tractar s’alça la sessió. La propera
reunió serà el 27 de febrer.
La presidenta
Mª Rosa

La secretària
Tica

