
ACTA 3/2017

ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE L’ASSOCIACIÓ
DE VEÏNS I VEÏNES DE JESÚS POBRE Dia 27 de febrer, 2017

Assistents: Paca,  Mari, Dora, Juanra i Tica

En el Centre Cultural de Jesús Pobre sent les 21h del 27 de febrer, 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. Actes de celebració del Dia de la Dona.
3. Viatge a Moixent
4. Organitzar el 25 aniversari de l’AVV
5. Valoració de l’assemblea general
6. Precs i preguntes.

1. Es llig l’acta anterior i s’aprova.
2. Dora informa dels actes organitzats per la Comissió de la Dona

per a celebrar el 8 de març:
 El divendres 3 de març hi haurà un monòleg de Patricia

Sornosa a les 20:30h al centre 8 de Març i després una
picaeta per als assistents. De la picaeta s’encarregarà Isa.
Demanarem el micròfon a l’EATIM per si fera falta. Mari i
Dora  estaran  a  les  19:30h  per  a  rebre  a  l’artista.  El
monòleg es titula “Género fresco” i costa 200€. 

 Dissabte 11 de març sopar de dones al bar Sequer a les
21h, després hi haurà música amb les cantants Yolanda
de Dénia i una amiga. S’ha contractat 3,5h i sopar amb un
cost de 200€ i el sopar.

Comentem  de  traure  aquests  actes  en  el  facebook  del
Mercat del Riurau, li ho direm a Andreu.
Quedem en fer còpies del photocol de l’any passat i regalar-
les. Les penjarem al bar Sequer per a que cada una agafe les
seues fotos.

3. Per  a  l’activitat  “Coneguem  el  nostre  patrimoni”  anem  a
organitzar una excursió a Moixent un diumenge. Allí visitarem
els restes ibers i  una bodega.  Posem la data del  7 de maig.
Tortosa s’ha encarregat d’organitzar la visita i ha contactat amb
un grup que ens organitzarà i ens farà de guia. 
Caldrà calcular el preu per a socis i per als no socis.

4. Organitzar el 25 aniversari de l’AVV.
 Decidim  fer  una  pancarta  amb fotos  de  tots  els  socis.

Quedem  tots  els  dilluns  del  mes  de  març  estar  en  el
centre Cultural per a arreplegar les fotos que porten els



socis.  Dels  180 socis  tenim sols  60 adresses de correu
electrònic.

 Organitzar la festa el dissabte 23 de setembre. Fariem un
passeig pel poble i l’intercanvi d’associacions abans del
dinar. Allí presentaríem el multimèdia, que posteriorment
penjaríem al  facebook.  Després  una paella  per  a tots  i
música,  (Els Maussers).  Pensem donar als socis dinar i
beguda  (aigua  i  vi)  i   per  a  que  els  no  socis  puguen
participar  de  la  festa  podran  comprar  un  tiquet  per  a
dinar. Proposarem als nous festers que munten barra, si
els interessa. 
Eixe dia posarem una tauleta per tal que els socis puguen

actualitzar les 
seues dades (telèfon, correu electrònic....)

5. Valoració de l’assemblea general.
No hi va vindre molta gent, la mateixa que l’any passat. Trobem
a faltar que la gent jove s’implique i participe.
Pensem  que  seria  bona  idea  demanar  els  contactes  de  les
directives de les diferents associacions del poble per a posar-
nos  en  contacte  i  que  feren  de  difusor.  Tica  demanarà  els
contactes a Ester i els posarem en el grup dels socis de l’AVV.
En l’Assemblea es  parlà  que el  Dia  de la  Bici  participà  poca
gent,  la  Comisssió  està  a  favor  de  no  fer-lo  més.  Però  en
l’assemblea es proposà que aquest any es fera un Dia de la
Bicicleta reivindicatiu per a reclamar un carril de vianants i bicis
a  Gata.  La  Comissió  decidirà  quan  fer-la  festa  de  la  Bici,
proposem que siga en octubre.

Sense més assumptes que tractar s’alça la sessió. La propera
reunió serà el 27 de març.

La presidenta                                                   La secretària

Mª Rosa Tica


