ACTA 13/2017
ACTA DE LA REUNIÓ DE L’ASSEMBLEA GENERAL ANNUAL
Assistents: Joan, Jose Manuel, Bea , Andreu, Robert , Freni, Paca, Dora, Mari,
Costa, Lali, Joanra, Rafa (Cases Noves), Alvaro, Fabian i Tica.
En el Centre Cultural 8 de març de Jesús Pobre sent les 19h del 20 de
desembre, es reuneix els socis i sòcies de l’Associació de Veïns i Veïnes de
Jesús Pobre, en reunió general per a tractar els següents punts del dia:
Ordre del dia:
1._ Aprovació de l’ordre del dia.
2._ Lectura i aprovació de l’acta anterior de data 17 de febrer de 2017.
3.- Informe de la Presidenta.
4._ Informe del tresorer i aprovació del pressupost de 2018.
5._ Renovació de la Junta Directiva.
6._ Suport a la declaració com a BIC Immaterial del Patrimoni Valencià de
l’Escaldà.
7._ Proposta d’activitats.
8._ Calendari.
9._ Precs i preguntes.
..........................................................................................................................
...........
Abans de començar l’assemblea donen la veu a l’associació AFCOPMA per a que ens
informen sobre el projecte del traçat del tren a la Marina que arriba fins a Dènia i
l’estació s’ubica en la Pedrera. Ells vana presentar una al·legació a aquest traçat i
proposen que la via vaja paral·lela a l’autopista i l’estació comarcal es faça en eixe
traçat, i evitar que entre a Dènia per les següents raons:


Conseqüències mediambientals que provocaria al travessar zones de protecció.
Falta de l’estudi mediambiental.



Difícil accés a la Pedrera i concentració de molts centres escolars en aquesta
zona.



Aquest projecte no ha comptat amb l’aprovació dels ciutadans i alguns
municipis estan en contra.

Decidim fer l’AVV una al·legació en contra del projecte del tren que arriba fins a
Dènia.
Passem a tractar els punts de l’ordre del dia:

1. S’aprova l’ordre del dia.
2. Es llig i s’aprova l’acta anterior.

3. Maria Rosa informa dels actes i gestions realitzades durant aquest any 2017:
a)La Comissió del Vi està preparant la festa del Vi per a gener 26, 27 i 28
de gener. L’associació de Vins Singulars proposa per al dissabte 27 fer
una activitat al poble a la qual l’AVV col·laborarà i recolzarà ja que
compartim molts interessos comuns amb aquesta Associació i com ja ho
férem en la I Mostra de Vins.
b) Dia de la Dona. Mari recorda els actes organitzats:
Monòleg de Patricia Sornosa, Sopar de la Dona, Dia en contra de la
Violència de Gènere 25 de novembre, activitat que realitzàrem en el
Mercat del Riurau amb materials que ens facilità l’Ajuntament de Dènia.
Agraïm la col·laboració de l’Associació sociocultural del Mercat.
c)El viatge que feren dins dels projecte “Coneguem el nostre patrimoni” a
Moixent que compagina el coneixement del patrimoni amb la visita al
poblat Ibèric de les Alcusses i la visita a una bodega de vins.
d) Presentació d’al·legacions en contra del DIC del Col·legi Internacional, i
acte de protesta, en el que havien demanat veu en el plenari del 28 de
setembre a l’ajuntament de Dènia. El PSOE, Compromís i Podem van
votar en contra del DIC, denegat per majoria.
Presentació de l’al·legació en contra del DIC de les cabanyes el 25 de
maig, denegat per unanimitat en el plenari de Dènia.
e)Festes d’Agost: Pujada als tres Molins, Festa del Farolet (comentem que
caldria fer algun canvi ja que no va tindre molt bona acollida), concert i
festa de l’escaldà.
f)Festa del 25è aniversari de l’AVV. Mari informa que demanarem una
subvenció a la Diputació per tal de costejar l’audiovisual que volem fer
dels 25 anys de l’Associació i l’encomanarem a Pelut i Pelat. La comissió
que treballa aquest tema és: Mari, Fabian, Pepa Tortosa i Pep fill.
d) No s’han fet les activitats de l’Ullada del Món ni el Sopar de l’Estiu.
Proposem que es facen cada dos anys i alternar-les.
4. Costa informa sobre la gestió econòmica. Acabem l’any amb un saldo de
5.000€. S’han fet uns 40 socis nous. El director del Banc Sabadell s’ha
compromès a rebaixar les comissions.
Els assistents comenten la disminució de participació en algunes activitats
organitzades, en canvi el viatge va tindre molta partipació.
5. Renovació de la Junta Directiva. Es comunica que hi ha dues baixes, la de
Rosario i Pepita, per cobrir. Es demanen candidats per a president,
tresorer i secretari. Al no haver candidats, continuem tots els membres
de la Junta anterior.
6. S’aprova el recolzament a la declaració com a BIC “l’escaldà”.

7. Proposta d’activitats. Uns nous socis Álvaro i Mª Jose proposen organitzar
un festival de cine al poble. Ells tenen experiència i pensen que es podria
fer. El convidem a la propera reunió ordinària de la Junta, el dilluns 8 de
gener, per a escoltar i valorar la seua proposta.
Mari recorda la proposta d’anar un cap de setmana a Jesús (Tarragona),
un poble amb característiques semblants al nostre.
Recordem a tots els assistents que les reunions normalment són el
darrers dilluns de mes a les 21h.
8. Calendari d’activitats:
a. Festa del Vi...........gener
b. Dia de la Dona....març
c. Viatge..................abril o principi de Juny
d. Festes d’Agost
9. Precs i preguntes:
a. Robert pregunta com està la situació de que El Riurau passe a
propietat municipal. Fabian informa que depèn del Pla General.
b. Andreu pregunta si s’ha rebut la contestació definitiva als DICS.
Mari informa que encara no hem rebut la resolució definitiva de
Conselleria, que deu decidir vist l’informe de l’Ajuntament de
Dènia.
c. Joanra ens recorda que l’EATIM ens demana propostes per a
dedicar el pressupost anual i que deuríem tindre en compte i
recollir les propostes durant tot l’any.
d. Fabian informa de la reclamació que l’AVV va fer sobre els dos
contenidors de la carretera. Comenta que s’han pres algunes
mesures provisionals. Joan, regidor, ho revisarà per a completar
la nostra proposta.

Sense més assumptes que tractar s’alça la sessió.

La presidenta
Mª Rosa

La secretària
Tica

