
 
ACTA REUNIÓ DE JUNTA 24-10-2016 

 
 

Assistents Absents 

Montserrat Calveras 
Lluis Cañellas 

Paquita Coroné 
Begoña Gil 

Josep M Guitart 
Fina Prats 

Toni Vergara 
 

 
 

 

TEMES TRACTATS 
 

 Canvi de noms per la Caixa: Signem els membres implicats en el canvi de 

signatures autoritzades en el compte de la Caixa. 

 Talonaris Loteria: L’Àngela Herms ja els va demanar i estan pendents de 

repartir als cantaires. La Paquita Coroné s’encarregarà de fer-ho. 

 Aportació monetària al Mossèn: Se li entregaran a Mn Josep 250 € en 

concepte d’ús del local parroquial i de l’església. 

 Quotes nous cantaires:  

 A l’Oscar se li passarà quota a partir de gener, si encara segueix a la 

coral 

 A la Luci, com és menor d’edat, no se li cobrarà quota. 

 Temes amb ajuntament:  

 Els temes de “papers” que fins ara s’encarregava l’Elisabet, ara ho 

portarà la Paula. 

 El 2 de novembre la Montserrat Calveras presentarà formalment a 

l’alcalde al nou director. 

 Es demanarà subvenció “extra” amb motiu del 40è aniversari de la 

Polifònica per finançar part del viatge. 

 Viatge 40è aniversari:  

 L’opció proposada d’anar a Nancy es descarta per ser poc viable. 

 Es demanarà als cantaires propostes de destinacions. 

 Concert Mataró: en Jordi (director) buscarà pianista per acompanyar-nos al 

concert. 

 Repertori: La comissió artística parlarà amb en Jordi per demanar que 

redueixi la llista d’obres a capella i que afegeixi alguna peça més animada. 
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 Assemblees i reunions.  

 La reunió trimestral que es feia el curs passat per parlar de temes 

interns, queda de moment anul·lada perquè en Jordi ja té previst dins la 

programació un espai perquè els cantaires puguin expressar les seves 

opinions 

 Es convocarà una assemblea extraordinària per modificar els 

estatuts.(veure acta reunió 2016-08-18) 

 Propers concerts:  

 17-desembre: Concert de la Marató. Després del concert hi haurà 

piscolabis preparat per la Polifònica. 

 23-desembre: Concert a la Gavina 

 Celebració aniversaris cantaires:  

 Es tornarà a reactivar el tema. La Fina s’encarregarà de fer els “packs” 

de cantaires que entraran en cada celebració. 

 Cal parlar amb en Jordi perquè ho inclogui a la seva programació. 

 Vestuari nous cantaires: Se’ls hi farà el mateix descompte del preu que se’ls 

va fer a la resta de cantaires. 

 Dinar de Nadal:  Cal començar a buscar data i restaurant. 

 

La presidenta La secretaria 

Montserrat Calveras 

 

Begoña Gil 

 

 


