ACTA REUNIÓ DE JUNTA

Assistents

22-02-2017

Absents

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

TEMES TRACTATS


Comunicats varis:


Ja s’ha anat a parlar amb el personal de la Vinícola i ens cedeixen els espais
gratuïtament.



Concert del 40è aniversari: L’Ajuntament ja està informat i ens ha de comunicar
quina data el podrem fer (28 d’octubre o 4 de novembre).



El concert que volem fer conjuntament amb les altres corals d’Alella s’havia
proposat pel cap de setmana del 10-11 de juny. L’11 no pot ser perquè coincideix
amb l’Aplec de l’arròs. Haurem de fer-ho el dia 10. Cal comentar-li-ho a en Jordi.



El gestor ens informa que Hisenda ens retornarà 167,46 € de la facturació d’en
Jordi Gonzàlez.



A la reunió de la FCEC del passat 11 de febrer es va demanar participació a un
concert a Premià. La Montserrat, que hi va assistir-hi, va oferir la nostra coral.
Serà el 25 de març.



Temes 40è aniversari:


Es proposa fer un petit regal als cantaires. Hauria de ser alguna cosa que no
sortís massa cara. Idees:
 Diapasó gravat.
 Bolígraf gravat.
 Clau de fa (clauer? Penjoll?)



Músics orquestra: En Jordi ho ha de decidir. Cal que tingui present el pressupost i
la sonoritat (que no ens tapi a nosaltres).



Preparació reunió del dijous 23 de febrer


Valoració nova direcció:
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La Fina i la Montse presenten un escrit que parla de les avantatges de la nova
direcció. Quedem que dels dos en farem un que serà el que llegirem a la reunió.
Aquest escrit remarca aspectes com:
 Cantem millor. Ens escoltem més. No cridem tant.
 Estem aprenent a fer música.
 Hi ha una programació ferma presentada amb antelació.
 Obert a escoltar al cantaire amb l’Espai del cantaire.
 Ha fet que millorem la puntualitat.
 Ha aconseguit un equilibri entre les cordes.
 Els escalfaments són interactius i productius.
 Ens està ensenyant tècnica vocal.


Viatge a Mallorca:
 En Josep M. ha preparat una presentació amb el detall del programa i les
despeses.
 L’import de les despeses d’en Jordi i les de SOS cantaire no les
comentarem ni tampoc les repercutirem als altres cantaires. Tirarem del
fons de la coral per cobrir-les.
 Portar el nostre teclat pels concerts surt molt car i no és gens còmode.
Parlarem amb la coral de Mallorca per demanar-li-ho a ells.



Agenda de concerts:
Es presentarà als cantaires l’agenda prevista de concerts per tal que estiguin
degudament informats.
 25 març: Premià juntament amb altres corals del Maresme.
 20 maig: Participació al Monogràfic Queen.
 27 maig: Castellar del Vallès.
 3, 4 i 5 de juny: viatge a Mallorca.
 10 juny: Concert 3 corals d’Alella
 11 juny: Aplec de l’arròs.
 28 octubre o 4 de novembre: Concert 40è aniversari.

La presidenta

La secretaria

Montserrat Calveras

Begoña Gil

