
ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE JOVENTUT - TUPINOTS 

Núm. de la sessió: 1/2019 
Data:  5 de Febrer de 2019 
Hora: 18:00 hores 
Lloc: sala de regidors de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

Hi assisteixen: 
 
Divina Costa Muntadas, regidora de Joventut, Salut, Igualtat i Consum de l’Ajuntament 
de Sant Julià de Vilatorta 
Marc Vilarrasa, regidor de Festes i Esports de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 
Eduard Morató – membre del consell de Joventut – Tupinots 
Roger Sellabona - membre del consell de Joventut – Tupinots 
Roger  Vilalta - membre del consell de Joventut – Tupinots 

S'ha excusat d'assistir-hi: 
- 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior 
2. Valoració de les activitats de Nadal 2018 (Saló de Nadal, Tupibingo, Cap d’any)  
3. Propostes per Carnaval 2019 
4. Torn de preguntes 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior 

S’aprova l’acta de la sessió anterior. 

2. Valoració de les activitats de Nadal 2018 (Saló de Nadal, Tupibingo, Cap 
d’any)  
 

a. Saló de Nadal: Portar el bar del pavelló durant els dies 26 de desembre 
fins el 29 de desembre els hi va anar bé.  

b. El Tupibingo comenten que fer-ho al pavelló va ser un encert, ja que hi 
havia més capacitat per més gent, llàstima que feia fred.  

c. La festa de Cap d’any va anar bé, es va deixar el pavelló amb les 
condicions que s’havia acordat, endreçat i net. També es va tancar a 
l’hora acordada amb l’Ajuntament.  
 

3. Propostes per Carnaval 2019 
o Fer carrossa per la gent que vingui només disfressada i no tinguin 

carrossa per seguir. Demanen si els hi podem deixar remolc o 



camionet. Aquest tema s’haurà de preguntar amb l’Alcalde. Quan en 
tinguem resposta els hi farem saber.  

o Acabar amb la rua de carnaval al pavelló, i allà fer la desfilada i donar 
els premis (la millor carrossa, comparsa, els més marxosos i el rei 
carnestoltes). 
Juntament amb els regidors es trien qui seran els jutges d’aquests any.  

o Fer sopar al pavelló. Es discuteix si els mateixos Tupinots preparen el 
sopar o es lloga un càtering. S’arriba a l’acord de llogar un càtering i 
que la gent s’haurà d’apuntar a l’ajuntament fins el termini del dimarts 
26 de febrer.  

o Continuar amb la festa del Carnaval fins a les 6 del matí. Es comentarà 
amb l’Alcalde i es donarà resposta a la petició de Tupinots amb hora 
màxima de finalització.  
 

4. Torn de preguntes 

No es va comentar cap tema fora de l’ordre del dia. 

 

ACORDS 

1. Demanar a l’Alcalde tema remolc o camionet i hora de finalització de la festa.  
2. Els Tupinots s’encarreguen de fer el cartell de festa i llogar el càtering. 
3. L’Ajuntament s’encarrega d’apuntar la gent pel sopar, i deixar tot el material 

necessari per tal de poder realitzar la festa.  
4. Deixar el pavelló endreçat i net.  

 
 


