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

8-02-2017

Absents

TEMES TRACTATS


Informe Gestoria:


El gestor, revisant les factures dels honoraris d’en Jordi González, ha
trobat una errada en el percentatge de retenció del IRPF. Se li estava
aplicant un 19% quan en realitat hauria d’haver estat del 15. Això
genera un saldo a favor d’en Jordi de 267,92 € que cal abonar-li



Se li farà un taló amb l’import juntament amb una carta explicativa. La
carta s’enviarà certificada.




La Begoña s’encarregarà de redactar el document.

Apartat de correus:


Actualment es disposa d’un apartat de correus on la coral rep alguna
carta però també disposa d’una bústia pròpia al local. S’està pensant
en donar de baixa aquest servei



Caldrà, doncs, anar avisant als remitents de les cartes del canvi
d’adreça postal. Ens informarem al gestor dels passos que cal seguir
per canviar l’adreça d’enviament de la documentació que les entitats
públiques ens envien a l’apartat de correus.




Caldrà també posar a la bústia del local el nom de la Coral.

Marketing de la Coral


Es proposa fer un mailing fent una mica de propaganda de les
actuacions de la coral als socis protectors, amics, contactes,...El gestor
també demana que li enviem propaganda que ell la reenviarà als seus
contactes.



Fira d’entitats: Fer un paper per tal que la gent pugui apuntar-se per
rebre informació dels actes de la coral via mail.
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Programa dels concerts: Afegir una pestanya on la gent pugui
expressar el seu desig de rebre informació via mail. Posaríem una
bústia per poder dipositar la butlleta.




Cal també recordar als cantaires les dates dels concerts.

Actes 40è Aniversari:


24 d’abril, Sant Jordi, Obertura dels actes.
 Discurs d’obertura parlant una mica de la trajectòria de la coral
(etapes, directors, estils, visió de futur...)
 Concert de piano a càrrec d’en Jordi Lalanza interpretant obres
composades per en Lluís Cañellas. En Lluís farà una petita
explicació de les seves composicions.
 Assaig obert a tot el públic. Cal doncs anunciar-ho amb temps.
 Entrega de roses de Sant Jordi a les dones tant cantaires com
públic assistent.
 Piscolabis de galetes i vi dolç a l’acabar



Viatge a Mallorca:
 En Josep M presenta detall del pressupost del vol, allotjament,
àpats i trasllat de l’aeroport a l’hotel:
o 340 € pels cantaires.
o 375 € pels socis protectors
o 400 € pels no socis.
 Està previst dos dies d’excursions programades (no incloses al
pressupost presentat) i 1 dia de lliure disposició. Les sortides
encara no estan tancades i no es diposa de pressupost final.
 La despesa de l’autocar de trasllat a St.Joan on es farà el primer
concert tampoc està contemplada.



11-12 Juny: Concert conjunt amb la coral infantil i la coral jove d’Alella.



Octubre: Dinar celebració a la Vinícola.
 Amb l’excusa dels ingressos que els generarem amb aquest
acte, demanarem que ens cedeixin el local per al concert
gratuïtament.
 Es proposa muntar un visionat de fotos de la història de la coral
que i projectar-ho de tal manera que vagin passant les fotos
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automàticament per tal que la gent les hi pugui mirar. Cal
informar-se de la disponibilitat de pantalla i projector.


Concert a la Vinícola: (CLOENDA)
 Es conclourà els actes de celebració amb un discurs de cloenda.
 Es convidarà a un petit piscolabis després del concert. (vi i
patates fregides)
 Es passarà un visionat de fotos de la coral mentre fem el
piscolabis.



Llistat de tasques a realitzar i material a demanar:


St. Jordi
 Demanar piano de cua– Instància
 Comprar les roses (les hi demanarem a la Viqui)
 Demanar sala oberta.
 Demanar als cantaires llibres per fer intercanvi
 Comprar vi dolç i galetes
 Demanar a Can Lleonart copes per el vi – Instància.
 Fer difusió via mail, xarxa social i rètol anunciador.



Concert 3 corals:
 Cadires
 Copes
 Entarimat
 Equip de so (si tenen)
 Vi
 Refrescs
 Tendal pel sol



Concert Vinícola:
 Fer difusió via mail, xarxa social i rètol anunciador
 Entarimat
 Copes
 Cadires
 Pantalla i projector
 Equip de so
 Cortines
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 Il·luminació per escenari
 Patates Coromines


Ingressos extres per cobrir despeses:


Subvenció de l’Ajuntament.
 Es detallarà la despesa algunes de les partides (ex: compra de
roses, piscolabis, autocar a St.Joan,...)



Venda de roses per St.Jordi (cal parlar amb la Susanna)



Cobrament voluntari d’entrada als concerts.



Incrementar lleugerament el preu del menú de l’arròs.



Venda de material del local (cal demanar l’opinió dels cantaires)



Venda de números per un sorteig d’un pernil el dia del concert de les 3
corals.

La presidenta

La secretaria

Montserrat Calveras

Begoña Gil

