ACTA 7/2017
ACTA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE
L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES DE JESÚS POBRE Dia 29 de maig,
2017
Assistents: Mari, Dora, Paca, Pepita, Costa, Pepa, Fabian i Tica
En el Centre Cultural de Jesús Pobre sent les 21h del 29 de maig, 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.- Informació sobre els DIC’s
3.- Avaluació del viatge a Moixent
4.- Associació Vins Singulars
5.- Festes d’Agost
6.-25è Aniversari de l’AVV
7.- Precs i preguntes
.............................................................................................
1.-Es llig i s’aprova l’acta anterior.
2.- Informació sobre els DICs. S’ informa que el DIC de les cabanyes s’ha
denegat per
unanimitat en el Plenari de Dènia del 25 de maig al que
assistiren alguns membres de la Junta.

Mari i Fabian no saben si ha arribat l’informe de la Conselleria de Medi
Ambientsobre el Col·legi Internacional. Fabian es compromet a fer un
escrit en contra del col·legi i demanar recolzament de les altres
associacions del poble, pel que puguera passar.
Fabian anirà l’endemà a parlar amb l’arquitecte per a demanar
informació sobre les obres que estan realitzant a Les Freses per a fer
una bodega. Si no tingueren llicència es denunciarà a urbanisme de
l’ajuntament de Dènia.
3.-Viatge a Moixent . Participaren 48 persones i va agradar als participants. El
calor va fer més pesada l’activitat de la vesprada. Pensem que amb una
eixida a l’any és suficient i millor a primavera o tardor.
Comentem que els membres de la comissió “Coneguem el nostre patrimoni”
participen en l’organització i cal que Pepa els informe i involucre.
4.- Associació de Vins Singulars.
Costa informa que a la reunió que la Comissió del Vi organitzà per a informar
sobre la nova associació anaren 7 o 8 persones que decidiren col·laborar en
la I Mostra de Vins.

Considerem tots els assistents que no cal ser soci d’aquesta associació, i que
això no impedeix la col·laboració dels membres de la Comissió de Vins en la
Mostra a nivell personal.
5.- Festes d’Agost.
La pancarta commemorativa dels 25è aniversari de l’AVV la penjaran quan
posen les llums del poble per a festes.
Tenim un pressupost de 4.000-5.000€
Repassem els distints actes.
4 d’agost passe de l’audiovisual amb aigua llimó, discurs i cantautor.
6 d’agost 3 Molins, 3 Castells
18 d’agost Festa del farolet. Tica pedirà presuupost al grup de Pego Trescant.
25 d’agost Concert max 2.000€
27 d’agost Festa de l’escaldà
Ja ho anirem concretant en les properes reunions.
6.-25è aniversari de l’AVV
Mari, Pepa i Fabian parlaran amb Pelut i Pelat per a plantejar-los l’audiovisual.
Pepa i Mari han fet una gran feina revisant els llibres d’actes per tal
d’organitzar per temes l’audiovisual. Pensen que podria durar 30min.
Pepa proposa fer xapes per als socis i els que vinguen a la festa de
l’Associació i un altra panacarta per a posar a les festes d’agost. Dora
demanarà pressupost de les xapes.
La paella la oferim gratuïta per a tots, de la beguda i les postres
s’encarregaran els festers. Pel matí, Costa proposa que actuen els Mausers i
per al vesprada un DJ
22 de setembre intercanvi d’associacions.
7.- Precs i preguntes
Pepa proposa que fem torns per tal que sempre hi haja presència d’algun
membre de la Junta en els Plenaris de l’EATIM. Fins ara han anat Paca i Juanra.
Al proper anirem Paca i Tica.
La propera reunió serà el 26 de juny a les 21h.
Sense més assumptes que tractar s’alça la sessió.
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