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Absents

Toni Vergara

TEMES TRACTATS
· Director: Se li ha entregat esborrany de contracte amb els compromisos vers
la coral. En Jordi està d’acord amb tot el que se li proposa i el signarà. El
document a signar es farà per duplicat, una còpia per el director i una altra per
la junta.
· Comissió artística i repertori:
§ Degut a la baixa de dos dels components d’aquesta comissió (Pepita
Boix, baixa per malaltia temporal indefinida i Ferran Pou baixa
definitiva) el grup queda reduït a pocs membres. És per això que es
preguntarà als cantaires qui estaria interessat a formar-ne part.
· Repertori
§ El director ha presentat un repertori per treballar de cara al concert de
la Marató. La junta creu que és poc motivador i demanarà a la comissió
artística que parli del tema amb el director.
§ Caldria demanar que en el repertori no hi figuressin masses peces “a
capella”.
§ Estaria bé proposar-li que portés un llistat de les peces que tingui al
seu repertori per tal de fer una selecció conjunta.
· Certificat per Anna Guasch:
§ L’Anna, antiga cantaire que està cursant la carrera de música al Liceu,
va demanar un certificat on figuressin els anys que va estar a la
Polifònica com a cantaire per poder així convalidar algunes
assignatures. La Presidenta va preparar el document i ja se li ha fet
entrega.
§ Arran d’aquesta petició la Montserrat Calveras proposa fer una llista de
cantaires a inici de curs i al final de curs i adjuntar-ho a l’acta de
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l’assemblea. D’aquesta manera sabrem quins cantaires composen el
grup cada curs. S’accepta la proposta i es tirarà endavant.
· Cantaires de baixa: Decidim que no se’ls traurà del grup de Whatsapp però
si de la llista del correu.
· Fira d’entitats:
§ El passat 8 d’octubre es va celebrar aquesta fira. Els cantaires que hi
van estar a la paradeta opinen que va ser una mica pobre. Hi havia
poca gent en general i evidentment, poca gent que visités el nostre
stand.
§ Millores per la propera fira:
ü Exposició de partitures
ü Fotos
ü Mostra de cartells de concerts
ü Projectar un passe de fotos.
· Màrqueting: Cal fer propaganda de la coral per animar als alellencs i
alellenques a formar-ne part. Propostes:
§ Entregar fulls infromatius (Din A5) a botigues, escoles, institus.
§ Publicacions a la WEB i a Facebook
§ Anunciar-nos a publicacions com “Revista Alella”, Diari d’Alella o revista
“La Clau”
· Viatge celebració 40è aniversari. El viatge el realitzaríem coincidint amb la
festa de la 2ª pasqua (6 de juny de 2017). Propostes
§ Anar a Nancy per trobar-nos amb una coral que ens va visitar fa un
temps.
§ Preguntar a la FCEC
· Concerts: El curs passat van quedar pendents alguns concerts per falta de
temps. Es proposa recuperar-los i proposar com a data de concert finals
d’abril o finals de març. Caldria posar-se en contacte amb les següents corals:
§ Coral de Castellar del Vallés: Es posarà en contacte la Montserrat
Calveras
§ Coral Harmonia (Llorenç del Penedès): Es posarà en contacte la
Begoña.
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· Celebració 40è aniversari: A part del viatge ja comentat, en Lluís proposa
organitzar altres actes:
§

Convidar a musics i que ens facin concerts

§ Muntar activitats per nens i grans.
§ Concert de la Polifònica
§ Altres coses que se’ns acudeixin

Una vegada acabat l’assaig del dia d’avui (dijous 13 d’octubre), tal i com havíem
quedat, s’ha demanat col·laboració dels cantaires per participar a la comissió
artística. S’han ofert per aquesta tasca en Toni Vergara i l’Esther Seco

La presidenta

La secretaria

Montserrat Calveras

Begoña Gil

