ACTA 10/2017
ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE L’ASSOCIACIÓ
DE VEÏNS I VEÏNES DE JESÚS POBRE Dia 7 d’agost, 2017
Assistents:
Juanra i Tica

Mari,Pepa T, Paca, Dora, Costa, Fabian, Pepita, Pep,

En el Centre Cultural de Jesús Pobre sent les 20h del 7 de juliol, es
reuneix la Junta directiva de Veïns i Veïnes, en reunió ordinària per a
tractar els següents punts del dia:
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura i aprovació de l’acta anterior.
Festes d’agost, repartiment de tasques.
Festa 25 è aniversari AVV
Informar sobre l’associació AFCOPMA
Precs i preguntes

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

1. Es llig i s’aprova l’acta anterior.
2. Al primer acte “La Pujada als tres Molins” hi va acudir
pro gent, 15-30 persones del poble i també de fora.
Per a la “Festa del Farolet”, Tica comparaà ; veletes,
cordell, un poealet i draps de neteja. Ho recordarà a l’AMPA
per a que preparen el berenar i contracten a Mònica.
Paco i Pep s’encarreguen dels melons i els portaran al
Riurau.
Paca arreplegarà la clau dels escusats on estaran les cadires
i les taules.
Mari i Costa estaran en aquesta activitat.
Penjarem la pancarta de l’AVV.
“L’Assaig de l’escladà”, el diumege 20 d’agost. Pel
matí. ;ari parlarà amb els conserges per a que tinguen tot el
mateial preparat.
Tica passarà per whasap els torns per a empilar. El dimarts la
girarrem i el dijous o divendres s’arreplegarà.
“Concert de Duna”,Pepa i Dora repartiran els cartells del
concert, Costa ho ha enviat als mitjans de comunicació:
Canfali, Levante....
“L’escaldà”.Mari i Paca compraran l’esmorzar i el que faça
falta. Proposen posar dos parades una per a la venda de raïm
i l’altra de pansa. Pepa M., Paca, Dora, Costa, Pepa T, i Tica
s’ofereixen voluntàries per a estar a les parades. Tenim un
pes, el de Mari,i caldrà buscar-ne un altre.
Fixem que els preus siguen:
1kg de pansa....12 €
1kg de raïm.......3 €, ½ kg......2€, ¼ kg.....1€
Estarem a les 8h dek matí, esmorzarem i convidarem a les
ballaores i músics a l’aperitiu. Encara que al cartell posa que
els ballas seran a les 13h, decidim avançar-ho a les 12:30h.

L’alcalde, Javier, vol saber exactament quines despeses
tenim per tal d’encarregar barrets de palla. Costa li passarà
per mail la relació de despeses. A la proposta de Javier de fer
una escaldà per la vesprada per al programa “Espanya en
directo”, decidim que és massa feina, esforç que ja en fem
dos i a més no sabem l’impacte turístic que tindria. Mari li ho
comunicarà.
Li presentarem a l’EATIM la factura de la Colleta 100€.
3. Festa 25è aniversari AVV.
El divendres 22 de setembre farem un taula redona a les 20h
“El paper actual de les Associacions de Veïns” on convidarem
a alguna de Dènia i la del Cabanyal, Andreu vindrà en
representació de la nostra. A més enviarem invitacions a
altres associacions.
El dissabte 23 de setembre farem una festa al Pinaret del
Riurau. Els festers muntaran barra i l’actuació la farem a
l’esplanada del Riurau.
Encomanarem la paella al grup que va vindre en festes.
Costarà 4€ +IVA.
Oferirem cacaus, tramussos, paella, coca i mistela.
Els socis estaran convidats i els altres veïns podran participar
pagant 5€.
Tica s’encarrega de parlar amb Sefa per a que faça el cartell,
15 cartells i 30 invitacions menudes per a les Associacions.
Els socis passaran per al casa de la cultura per a arreplegar
el tiquet els dijous 7 i 14 de setembre.
Els no socis confirmaran la seua assistència i pagaran en les
tendes d’Isa i Rosi.
A les 17h, Pep, el fill de Fus, farà un discurs sobre la tasca
feta per l’Associació durant aquests anys. Despre´s concert
del grup de rock MOG.
Possarem una taula per a fer nous socis, repartirem xapes
record a tots els assistents.
4. Informem sobre la reunió que tinguerem el 24 de juliol amb
l’associació AFCOPMA (Associació per a fomentar la connexió
entre persones i el medi ambient. Aquest associació defen el
traçat del tren de la costa de alta velocitat paral·lel a
l’autopista, en contra d’un nou projecte que entra fins a
Dènia. Tenen una pàgina web on es pot consultar aquests
projectes. Quedem en averiguar com està la situació i
preguntar a Javier i a l’oposició de Dènia quina postura
tenen.
5. Precs i preguntes:
a) Mari informa que Javier li ha dit que la Bodega està fent
les obres dins de la legalitat. Respecte al Col·legi
Internacional estem esperant que arribe la resposta del
Espais Naturals que segons Fabian estan en contra del
projecte. S’espera que a principi de curs es porte a Plenari
aquest tema i ja tingam presentades les signatures de les

associacions del poble en contra del projecte. Aquest
document el prepararà Fabian per a tpassar-lo com a molt
tardar a finals d’agost.
b) Juanra informa dels temes tractats en l’últim Plenari. Ells
comunica que la pag. Web estava congelada, ara ja l’han
actualitzada.
Pepa T. es compromet a anar al proper Plenari.
La propera reunió será el dilluns 25 de setembre a les 21h.
Sense més assumptes que tractar s’alça la sessió.

La
La secretària
Mª Rosa

presidenta
Tica

