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Assistents Absents 

Montserrat Calveras 
Lluis Cañellas 

Paquita Coroné 
Begoña Gil 

Josep M Guitart 
Fina Prats 

Toni Vergara 

Anna Alfaro 
Albert Andreu 
Carme Cirera 
Ferran Pou 

 

TEMES TRACTATS 
 

Assisteixen a la reunió tots els membres de la NOVA junta, però no els membres 

sortints de l’anterior per la qual cosa hi ha temes de traspàs de junta que no es 

poden tractar i queden pendents per una altra reunió. 

Els temes tractats són: 

 Distribució carrecs: 

 Presidència: Montserrat Calveras 

 Tresoreria: Lluís Cañellas amb col·laboració de Fina Prats i Montserrat 

Calveras. 

 Secretaria: Begoña Gil 

 Gestió de rebuts: A l’assemblea del 25 de juliol de 2016 va quedar palès que 

les despeses que generen els rebuts, tant per emetre’ls com els retornats, són 

massa elevades. Per tal d’evitar-ne al màxim el retorn es proposa avisar als 

cantaires i socis protectors de l’emissió d’aquests amb una setmana 

d’antelació per tal que tothom o gairebé tothom faci previsió. S’avisarà via 

Whats-up o via telefònica per aquells que no disposin d’aquest servei. 

 Socis Col·laboradors: 

  a part de tenir reducció de preu en sortides i celebracions es proposa 

tenir altres tipus de deferències vers ells/es. Una podria ser aconseguir 

entrades gratuïtes per concerts de la coral 

 Caldria revisar i actualitzar la llista dels socis. 

 Estatuts:  

 Arran dels fets esdevinguts amb el director Jordi Gonzàlez el dia de 

l’assemblea, es proposa fer modificació en l’article 25 Cap. 7 apartat d 

que fa referència a l’assistència dels directors a les assemblees. Es 
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proposa afegir la frase “sempre i quan estigui convocat per la junta 

directiva” 

 Per evitar en el futur dificultats a l’hora de la renovació dels membres 

de la junta per manca de candidats, es proposa modificar l’article que 

en fa referència per establir que puguin ser 5 o 7 membres. 

 Es proposa afegir un nou article que reguli els requisits per poder entrar 

a formar part de la junta. Un dels requisits a afegir seria un mínim de 2 

anys d’antiguetat. 

 Web Coral (www.coraljoia.cat/.es/.com):   

 En Josep M Guitart configurarà el correu de la Montserrat Calveras per 

tal que pugui rebre els correus adreçats a la coral 

 Des de la Web es podrà accedir al Facebook de la coral. Els 

responsables de les actualitzacions d’aquest espai seran en Lluis 

Cañellas i la Begoña Gil. 

 S’afegiran a la web els enllaços als vídeos YouTube que l’ajuntament 

ha publicat del concert d’estiu 2016. 

 Subvenció ajuntament 

  El 29 de juliol l’ajuntament va fer efectiu el ingrés d’una part de la 

subvenció: 4030 €. Resten per cobrar 2170 € que rebrem a partir de 

febrer del 2017. 

 L’ajuntament ha acceptat la petició d’una subvenció per cobrir les 

despeses del vestuari i ha ingressat 550 €. Aquest import es repartirà 

de manera equitativa entre les cantaires que van fer la compra del nou 

vestuari. Es donarà en efectiu. 

 Propers concerts: Només començar el curs haurem d’assajar i preparar els 

concerts que ja estaven programats 

 Concert a Mataró 

 Concert a Manlleu:  

 Cantarem 8 cançons (5 sols i 3 cants comuns). Les partitures 

dels cants comuns ja s’han enviat via mail i s’han penjat a la 

Web. 

 Anirem amb autocars Font. La despesa la pagarà la FCEC 

 Diada: Cal convocar al cantaires el 8 de set. per assajar Els Segadors. 



