ACTA DE REUNIÓ DE JOVENTUT SOLSONINA
Dia: dissabte 9 de juliol de 2011
Hora: 12 del migdia
Lloc: Plaça Major de Solsona
Ordre del dia:
- Qui som? Que fem? Com funcionem?
- Comptes
- Festa major 2011
- Propostes
Qui som? Que fem? Com funcionem?:
S'explica els inicis, amb les reunions proposades per l'ajuntament. Més tard com es
decideix agafar un camí propi i el funcionament assembleari de l'entitat.
Comptes:
Estat actual de la caixa: 370€
El sopar té uns ingressos de 1500€. Les despeses estan repartides en 400€ per pagar el
concert i 600€ el sopar. La barra i les entrades a la sala polivalent no ha estat
pressupostat. El preu de cost per persona del sopar resulta a 2€/persona
aproximadament.
Respecte els preus, es recalca que s'intenta que els preus siguin populars i que cap
membre de l'entitat no paga quota de soci. D'aquesta manera es pot considerar a tota
persona jove de Solsona membre de Joventut Solsonina.
Festa Major 2011:
- S'ha aconseguit allargar l'horari de nit gràcies a l'ús de la sala polivalent.
- La proposta inicial de l'ajuntament és fer actes de nit els dies 7,8 i 9 de setembre.
- El dia 9 de setembre, coincidint amb l'empalme de Cardona, l'ajuntament insisteix en
que hi ha d'haver algun acte juvenil.
- L'equip de so no s'inclou en el pressupost.
-Joventut Solsonina gestionarà les barres de FM.
- El pressupost en que es treballa és de 7000€ (Sense incloure l'equip de so).
- S'anuncia que de cara a l'any vinent el pressupost pot ser menor al d'enguany.
- S'està negociant les barres de l'acte del SOM.
Propostes:
*Tema a part dins del fòrum. D'aquesta manera ens permet ampliar-lo a mesura que
vagin arribant noves propostes.

S'exposa el disseny del logotip de l'entitat, creat per Gerard Reig.
La pròxima reunió es realitzarà el proper dimecres 13 de Juliol.

