ACTA REUNIÓ DE JUNTA

Assistents
Montserrat Calveras
Lluis Cañellas
Fina Prats
Toni Vergara
Paquita Coroné
Josep M Guitart
Begoña Gil

30-01-2017

Absents

TEMES TRACTATS


Reunió FCEC:


És el proper 11 de febrer a les 18:30 a Premià de Mar.



Es parlarà del proper Festival del Maresme entre d’altres temes.



La Montse demana qui pot assistir-hi però no hi ha cap membre de la
junta que, de moment, li vagi bé.



Com que tenim masses compromisos aquest curs, decidim que
aquesta vegada no hi participarem al Festival del Maresme.



Agenda concerts:


20 de maig: Participació al Concert monogràfic de Queen al Foment de
Mataró



27 de maig: Castellar del Vallès:
 Hi participem 3 corals. Una mitja hora per cada coral.
 Hi haurà piano de cua
 Cal posar-se d’acord amb el cant comú



3, 4 i 5 de juny: Manacor i Palma de Mallorca



Juny: Concert a Alella juntament amb la coral infantil i el cor jove
 Es proposa fer-ho al pati de la rectoria
 Cal demanar entarimat, cadires i equip de so a l’ajuntament.
 Es comenta de demanar entrada voluntària per cobrir despeses
organitzatives.
 Es parla que tenim molts caps de setmana seguits de concerts i
que potser caldria ajornar aquest i deixar-ho per a desembre. En
Jordi, després de comentar-li-ho ens ha dit que ja està
començant a fer tràmits amb els altres directors i que creu que la
millor data seria el 10-11 de juny (just després de Mallorca)
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Concert celebració 40è aniversari


Es va fer un intent de primer contacte amb els propietaris de la Vinícola
però no els varen trobar. Es va quedar que se’ls faria arribar una carta
explicant del motiu del concert i demanant l’ús de seu local. La carta ja
està preparada i cal entregar-la. En Lluis comenta que el seu avi coneix
a un del propietaris i que li demanarà si pot fer-li’n cinc cèntims. De
totes maneres cal demanar dia i hora per parlar amb ells. En Toni
demanarà a l’Assumpció que ens informi de la persona amb la que
hem de contactar per demanar visita.



Es decideix cobrar entrada voluntària



Es proposa fer una mica de pica-pica senzill després del concert. Unes
patates i unes olives amb una mica de cava o vi o simplement una
copa de cava o vi. En Lluis comenta que li sona que Can Lleonart té un
fons reservat per aquest tipus de despesa (cal informar-se’n)



Caldria fer una llista de tot el que s’ha de fer de cara a aquest concert
d’aniversari per poder planificar i repartir feines. Quedem que farem
una reunió per parlar exclusivament d’aquest tema.



La data prevista del concert serà o el 28 d’octubre o el 4 de novembre.



Cal demanar a en Jordi quin pressupost preveu per l’orquestra. Se li
proposarà de muntar una amb menys de 20 músics per evitar que el
seu so no tapi el nostre.



Subvenció Extraordinària:


Cal incloure en el document de petició de la subvenció totes les
depeses i tot el material que necessitem per la totalitat d’actes de la
celebració del 40è aniversari (viatge, tarima, cadires, equip de so,
piscolabis, músics,...)



Altres actes per la celebració del 40è aniversari:


Es proposen altres actes com:
 Un berenar obert al públic
 Una graellada popular
 Convidar a algú extern per un concert.
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Cal anar rumiant si és viable o no

Viatge a Mallorca:


En Josep M ha fet recompte de la gent que s’ha apuntat i de moment
anem 31 cantaires i 7 acompanyants.



Falta gent que encara no s’ha pronunciat.



S’enviarà un mail i/o Whatsapp per demanar que qui vulgui apuntar-se
es posi en contacte amb en Josep M o amb la Montse el més aviat
possible.



Ens posarem en contacte telefònic amb ex-cantaires que no hi figuren
a la llista de distribució per convidar-los a viatjar amb nosaltres. La
Fina, la Montse i la Paquita se n’encarregaran.



Balanç de final de curs 2015-16:


Cal fer un repàs del balanç perquè hi ha coses que no van quedar
clares.

La propera reunió serà dimecres 8 de febrer a les 20:30 a Can Flo.

La presidenta

La secretaria

Montserrat Calveras

Begoña Gil

