ACTA 9/2017
ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE L’ASSOCIACIÓ DE
VEÏNS I VEÏNES DE JESÚS POBRE Dia 6 de juliol, 2017
Assistents: Mari,Pepa T, Paca, Dora, Costa i Tica
En el Centre Cultural de Jesús Pobre sent les 20h del 6 de juliol, es reuneix la
Junta directiva de l’Associació de Veïns i Veïnes, en reunió ordinària per a
tractar els següents punts:
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.

Lectura i aprovació de l’acta anterior.
Revisió del llistat de socis.
Festes d’Agost.
Festa 25 è aniversari AVV

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Es llig i s’aprova l’acta anterior.
2. Repassem el llistat de socis per tal de passar la quota anual de 6€.
3. Revisem els actes organitzats per a les Festes d’Agost per a passar-li
la informació a Sefa i que puga fer els cartells.
“Festa del Farolet” el 18 d’agost a les 22_30h actuació de JAYPEE
El cartell del concert de Duna li’l passem a Sefa per a que el complete.
Els cartells i la propaganda de mà esl faran a la impremta:
30 cartells de festes d’ Agost
25 cartells del concert de Duna
300 programes de mà
Dora s’ofereix a repartir la propaganda pel poble i Pepa T. la repartirà
per Oficines de Turisme i Cases de la Cultura dels pobles veïns.
Mari sol·licitarà a l’EATIM l’ús dels espais públics i els materials
necessaris.
Les cadires sense braç que necessiten els músics de Duna les agafarem
del grup instrumental.
Dora parlarà amb Garcia per a que pose les llums el dia del concert.
Costa rebrà al grup i farem torns per a vigilar els instruments mentre els
músics sopen.
Eliminem del cartell els col·laboradors d’altres anys i que aquest no ho
son.
4. Decidim elegir l’imant-obridor com a record del 25è aniversari.
Respecte a l’audiovisual de l’AVV, decidim demanar una subvenció a
l’organisme pertinent per a fer-ho.
Sense més assumptes que tractar s’alça la sessió.
La presidenta
Mª Rosa

La secretària
Tica

