ACTA 2/2017
ACTA DE LA REUNIÓ GENERAL ANUAL DE L’ASSOCIACIÓ DE
VEINS I VEÏNES DE JESÚS POBRE Dia 17 de febrer, 2017
Assistents: Mª Rosa, Paca, Costa, Pepa, Paco, Juanra, Pepita, Dora,
Fabian, Andreu, Pistola, Loles, Sebastià, Pep, Lali, Pepa Martinez,
Greta i Tica
En el Centre Social 8 de Març Jesús Pobre sent les 20h del divendres
17 de febrer, es reuneix la Junta directiva de Veïns i Veïnes i els sociS,
en reunió general per a tractar els següents assumptes.
Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2. Mª Rosa comença la reunió amb fen un recordatori de Rosario ,
com a veïna i sòcia que va col·laborar durant la seua vida.
Mª Rosa enumera les activitats realitzades durant tot l’any:
Dia de la Dona.
Dia de la Bicicleta.
Les festes de l’Estiu.
Continua informant sobre:
L’escaldà que es va fer en setembre per als alumnes del Taller
ocupacional de la Xara, en la que col·laboraren socis i l’escola.
La nova activitat de Coneguem el nostre patrimoni, al Monestir
de Cotalba i Otos.
La vacunació en contra de la violència de gènere en el Mercat
del Riurau i l’exposició de Carmen Sánchez “Dones de tots els
Colors”.
Les dues sessions de la Ullada al Món.
Activitats que s’han quedat sense realitzar:
El taller de llata col·laboratiu, la visita al poble de jesús den
Tarragona.
Respecte a les relacions amb l’EATIM:
S’han aconseguit que els plenaris siguen oberts als veïns.
L’EATIM ens ha informat de les subvencions que rep anualment i
en que van a invertir-les.
Si algú vol fer alguna proposta a l’EATIM poden ser portaveu.
Mº Rosa segueix informant de les al·legacions que s’han fet dels
dos DICS al terme de Jesús Pobre. Li dona la paraula a Fabian, ja
que ha segut ell el que les ha fet. Fabian informa que el projecte
del Col·legi Internacional era inviable ja que suposava una
ocupació del terreny major a la superfície del casc urbà.
L’altre DIC de l’hotel de les cabanyes no es pot realitzar per
estar en zona forestal. Quan es vaja a tractar en l’Ajuntament
de Dénia acudirem els veïns per a protestar, a més demanarem
tindre veu en el plenari.
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Costa continua informant sobre la gestió econòmica. Dona un
paper amb un resum dels ingressos i despeses als assistents.
Informa que gràcies a les gestions que ha fet Paco, el banc
Sabadell ens ha reduït les comissions que ens cobren quan
passem la quota als socis.
Costa explica que la festa de l’escaldà s’abarateix molt gràcies
a la subvenció de la Diputació.
Pepa Tortosa comenta que sempre estem retallant en el més
mñinim detall, els cartells els fem nosaltres, les col·laboracions
que tenim d’altres persones són gratuïtes.
Pepa Martinez proposa pujar la quota anual a 10€, actualment
de 6€. Decidim que encara no, ja que tenim diners suficients
amb les subvencions de l’EATIM i Diputació.
Mari informa que Jake ha modificat el segell de l’associació
afegint veïnes al nom. Javier, l’alcalde posarà durant aquest any
en els papers oficials “25 anys de l’AVV”.
Passem a tractar de la festa d’aniversari de l’Associació:
Sobre el multimèdia, caldria reunir tot el material (fotos,
cartells) que els socis puguen aportar. Recordem que les
reunions ordinàries són els darrers dilluns de mes ales 21h.
Juanra comenta que l’AVV ha organitzat durant molts anys
activitats culturals al poble i reconeix que en l’actualitat també
l’EATIM ofereix activitats. Suggereix que l’EATIM augmente la
subvenció a l’AVV.
Pepa Martinez contesta que en el poble hi ha 6 associacions que
tenen igual dret a rebre subvencions i no podem augmentar-la.
Andreu comenta que a banda de la subvenció, esperem que
l’EATIM tramite les ajudes de la Diputació.
La Comissió de la Bici comenta que degut a la poca de
participació deurien no organitzar-la aquest any. S’estranyen
que aquesta festa dirigida a les famílies amb xiquets tinga tan
poc interès. Andreu proposa celebrar el Dia de la Bici amb un
acte reivindicatiu d’un carril bici a Gata. Xavier, l’alcalde diu
caldria comunicar a
la Diputació els accidents de bicis i
vianants que hi hagen en esta carretera per a pressionar que el
facen.
Respecte a col·laborar l’AVV servint, com l’any passat, en la II
Jornada Gastronòmica, Andreu no no veu calar i suggerís que es
busquen altres alternatives i que la nostra col3laboració no siga
la mateixa de personal de servici.
Es recorda la Pujada al Montgó del 1 de maig que es continuarà
fent.
Tortosa conta l’excursió que estem programant a Moixent, visita
cultural i a una bodega artesanal.

Tortosa demana a Xavier que ens avise quan es tracte el tema
del DIC del Col·legi per a demanar veu l’AVV en el Plenari de
Dènia.
Es proposa contactar amb les altres associacions del poble
( AMPA, GIP, BTT, Atletisme, Mercat del Riurau, Grup de Danses)
per informar i convidar-los a les reunions i activitats
organitzades per l’AVV. També estan les penyes del Barça,
Madrid i València.
Respecte a la festa del 25è aniversari de l’associació, tots estem
d’acord una gran festa: fer un dinar, música o teatre. Lali
proposa fer un passeig pels punts més emblemàtics del poble.
Tortosa un intercanvi d’associacions (la del Cabanyal, una de
Dénia) i també fer un pin commemoratiu per als socis.
Xavier, l’EATIM farà visible els 25 aniversari, en els escrits
oficials.
Una idea seria arreplegar fotos del socis per afer una pancarta
que penjaríem del centre Cultural.
Andreu recorda que ha passat molta gent per la Junta de l’AVV i
que caldria contar la seua història per tal d’acostar-la als més
joves.
Paca i Bea tenen tots els retalls de premsa que han eixit al
CANFALI referents a l’associació.
Amb totes aquestes idees s’alça la sessió i passem a fer-nos un
piscolabis.
La presidenta

La secretària

Mª Rosa Costa

Tica Marques

