
ACTA 1/2018

ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I
VEÏNES DE JESÚS POBRE Dia 8 de gener, 2018

Assistents:  Mari, Paco, Paca, Dora, Pep, Costa, Pepa, Alvaro, M. Jose, Jake, Juanra i
Tica

En el Centre Cultural de Jesús Pobre sent les 21h del 8 de gener, 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 l’Assemblea General.

3. Informació de la Comissió del Vi.

4. Al·legacions al Pla General PGU i al Transitori NUT

5. Audiovisual 25è aniversari de l’Associació.

6. Festes d’Agost.

7. Nova proposta “Festival de Cinema”.

8. Precs i preguntes.

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

1. Es llig i s’aprova l’acta anterior.

2. Valoració  de  l’’assemblea  general.  Comentem  que  hi  va  haver  poca  gent.
Possiblement la data no era la més adequada, eren vespres de Nadal i a més era un
dimecres. Pensem que és millor fer-la en divendres.

3. La Comissió del Vi informa dels actes organitzats pel cap de setmana del 26-27-28
de febrer.  Juanra proposa que es pose la pancarta de l’AVV per a visibilitzar  als
organitzadors. S’aclareix la relació de l’AVV amb l’Associació de Vins Singulars, sols
és de col·laboració. Costa s’encarregarà d’enviar els programa d’actes als socis. 

4. Paca i Tica informen de la reunió amb l’EATIM i Fabian que mantingueren sobre les
al·legacions al PGU. Decidírem recolzar les al·legacions presentades per l’EATIM, i
també incloguérem la del traçat del tren. Ara està el termini obert per a presentar
al·legacions el Pla Transitori NUT. Fabian quedà que ho estudiaria. Mari parlarà amb
Fabian per vore que presentem.

5. Audiovisual 25è aniversari AVV. Després de la feina de recollida de documentació i
de fotos, pensem que deuríem sol·licitar un subvenció a la Diputació per a poder fer-
lo.  La  comissió  formada  per  Mari,  Pepa  i  Fabian  es  reuniran  i  prepararan  la
documentació per a sol·licitar-la quan ixca la convocatòria, i també amb Pelut i Pelat
que deuran presentar un pressupost.



6. Festes d’Agost. Es llig la carta que el Sifoner envià a l’AVV per correu electrònic.
Després de parlar-ho, es decideix que es prepararà una resposta per aprovar-la en la
propera reunió.

7. Nova proposta de organitzar un Certamen cinematogràfic  al poble.  Álvaro i  Mª
Jose,  nous socis  i  veïns  del  poble,  ens  conten els  seu projecte  del  que ja tenen
experiència per a haver-lo organitzat durant molts anys en un poblet de Guadalajara.
El cost seria el mínim amb l’ajuda dels membres de la comissió i l’allotjament en
cases del poble del realitzadors o personal convidat que vinguera. En principi a la
Junta ens agrada la idea i pensem que es podria demanar subvenció a la Diputació
i/o a l’EATIM també per a realitzar-la. L’època millor seria a novembre i substituiria
l’activitat de l’Ullada al Món. Mª Jose comenta que disposa de pel·lícules apropiades
per a projectar pel Dia de la Dona. Ens donen la memòria del projecte per a incloure-
la en la sol·licitud de la subvenció. La proposta de nom per part d’ells és “I certamen
viatge al Montgó”.

8. Precs i preguntes:

a) Jake proposa que sol·licitem a la l’EATIM la construcció d’una pista de skate per
a que els xiquetes i xiquetes pugueren practicar en un lloc segur, ara ho fan a
la plaça i els carrers.

b) Informem que hi ha una xerrada que ens ha proposat Vicent Perez sobre Joan
Fuster “Aproximacions a l’obra i el seu autor”a càrrec de Pau Viciano , i que
podria incloure’s en les activitats que organitza l’EATIM durant el mes d’abril. Li
farem arribar un escrit amb aquest proposta. Pepa proposa fer la visita a la
Casa Museu de Joan Fuster a Sueca, per al viatge d’aquest any.

c) Juanra proposa que durant tot l’any, en cada reunió, recordem tindre present
les millores que es podrien fer al poble, per tal que quan l’EATIM ens demanara
la nostra participació tinguérem ja un recull de propostes.

d) Juanra informa del darrer Plenari de l’EATIM al que anàrem. Pensa que podríem
enviar  les  actes  dels  plenaris  als  socis  per  tal  de  facilitar  la  informació  i
participació. També proposarem a l’EATIM que a través del Forum les envie.
Quedem  que   l’AVV  envie  les  convocatòries  a  les  reunions  ordinàries  als
nostres socis i continuar enviant les actes aprovades.

e) Comentem que hem observat  gran quantitat  de deixalles  fora  dels  nous
contenidors. 

Quedem fer  la propera reunió el 29 de gener

Sense més assumptes que tractar s’alça la sessió.

La presidenta                                                                              La secretària

Mª Rosa                   Tica


