Memòria d'activitats - Junta directiva i seu Social 2011
La primera i principal tasca que s'hi va plantejar la directiva elegida a
l'assemblea general ordinària de 24 de març de 2011 amb Paco Payá com
president va estar l'ajust de les despeses a les possibilitats dels socis, en
aquesta línia s'han mamprès diverses accions entre les que cal assenyalar:
• Racionalització del consum elèctric, instal·lant bateries de condensadors
que compensaren l'energia reactiva, a més s'han instal·lat comptadors
en la cafeteria per tal de poder conèixer amb exactitud el consum
d'aquesta dependència.
• Racionalització del consum telefònic, contractant els bons necessaris per
a cridades a mòbils i re-programant la centraleta per a permetre lliures
cridades a fixes des de totes les extensions.
• Tasques de manteniment de la casa incloent reparació de la teulada i
baixades de desaigüe i la poda d'arbres.
Altres accions han estat la informació als socis, potenciant l'ús de la web i el
correu electrònic, com també les derivades d'aplicar la legislació actual pel que
fa a la prohibició de fumar a tota la casa.
El president i la directiva, tanmateix s'han fet presents a diversos actes de
caire cultural a la ciutat, entre les que cap assenyalar l'homenatge a Carlos
Palacio en febrer i l'homenatge a Consuelo Colomer en març. Tanmateix s'ha
donat suport a l'estada a Alcoi de la JONDE en setembre.
Pel que fa al suport a la Corporació Musical Primitiva, s'hi va col·laborar amb la
taula rodona amb diferents estudiosos locals, com a acte previ al concert
“MÚSICA PER A L’OCI DE LA SOCIETAT ALCOIANA” co-organitzat per La
Primitiva i el Centre Alcoià d'Estudis Històrics i Arqueològics (CAEHA) i celebrat
el dos de juliol a Vil·la Vicenta- El Salt. Tanmateix en novembre per a la
presentació de la col·lecció Arrels.
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