ACTA 4/2018
ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE L’ASSOCIACIÓ DE
VEÏNS I VEÏNES DE JESÚS POBRE Dia 7 de maig, 2018
Assistents: Mari, Pepa, Paca, Dora, Fabian,Costa, Tica // Alvaro , Mª Jose
En el Centre Cultural de Jesús Pobre sent les 21h del 7 de maig, 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.

Lectura i aprovació de l’acta anterior.
Festes d’Agost.
Fem palma al Montgó.
Precs i preguntes

1.Es llig l’acta anterior i s’aprova.
2. Festes d’Agost.
Es decideix que per al concert del 24 d’agost vinga Urbalia Rurana i serà a les 23h.
Aquest grup costa 2.400€ amb equip de so + 100€ animació. Costa s’encarregarà
de contractar-los
Per a la Festa del Farolet, preguntarem a Javier si pugueren oferir l’actuació de la
Rondalla del Cànter 22:30h. Recordem que l’any que vingueren tingueren molts
espectadors i feren ballar a les dansadores del poble.
3. Fem palma al Montgó. Anirem a fer palma acompanyants del monitor del parc el
dissabte 2 de juny amb els nostres vehicles. Ens suggereixen el Cap de S. Antoni.
Mari ho ha tramitat i concretarà com fer pública aquesta activitat.
4. Precs i preguntes:
a) Fabián planteja la necessitat de parlar amb l’alcalde, Javier, i pressionar a la
Delegació Territorial d’Alacant per a que agilitzen els tràmits, per tal que l’expedient
isca abans de les properes eleccions. Paca concertarà cita amb Javier per a aquesta
setmana.
b) Festa del Vi. Aquest any hem tingut que canviar la data per la previsió de mal
oratge.
La Comissió proposa que el viatge que organitzem “Coneguem el nostre patrimoni”
siga d’interès cultural i vinícola. La data per a realitzar aquesta eixida seria
setembre. Costa proposa un viatge a Bocairent, Banyeres i alguna bodega de per
allí.
c)Certamen de Cine de Viatges. Mari informa que a l’EATIM se li ha passat demanar
la subvenció per a aquest any. La nostra proposta és fer-lo un cap de setmana de
novembre.
Mari i Costa informen que podem avançar les despeses ja que l’EATIM ha augmentat
la seua subvenció.

Alvaro proposa que es podria demanar als assistents un donatiu (2€/per sessió).
També proposa fer una comissió que s’encarregue d’organitzar-lo junt amb ells.
Informarem als socis interessats per a formar part d’aquesta comissió.

d)Pepa proposa per a celebrar el 25 de novembre l’actuació d’un grup de dones de
Sueca que fan animació al carrer sobre el tema de la violència contra les dones.
Pepa demanarà pressupost.
e) El pressupost definitiu de l’audiovisual 25è aniversari de l’AVV és de 6.100€. Paca
proposa posar a la venda CD de l’audiovisual. Després de les festes quedarem per a
continuar seleccionant material.
Mari proposa quedar tres dies seguits ,dilluns , dimarts i dimecres a les 18:30h.
Propera reunió el dilluns 4 de juny.

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

La secretària
Tica