 
ACTA REUNIÓ DE JUNTA 18-08-2016 

 
 

 Canvi de director: Durant el mes d’agost la Montserrat Calveras, la Fina 

Prats, en Lluis Cañellas i la Montserrat Grau van estar entrevistant-se amb 

diferents candidats per tal de poder fer una selecció.   

Les condicions que se li van proposar a tots ells van ser: 

 Contracte des de l’1 de setembre fins l’1 d’agost ambdós inclosos. 

 Sou de 500 € 

 Dos dies d’assaig a la setmana. 

 Cobrar via factura emesa per ell (cal ser autònom) 

 Que estigues disposat/da a gravar arxius MP3 amb les veus. 

 Fer arranjaments tant per les cordes com per l’acompanyament del 

piano 

 Fer assajos amb acompanyament de piano i fons musical pregravat. 

 Fer tècniques de cant. 

 Assaigs parcials per cordes. 

 Presentar repertori a la comissió artística. 

 Estar disposats a dirigir, si cal, orquestra i coral alhora. 

 Intentar fer un mínim de 10 concerts durant el curs. 

 Assistir a possibles “stage” de cap de setmana. 

 Estar disposat a viatjar amb la coral per fer concerts. 

 Preparar un petit repertori per poder cantar de manera informal en 

festes i/o celebracions. 

Els candidats varen ser: 

 Josep Pasqual: Actualment dirigeix vàries corals però si entrés a 

assumir la direcció de la nostra deixaria algunes. 

 Sílvia Roqueta: Veïna d’Alella i antiga col·laboradora de la coral. 

Només té experiència en direcció de corals infantils. 

 Carles Valls:  Conegut d’en Lluís Cañellas. Quan va anar a l’entrevista 

els plans li havien canviat i ja no tenia disponibilitat. Exigia, però, cobrar 

més. Podria facilitar-nos contactes sinó trobem director. 

 Manel Ferrer: Viu a Llinars del Vallés però no li seria un inconvenient. 

Poca experiència en direcció coral. Ha fet substitucions de direcció de 

la seva coral. 
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 Jordi Lalanza:  Viu a Mataró. Aporta un Currículum molt complert  amb 

molts coneixements i molta experiència musical. Accepta totes les 

condicions proposades i fa propostes noves. Se’l veu un noi amb idees 

noves i amb ganes de tirar endavant projectes engrescadors. 

Després d’exposar els fets i d’explicar les impressions que van causar cada 

candidat/a, triem a en JORDI LALANZA. 

La Montserrat Calveras es posarà en contacte amb ell demà divendres 19 per 

tal de tancar el tema. Li proposarà començar el 8 de setembre per assajar els 

Segadors per la Diada 

S’haurà de preparar el contracte i tenir-lo llest el dia 8 de setembre que serà 

quan iniciarà la seva tasca. Es proposa demanar ajuda en la redacció del 

contracte a en Martí Romaní (cantaire de la coral) aprofitant que es va oferir 

voluntari per la tasca el dia de l’assembla. 

 40è aniversari de la coral:  Aquest curs celebrem els 40 anys de la fundació 

de la coral. Es proposa fer alguna cosa “diferent” per celebrar-ho. Cal anar 

pensant coses. El candidat Jordi Lalanza proposava un concert amb orquestra 

(l’orquestra la podria portar ell gratuïta o a un preu baix perquè té contactes 

amb antics alumnes) 

 Viatges pel nou curs:  Dependrà una mica del que digui el nou director, però 

si és viable fer-ne, En Lluís es posarà en contacte amb un familiar que es 

dedica a organitzar viatges per a un cantant perquè ens doni un cop de mà. 

També es proposa recuperar el viatge a Nancy que va quedar pendent. 

 Sortides Culturals:  La Paquita Coroné proposa tornar a assistir 

d’espectadors al festival de Puig-Reig, activitat que s’havia fet fa molts anys.  

 

La presidenta La secretaria 

Montserrat Calveras 

 

Begoña Gil 

 

 


