
ACTA 11/2017

ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE L’ASSOCIACIÓ DE
VEÏNS I VEÏNES DE JESÚS POBRE Dia 25 de setembre, 2017

Assistents:  Mari, Pepa T,  Dora, Paco, Fabian, Juanra i Tica

En el Centre Cultural de Jesús Pobre sent les 21h del 25 de setembre, es
reuneix la Junta directiva de Veïns i Veïnes, en reunió ordinària per a tractar
els següents punts del dia:

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2. Valoració de les festes d’Agost i del 25é aniversari de l’Associació
3. Preparar la intervenció al Plenari de l’Ajuntament de Dénia contra el

DIC Col·legi Internacional
4. Precs i preguntes

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

1. Es llig i s’aprova l’acta anterior.
2. Valoració de les Festes d’Agost:

A  la  Festa del Farolet va acudir poca gent i el grup de música
contractat no ens va agradar, ni pel tipus de música ni per l’actitud
dels músics. Propostes per al proper any: organitzar un espectacle
de màgia o pallassos.
El concert de Duna va ser un èxit de participació i  de qualitat
musical. Es va retardar el concert degut a que les proves de so es
feren tard. Propostes de millora: Posar el concert a les 23h. Que el
grup que vinga es porte el seu tècnic de so i equip. Cal organitzar
que algú de la Junta s’encarregue d’atendre les necessitats del grup
i s’ocupe  del sopar.
L’escaldà: per la venda de pansa es va traure diners . S’acorda que
els que vulguen escaldar es porten el raïm després. Posar al cartell
que a continuació hi haurà danses populars, sense concretar l’hora.
Valoració de la festa del 25é Aniversari de l’AVV: 
Es van contractar 180 racions de paella. El nombre de xapes foren
200,  han sobrat  20.  Va estar  bé posar  els  taulers  al  Riurau tots
seguits però no vam tindre en compte que els xiquets no es seien a
dinar ni tampoc els festers, pel que hi havia molts buits.
Despeses: Paella................................ 823€

Grup musical..................1.150€
Mobiliari............................333€
Suministros hosteleros........50€
Dialsur..................................61€
Forn 5 coques dolces............65€
Barra festers.........................96€
Regal al president.................51 €
Xapes commemoratives......242€

TOTAL:........2.871€
Fem una valoració positiva de la festa ja que va tindre bona acollida
per part dels veïns i veïnes. El grup musical, que va actuar després



de  dinar,  va  animar  la  festa.  L’alcalde  regalà  a  l’Associació  una
escultura que ja li buscarem la millor ubicació.

3. Intervenció  al  Plenari  de l’Ajuntament  de Dénia  sobre el  DIC del
Col·legi Internacional. El plenari serà el 28 de setembre a les 19h.
Convidarem als socis que vulguen vindre al Plenari i quedarem a les
18h al Riurau per a anar-hi junts. 
Prepararem  un  cartells  expressant  el  nostre  rebuig  a  aquest
projecte.
Costa  enviarà  al  mitjans  de  comunicació  un  escrit  de  rebuig,  el
mateix que passarem a les distintes associacions del poble: AMPA,
Associació  Socio-Cultural  del  Riurau  (Mercat  del  Riurau),  Grup
Instrumental de Jesús Pobre, Club de Muntanyisme i Atletisme “La
Faixa”, Col·lectiu 33RPM, Grup de Danses i  les penyes del Barça,
Madrid i València.

4. Precs i preguntes:
a) Pepa T. Informa del darrer Plenari al que va assistir en el qual

s’aprova  les  obres  del  cementeri,  camí  dels  4  Cantons,
magatzem de darrere del Poliesportiu....entre altres temes com
el reconeixement a la tasca realitzada per l’AVV durant 25 anys i
a  la  Faixa per l’organització del  Cross  Baix  Montgó durant  20
anys.

b) S’informa  que  hi  ha  un  projecte  de  fer  una  rotonda  en  la
incorporació de la carretera de Jesús Pobre a la de Xàbia- Dénia.

c) Dora  informa  de  la  situació  d’alguns  contenidors  que  lleven
visibilitat als conductors: A l’eixida del Tossal a l’esquerra i els
del  camí  la  Faixa.  Informarem a  l’EATIM per  a  que  millore  la
ubicació  d’aquests  i  proposarem  uns  embellecedors  per  a
camuflar-los.

La propera reunió será el dilluns 6 de novembre a les 21h.

Sense més assumptes que tractar s’alça la sessió.

La presidenta                                                                              La
secretària
Mª Rosa                   Tica


