ACTA 8/2017
ACTA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE
L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES DE JESÚS POBRE Dia 21 de
juny, 2017
Assistents: Mari, Dora, Paca, Paco, Costa, Fabian i Tica
En el Centre Cultural de Jesús Pobre sent les 22:30h del 21 de juny, 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.- Reunió amb l’alcalde
3.- Festes d’Agost
4.-Video dels 25 anys de l’AVV
5.- Precs i preguntes
.............................................................................................
......................................
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2. El dimarts 27 de juny a les 19h tenim una reunió amb Javier,
l’alcalde, per a tractar de les festes d’agost. I per a signar el
conveni anual; cobrarem el 80% ara (3.600€) i la resta quan
justifiquem amb factures la subvenció adjudicada.
3. Festes d’Agost
Concretem els actes que s’organitzaran.
1r.- “TRES MOLINS, TRES CASTELLS” 6 d’agost. Es farà com
altres anys.
2n.-“FESTA DEL FAROLET” amenitzat per Pedro J. Amb la
col·laboració del l’AMPA que s’encarrega del berenar i de
contractar a Mònica per al taller. L’AMPA deurà portar culleres i
gavinets.
Paco i Pep s’encarreguen de aconseguir els farolets, Tica està
també com a responsable parlarà amb l’AMPA per a informar
del que volem fer i organitzar-se. Comprarem veles, cordells,
mistos llargs o misteres de cuina.
Dora parlarà amb els festers i els proposarà que munten barra
per als dos dies de concert i per a l’escaldà; també parlarà amb
Pedro J i si s’ajusta al pressupost el contractarem, amb equip de
so.
Se’ls dirà a Lorena i Mario per a que s’encarreguen de llogar
cadires i taules per als que no porten. 4€/taula i cadira
0,50€/cadira.
3r .- “ASSAIG DE L’ESCALDÀ” diumenge 20 d’agost a les 8h,
escaldar i després esmorzar. Ho posarem en el programa. Podrà
portar qualsevol veí raïm per a escaldar. Comentem d’escaldar

més quantitat eixe dia i menys el dia de l’Escaldà per a evitar
que es faça tan pesat.
Paca s’encarrega de la compra del raïm i l’esmorzar.
4t.- “DUNA o XALUQ” queda per decidir quin grup vindrà el
divendres 23 d’agost. Enviem un correu a Manolo Miralles per a
que concrete les condicions en les que vindria DUNA.
DUNA 1.200€ + IVA = 1.452 €. No sabem si entra l’equip de so.
XALUQ (quatre músics) 800 + IVA + equip de so 200€ = 1.368€
Tica li passarà la informació a Sefa per a que prepare el cartell i
els programes de mà.
Caldrà fer la sol·licitud a l’EATIM comunicant els festejos i les
necessitats per a cada acte.
5è.- “FESTA DE L’ESCALDÀ” diumenge 27 d’agost.
9h esmorzar per als col·laboradors.
10h Botar foc i taller de llata
13h Danses
Servei de barra dels festers.
4. Video la història de l’Associació.
Mari i Fabian informen de la reunió que tingueren amb Pelut i
Pelat. La tasca és llarga i no es podrà tindre ni per a les festes
d’Agost ni per a setembre. Com està plantejat per diferents
apartats, decidim que es faça durant l’any. Caldrà concretar el
preu. Buscar fotos i cartells. Costa comenta que hi ha un vídeo
dels anys 50 del poble, que podriem mostrar com era i com ha
esdevingut.
Dora porta el pressupost de xapes commemoratives de
gràfiques Avellà, opinem que seria millor imans, però el
pressupost dels imans eren sobre 300, ens pareix massa
quantitat. Comentarem amb Javier si hi ha alguna ajuda per a
fer aquest audiovisual.
Decidim demanar un altre pressupost a Aliarte, com es
companya de Tica en la Colleta, ella s’encarrega de dir-li-ho.
5. Precs i preguntes
Paco està preocupat per si algú utilitza el nom de “Jesús Pobre” i
porposa que l’AVV el patentem. Paco consultarà quan costaria
registrar-ho en “Marcas y Patentes”
Sense més assumptes que tractar s’alça la sessió.
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