
ACTA 4/2017

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

Assistents: Paca, Pepa , Mari, Costa, Fabian, Juanra i Tica

En el Centre Cultural de Jesús Pobre sent les 21h del 27 de març, 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. Avaluació del Dia de la Dona
3. Coneguem el nostre patrimoni
4. Festa del 25 aniversari de l’AVV
5. DIC de Col·legi Internacional
6. Precs i preguntes.
1. Es llig l’acta anterior i s’aprova.
2. Als  actes  organitzats  per  a  celebrar  el  Dia  de  la  Dona,  al

monòleg va acudir  molta  gent.  Al  sopar va participar  menys
gent, com va passar altres anys. Pensem que no cal gastar en
música per a tant poques persones.

3. Es decideix que el viatge a Moixent es farà el diumenge 7 de
maig. Costarà 20€ per als socis. Per als xiquets que hi vinguen
cobrarem 10€. Penjarem els cartells, que ha fet Costa, abans de
Setmana  Santa  i  passarem la  informació  als  socis  per  mail.
S’inscriuran els dies 25 i 26 d’abril de 20:30 a 21:30h. 
Si a l’excursió ve gent que no entén el valencià, algú de la Junta
farà la traducció.

4. Mari i Pepa queden en revisar els  llibres d’actes i extrauran els
fets  més  rellevants  de  la  nostra  història.  Pensem   que  el
multimèdia dure de 10-15 minuts.
La pancarta que volíem fer amb fotos del socis, al no haver-nos
enviat els socis fotos no la farem. Costa proposa que escrigam
noms dels socis. Demanarà a Pepa Martínez les dimensions de
la pancarta i farà un disseny amb el lema “25 anys fent poble”.
Pepa proposa que l’intercanvi amb altres associacions es faça el
divendres  22 de setembre.  El  passe de l’audiovisual  proposa
Costa fer-lo un altre dia, al principi de les festes d’Agost.
Es  podria  contractar  als  Maussers  abans  de  dinar.  Tortosa
proposa fer un parlament abans de dinar

5. Respecte al DIC del col·legi Internacional:
Javier, l’alcalde, ens comunica que estan esperant el certificat
de la Conselleria de Medio Ambient. 
Han nomenat el nou director del Parc Natural.
Fabian proposa fer un escrit per a demanar el recolzament de
les associacions del poble.



Costa  li  enviarà  a  Fabian  els  arguments  que  utilitzaren  els
promotors i que van eixir en Marina Plaza. 
Fabian proposa que Javier incloga el DIC en el plenari de Dènia.
Mari  i  Fabian  en  la  cita  que  tenen  amb  Javier,  l’alcalde,  li
preguntaran sobre el Col·legi Internacional i el Pla Urbanístic de
Dénia.
L’altre DIC de les cabanyes està clar que no es farà perquè està
ubicat en zona forestal.

Sense més assumptes que tractar s’alça la sessió. 

La presidenta                                                    La secretària

Mª Rosa Tica


