
ACTA 6/2018
ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES DE 
JESÚS POBRE Dia 25 de juny, 2018
Assistents:  Mari, Paca, Dora, Fabian, Tica //   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. Festes d'Agost
3. Audiovisual
4. DIC col·legi internacional
5. Precs i preguntes

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

2. Repassem els actes organitzats per a les festes d'Agost:

 “ Molins tres Castells” dilluns 6 d'agost, eixida a les 20h.

 “Festa del Farolet”. La Colla del Cànter ha confirmat que actuarà el dia 17 de'agost , els 
pagarà l'Ajuntament de Dènia, nosaltres els convidarem a sopar. Parlarem amb l'AMPA 
per si tenen alguna  activitat més que proposar. L'AMPA s'encarregarà de preparar el 
berenar i comprar-lo.

Pep comprarà els melons.
Tica parlarà amb la Colla del Cànter per a que preparen una cançoneta per a la desfilada dels 
farolets.

 “Assaig de l'escaldà”, dissabte 18 d'agost a les 7h. Dora i Paca compraran l'esmorzar 
per als dos dies, el de l'assaig i l'escaldà. Paca s'encarrega de comprar el raïm.

 “Concert d'Urbàlia Rurana” divendres 24 d'agost a les 23h.

 “L'Escaldà” diumenge 26, es manté el mateix horari, i a continuació Danses, sense 
especificar l'horari.

Preparatius que l'EATIM té que fer:
 Taules i cadires per a la festa del Farolet (17-8-18) i l'escladà (26-8-18)          
 Llenya, canyissos i pilons per al 18 i 26 d'agost.
 La colla de la Xareta actuarà el dia de l'Escaldà per 100€ i  aperitiu, al grup de Danses 

els convidarem a un aperitiu.
 Es parlarà amb els festers si volen muntar barra els dies següent:

17 d'agost festa del farolet, menjar i beguda
24 d'agost concert, beguda
26 d'agost l'Escaldà, menjar i beguda

   Sol·licitar permís i material a l'EATIM.

 Recordem-se de penjar la pancarta de l'AVV en els diferents actes.
 Farem 30 cartells de les festes, 300 programes de mà, 25 cartells del concert.

3. Audiovisual 25è aniversari de l'AVV. Fabian informa de la reunió que tingueren amb 
Javier, l'alcalde sobre els    vídeos que l'EATIM vol fer. La possibilitat que poder fer un
conjuntament és inviable ja que els objectius són distints. El nostre pretén ser un 
crònica històrica.

                        Fabian proposa escriure un relat i elegir les coses més importants per tal 
d'acurtar l'àudio.

               4. DIC del col·legi Internacional. Fabian va cridar a la Delegació  Territorial del Territori
per a concertar una  
                cita després de Sant Joan. En el cas que estiguera clar la no viabilitat del projecte no 
faria falta anar-hi.
               
                5. Precs i preguntes:
                     a) Paca informa que ha arreplegat la llata i la triarà.
                     b) Tica sol·licitarà les necessitats a l'EATIM.

La propera reunió serà el dilluns 30 de juliol a les 19h.
Sense més assumptes que tractar s’alça la sessió.



La presidenta                                                                              La secretària
                                           Mª Rosa                                                                                       Tica

                  


