ACTA 2/2018
ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I
VEÏNES DE JESÚS POBRE Dia 29 de gener, 2018
Assistents: Mari, Paco, Paca, Dora, Tica
Álvaro
En el Centre Cultural de Jesús Pobre sent les 21h del 29 de gener, es reuneix la Junta
Directiva de l’Associació 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. Festa del Vi
3. Subvenció audiovisual 25è aniversari
4. Festes d’Agost
5. Propostes a l’EATIM
6. Precs i preguntes.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Es llig i s’aprova l’acta anterior.
2. Paco informa del actes que es van realitzar el divendres i dissabte. S’ajorna l’acte
del diumenge, per mal oratge, al 18 de febrer.
3. Mari i Pepa prepararan la documentació necessària per a sol·licitar la subvenció a
Diputació, ja que ha eixit la convocatòria. Mari informa que l’EATIM li ha encomanat a
Pelut i Pelat un altre audiovisual per a celebrar els 20 anys de l’EATIM.
4. S’informa de la resposta que se li ha donat a Luis Fornés respecte al nom de les
Festes d’Agost.
5. Proposarem a l’EATIM la recollida selectiva de residus vegetals de les cases per a
fer compost .
6. Precs i preguntes:
a) Proposem enviar una nota de premsa d’agraïment per la donació que va fer el
matrimoni francès de pinada al poble. Quan l’EATIM organitze un homenatge
que té previst, els proposarem fer una passejada i un esmorzar en la pinada; i
com els agradava molt la música, Mari li comentarà a Jose Angel, el director de
la bandeta, de fer un concert allí.
b) Acordem fer un escrit a la premsa denunciant els fets d’assetjament ocorreguts
en el Plenari de l’Ajuntament de Dénia i recolzant a Javier Scotto, president de
l’EATIM.
c) La Comissió de la Dona ha quedat el dimarts 30 de gener a les 15h per a
organitzar els actes del Dia de la Dona d’aquest any.
d) Mari prepararà un escrit de l’AVV per al llibre de festes i posarem fotos de
Juanra.
e) Es decideix demanar una altra subvenció per a realitzar el Certamen de
Cinema. Àlvaro s’ofereix a donar la documentació necessària.
Sense més assumptes que tractar s’alça la sessió.

La presidenta
Mª Rosa

La secretària
Tica

