
ACTA COMISSIÓ DE LA FESTA DE LA FIL.LOXERA

 DIA:   28 d’octubre de 2015

 HORA: 21’30 hores

 LLOC: Sant Sadurní d’Anoia  - Casal d’entitats -

TEMES TRACTATS i CONCLUSIONS

Acta Assemblea Ordinària 2015

Avui s’han tractat els temes següents:

 Valoració de la festa:

- Fil·loxera infantil queda instaurat el canvi d’ordre.

- Dia 7 i 8: “igual” reunió petards fallats.

Encesa conjunta dels ceps ok, va anar molt  bé.  Proposta que les dues siguin
iguals. Millorar la relació ceps i orquestrina, que segueixin tocant.

So direcció als carrers que donen a la plaça.

 Inscripcions 2016: A partir de l’1 de juny fins al 10 de juliol. NO EXTRES!

 Presentació números 2014. S’aproven:

Els números surten per tancar l’any però no per fer inversions. S’exposa que es va
anar a parlar  amb l’ajuntament  per presentar un pla d’inversions necessàries i  es
compromet a pagar-nos 3.000 o 4.000 euros. De moment no tenim resposta.

Urgent renovació de vestuari.

 Presentació números provisionals 2015.

Aquest any gairebé 10.000 euros d’inversions (web, bestiari infantil…).

 Revisió quotes:

- Adult: 14 euros



- Infantil: 8 euros. Es qüestiona pujar la quota de nen a 10 euros i es fan votacions.
10-si, 1-no i 2 abstencions

Intentarem de nou tornar-nos a reunir amb l’ajuntament per pujar aquests 3.000 euros
de subvenció. De moment no hi ha diners per inversions de cara l’any vinent

- Casal: s’ha plantejat si seguir-lo fent o no. No és deficitari per la donació de la
caixa. De moment tira endavant.

- Pressupost provisional any 2016 queda aprovat.

 Comissió: Enric Ayora i Albert  Tena són baixes. Joan Julivert i Conxi Naranjo són
noves incorporacions.

 35è aniversari any 2016:

No hi ha diners per trobades.

Mantenim acte fotografia cada 5 anys.

Posarem una noticia a la web per aportar noves idees

Intentarem  juntament  amb  l’ajuntament  fer  pressió  a  la  generalitat  per  que  ens
aprovin com a Festa d'interès nacional.

 Dinar del brot: segueix igual, endavant.

 Sopar Gàrgola: es proposa fer-lo el dissabte abans de fires per no deixar-lo de fer. La
idea seria: Matí festa infantil, tarda fil·loxera dels avis i nit sopar de la gàrgola.

Tanco l’acta del 28 d’octubre de 2015.

  Signatura President:


