
ACTA 5/2018

ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE L’ASSOCIACIÓ DE 
VEÏNS I VEÏNES DE JESÚS POBRE Dia 28 de maig, 2018

Assistents:  Mari, Paca, Dora, Paco, Tica //  Alvaro , Mª Jose, Rafael, Juanra.

En el Centre Cultural de Jesús Pobre sent les 21h del 28 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. Lectura i aprovació de l’acta anterior.

2. Subvencions

3. Fem palma al Montgó.

4. Festes d’Agost

5. Certamen de Cine Documental

6. Precs i preguntes

1.Es llig l’acta anterior i s’aprova.

2. Mari informa que la subvenció presentada per a les Festes d’Agost a la 
Diputació, ens han sol·licitat uns certificats que Mari presentarà.

3. Des del Parc Natural han organitzat  una eixida a fer palma per al dissabte 2 de 
Juny a les Planes. Els de Jesús Pobre acudirem directament a Les Planes , hem 
quedat per a anar junts. Sol·licitarem a l’EATIM  que porten 4 canyissos al riurau on
deixarem les palmes per a que es sequen. Les deixarem uns dies a l’ombre per a 
evitar que es posen negres , després les estendrem al sequer. Observem que en el
cartell anunciador posen a l’EATIM en compte de l’AVV com a col·laboradors.

4. Festes d’Agost, està tot contractat excepte l’actuació de la Rondalla del Cànter, 
per a la Festa del Farolet, que Javier ha sol·licitat a l’Ajuntament de Dènia.

5. Certamen de Cine-Documental . Mª Jose informa de la reunió que tingueren amb
Javier. Javier els informa que ha eixit una subvenció que es pot demanar per a fer 
aquesta activitat. Nosaltres demanaríem la subvenció l’any vinent i  que sol eixir 
per maig o juny per a  activitats realitzades des de novembre d’aquest any fins a 
juny  del proper. 

Les data més apropiada per a fer aquest Certamen, que substituirà a La Ullada al 
Món, és el 9, 10 i 11 de  novembre. Els espais d’exhibició seran la sala del 8 de 
Març i el Gimnàs. La Comissió que ho organitzarà està formada per Mª Jose, Álvaro,
Marta i Juanra. Recordem que necessitem factura del que fem per a després poder 
justificar la subvenció.

6.Precs i preguntes:



a)S’informa de la reunió que tinguérem amb Javier (EATIM) respecte al DIC. L’AVV
quedà que demanaríem  cita per a personar-nos  en la Delegació d’Alacant ja  
que som part afectada i interessada. 

b)S’ha declarat l’Escaldà com a BIC Bé Immaterial Cultural. L’EATIM farà un acte 
institucional el dissabte anterior al de l’escaldà. Paco proposa convidar a Jose 
Piera perque està molt interessat en aquest tema i ha facilitat documentació.

c)Comentem que la consulta mèdica té una insuficient in sonoritat i des de fora 
es pot sentir la conversa de la metgessa i el pacient. Farem una reclamació a 
l’EATIM per a que ho solucionen.

d)Paco informa que la Comissió del Vi col·laborarà en la II Mostra de Vins 
Singulars.

  e)Juanra pregunta  si el documental  que va a fer l’EATIM  tractarà els mateixos 
continguts   que el    nostre. Es proposa tindre una reunió amb l’EATIM per a 
aclarir-ho. Paca demanarà  cita per al dimarts.

La propera reunió serà el dilluns 25 de juny a les 21:30h.

Sense més assumptes que tractar s’alça la sessió.

La presidenta                                                                              La secretària

                   Mª Rosa
Tica


