ACTA DE REUNIÓ DE JOVENTUT SOLSONINA
Dia: 2 de juliol de 2011
Hora: 12 del migdia
Lloc: sala 13 del Casal de Cultura
Assistents:
- Marc Montraveta
- Jordi Pallaruelo
- Marcel Riu
- Marc Barbens
- Aitor Melero
- Enric Mujal
- Pilar Isanta
- Oriol Gilibets
Ordre del dia:
Sopar concert del dissabte 9 de Juliol de 2011
Es crea una comissió per organitzar l’assemblea del dissabte a les 12 del migdia. Els
integrants d’aquesta comissió seran: Oriol Gilibets (Donar torns de paraula), Jordi
Pallaruelo (Explicar el pressupost de Festa Major), Marc Barbens (Presentació), Marc
Montraveta (Buscar pressupost de Festa Major).
L’equip de so per desenvolupar l’assemblea del dissabte a les 12 del migdia serà portat
per l’Aitor Melero i l’Enric Mujal.
El Gerard Casa serà l’encarregat d’explicar els concerts de festa major.
S’intentarà fer una comparació entre la festa major “adulta” i la festa major “jove”.
Joventut Solsonina no mostrarà cap indignació pel pressupost de la festa major.
S’intentarà ser el màxim objectius possible.
El divendres 8 de Juliol es tanca la venda de tiquets pel sopar. Dissabte al matí es
compra el sopar.
Els tiquets es repartiran, entre altres llocs: Cantàbric, Castell, MKnop, Particulars.
El dilluns es penja cartells. Es queda a les 15h a la plaça major.
L’ajuntament ha aprovat deixar realitzar el sopar a la plaça Major i el concert a la sala
polivalent. En cas de pluja el concert començarà després de la revetlla de St. Cristòfol a
la mateixa sala polivalent.

Els tablers i els cavallets s’han d’anar a buscar a la sala polivalent. L’Aitor Melero
demanarà cadires a l’ajuntament d’Olius.
L’Enric Mujal farà la instància a l’Associació de festes del Carnaval de Solsona per
demanar el seu camionet, per tal de transportar material.
S’han determinat unes tasques mínimes amb uns responsables a cadascuna d’elles :
Sopar (min. 3 persones) – Aitor Melero
Servei (min. 3 persones) - ?¿
Tablers i cadires (min. 5 persones) - ?¿
Tiquets (min. 2 persones/torn) – Marc Barbens
Entrades (min. 3 persones/torn) – Marta Auguets
Barra (min. 3 persones/torn) – Enric Mujal
Es queda a les 16h del mateix dissabte per la posada en escena.
L’horari que s’hauria de seguir és el següent:
22:00 - Sopar
24:00 - Txaranga
1:00 – 2:00 – “Dj” Xic
2:00 – 4:00 – Sèptimo A
4:00 – 6:00 – 2Flames
La comanda de begudes és:
10 barrlis de Mortiz
15 ampolles de vozka
15 ampolles de whisky
6 ampolles de Ginebra
3 ampolles de Rom
3 ampolles de Martini
S’elegeix el logotip del Ruc per 4 vots a favor, 2 en contra i 2 abstencions.

