ACTA 6/2017
ACTA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE L’ASSOCIACIÓ DE
VEÏNS I VEÏNES DE JESÚS POBRE Dia 26 d’abril, 2017
Assistents: Mari, Dora, Paca, Paco, Costa, Pep, Juanra i Tica
En el Centre Cultural de Jesús Pobre sent les 19h del 26 d’abril, es reuneix la Junta
directiva de Veïns i Veïnes, en reunió extraordinària per a tractar un únic punt.
Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2. Participació de l’AVV en l’associació de Vins Singulars i de Poble en la
Marina Alta.
Van vindre a informar-nos Mara Bañó i Javier Scotto. Ens presentaren un
fullet informatiu de la I Mostra de Vins Singulars i de Poble de la Marina
Alta, que es realitzarà els dies 18 i 19 de juny, 2017, al Riurau de Jesús
Pobre.
Ens expliquen que tenen els estatuts de l’Associació de Vins Singulars i de
Poble de la MA preparats, però encara no està constituïda. Els agradaria
poder comptar amb nosaltres com a membres i esperen que els ajudem en
la Mostra. A més de l’organització de la Mostra volen ser una associació que
impulse i assessore als vinaters, facilite l’intercanvi d’experiències, ajude a
la recuperació del territori agrícola...
Javier informa que l’EATIM en el plenari d’ahir dimarts 25 d’abril, aprovà la
incorporació com a membre jurídic a l’Associació; a més tenen el
recolzament d’altres entitats.
Una vegada informats continuem els membres de la Junta parlant del tema.
Mari creu interessant que la Comissió del Vi participe en aquest projecte.
Juanra proposa, que abans de prendre cap decisió la Junta, i que per a ser
conseqüents amb els principis de transparència i participació, la Comissió
del Vi deuria convocar una reunió de tots els vinaters del poble, que són els
autèntics protagonistes de la Festa del Vi, per a informar-los i conèixer el
seu interès pel projecte.
El següent pas seria l’aprovació, si escau, per part de la Junta i la posterior
ratificació de l’Assemblea General de Veïns.
Tots els presents estem d’acord en seguir aquest procés.
3. Precs i preguntes
Decidim fer la pancarta commemorativa dels 25 aniversari amb els noms
dels socis que ha dissenyat Costa. Costa l’encarregarà i la penjarem per a
festes en juny. Preguntarem a l’EATIM qui s’encarregarà de penjar-la en el
Centre Cultural.
Sense més assumptes que tractar s’alça la sessió.
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