ACTA DE REUNIÓ DE JOVENTUT SOLSONINA
Dia: dimecres 13 de juliol
Hora: de les 8 a les 9 del vespre
Lloc: bar del Casal de Cultura
Assistents:
- Domènech Marmi
- Jordi Pallaruelo
- Marcel Riu
- Marc Montraveta
- Gerard Cases
- Mercè Codina
- Maria Riu
- Montse Auguets
Ordre del dia:
1. Valoració assemblea,sopar de joves, xaranga i concert organitzat el 9 de juliol
2. Propostes Festa Major
Desenvolupament de la sessió:
1. En general es fa una valoració molt positiva de tots els actes organitzats el
passat dissbate dia 9.
 Valoració del sopar
- Hi va haver sopar i lloc per tothom.
- Van faltar càntirs  per la propera vegada cal comprar càntirs
- Tema venda de tiquets  la propera vegada que no s’allargui fins a últim
moment, es tanca en el moment que s’havia acordat.
- Va començar amb mitja hora de retard el sopar  el proper cop s’intentarà ser
puntuals
- Es proposa que el següent cop el plat principal s’acompanyi d’alguna amanida o
quelcom per anar picant
 Hora de recollir : involucració total per part de la gent. Amb molt poca
estona es va recollir tot.
- Hi va haver massa separació entre el final del sopar i recollida de material amb
l’inici de la xaranga  la propera vegada s’intentarà escurçar aquesta estona o
es farà ambient allà a la plaça perquè no es faci tan llarga
- Es proposa fer un bingo durant aquesta estona que queda entre una cosa i
l’altra.
- Es proposa de fer algun tipus de concurs en aquesta estona. Opcions: concurs
de menjar flams, beure amb càntir,...
 Xaranga
- Va aconseguir aglutinar molta gent
- Els membres de la xaranga es mostren contents pels dos beures que se’ls va
donar a cadascun per participar.
 Concert
- Es va donar 50 € a cada Dj

Començar la nit amb un Dj és molt fred  es proposa evitar-ho el següent cop.
Aquest fet va ser degut a que un grup que havia de venir de Barcelona a tocar
va fallar a última hora.
- A mig concert es va repartir coca  valoració molt bons. Les properes vegades
es repetirà.
- Un dels membres d’un dels grups que va tocar diu que s’hauria d’evitar que la
gent pugi a l’escenari
- La policia local tan sols va rebre una queixa al llarg de tota la nit. La queixa va
ser perquè hi havia força gent fumant a fora de la Sala Polivalent
- Horaris de treball  de cara al proper concert es demana que es tinguin en
compte els horaris laborals de la gent per tal de muntar un horaris de treball en
l’acte que s’organitza que puguin encaixar.
- Torns de treball  es creu que per festa major els torns de treball poden ser de
2 hores
 Guanys: es van fer un total de 2910€ entre la barra i les entrades; falta
pagar el beure. Els diners estan ingressats en un compte que actualment
està en nom de dos membres de la junta fins que estiguem constituïts
legalment.
2. Els membres de Joventut Solsonina, Marc Montraveta i Enric Mujal, fan arribar
la següent petició: creuen necessari comprar un equip de so de segona mà –
que tenen un preu força assequible – per poder posar música i fer ambient
sense haver de dependre del de l’ajuntament o del particular d’algú.
3. Festa Major:
- Es proposa que amb els diners que s’han fet es podria portar un grup amb cara
i ulls el proper dia 7 de setembre. Es proposen noms com: Sherpah o un grup
que versioni cançons de discoteca
- Es remarca que els beneficis que s’obtindran en les barres dels concerts de
Festa Major siguin íntegres per a Joventut Solsonina.
- Entre concert i concert estaria bé muntar quelcom tipus: xaranga, bingo,...
- Es proposa organitzar un corre-bars el dia 8 de setembre. Es parla de fer
samarretes on hi constin els logos dels bars que col·laboren i de fer pagar una
determinada quantitat de diners per inscriure’s. A l’hora de les inscripcions es
portarà un control de qui s’apunta (demanar nom, DNI i la firma). S’exposarà la
idea a l’ajuntament i si no els agrada es plantejarà com un acte alternatiu.
- Es recullen idees pel dia 9 de setembre: gimcana militar al camp del Serra,
gimcana a la Mare de la Font, futbolí humà...
Acords:
-

1. En la propera reunió s’hauràn fet números i es presentaran les despeses i
guanys del dia 9.
2. S’haurà recollit el material que es va fer servir per organitzar el sopar del local
del Carnaval.
3. S’haurà rascat la paella que està rovellada ja que no s’hi va posar oli.
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

