ACTA 3/2018
ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE L’ASSOCIACIÓ DE
VEÏNS I VEÏNES DE JESÚS POBRE Dia 26 de març, 2018
Assistents: Mari, Pepa, Paca, Dora, Tica // Juanra
En el Centre Cultural de Jesús Pobre sent les 21h del 26 de març, 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura i aprovació de l’acta anterior.
Festa del Vi
Dia de la Dona
Subvenció audiovisual 25è aniversari
Festes d’Agost.
Precs i preguntes

1.Es llig l’acta anterior i s’aprova.
2.Festa del Vi. Com no hi ha cap membre de la Comissió del Vi per a poder fer la
valoració de la Festa, ho deixem per a la propera reunió.
3. Dia de la Dona. Valorem la participació en els diferents actes organitzats:
Documental “Rebel Menopause” i al monòleg va acudir molta gent. El sopar, que
aquest any va ser al bar Pedro, va augmentar lleugerament el nombre de
comensals.
A la concentració el Dia 8 de Març, dia de la vaga feminista, a la concentració va
eixir molta gent; la iniciativa proposada dels davantals al balcons també va tindre
bona acollida.
Mari informa de les despeses:
Monòleg……..350
Pancarta………150
Disfresses……..38
Picaeta…………125
Palmitos……..150
Total: 816 €
4. Audiovisual 25è aniversari de l’AVV. Mari informa que s’ha demanat una
subvenció, el màxim que podrem rebre serà de 2.000€ , i el pressupost era de
10.000€. Es comenta que cal fer molta feina de selecció de material per part nostra
i passar-se-la a Jake per a que l’escanege. Quedem en parlar amb Jake després de
pasqua per a concretar.

5. Festes d’Agost. Mari informa que hem demanat subvenció a la Diputació per a les
festes. Javier ens informà que aquest any en compte de demanar-ho l’EATIM ho
podíem fer nosaltres com a associació. S’explica que açò no suposarà que es
redueixi la subvenció de l’EATIM que rebem cada any. Després de debatre-ho
s’acordà demanar-la.
Programa de les festes:
10 d’agost. Festa del Farolet
24 d’agost. Concert . Demanarà pressupost Pepa de Carlos Dénia. Urbalia Rurana
2.500€. Tindrem que decidir-nos prompte per a que els artistes es reserven la data.
26 d’agost. L’Escaldà.
1a escaldà . 18 d’agost de bon matí i esmorzar . Escaldarem 18 cabassos de raïm.
2a escaldà. 15 cabassos.
6.Precs i preguntes
a) La subvenció que volíem demanar per a fer el festival de documentals cal que ho
sol·licite l’EATIM, així s’ha quedat, ja que no es podia demanar junt a l’audiovisual.
Mari preguntarà si ho han tramitat (1.500€).
b) El BIC del col·legi Internacional ja està en Conselleria a l’espera que es valore,
s’espera que abans d’estiu contesten. Pepa proposa anar a Conselleria a Alacant
per a pressionar i que contesten abans de les eleccions de maig del 2019.
c) Mari informa de la reunió que tinguérem amb l’associació contra el càncer
“Amunt”. El donatiu que es recaptà amb el llibre de cuina de la memòria 503€,
l’AVV els farà un rebut com un donatiu. S’informarà als socis de l’existència
d’aquesta associació.
d) Skatepark es farà al carrer que va al poliesportiu i serà mòbil.
Tenim tres punts per a treballar abans de la propera reunió:




Certamen de documentals
Reunió amb Jake.
Decidir el grup musical per a les festes d’Agost

Propera reunió el dilluns 7 de maig.

Sense més assumptes que tractar s’alça la sessió.
La presidenta
Mª Rosa

La secretària
Tica

