ACTA REUNIÓ DE JUNTA

Assistents

22-03-2017

Absents

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

Toni Vergara

TEMES TRACTATS


Sant Jordi:


Es decideix posar una paradeta de roses. Vendrem les roses de fusta que
queden i també roses naturals. Caldria demanar voluntaris per vendre.les.



Es proposa comprar 150 roses. En Lluís s’encarregarà de demanar-ne el preu.



El preu de venda el decidirem en funció del cost i del preu que hi posin les altres
entitats del poble.



Caldrà fer instància a l’Ajuntament per demanar una paradeta. En Lluís
s’encarregarà de fer-ho.



Acte inaugural del 40 aniversari:


En Jordi Camps elaborarà un petit escrit de la història de la coral.



Cal fer un rètol per penjar anunciant l’acte. En Josep M i la Bego dissenyaran una
primera proposta.



Al local i a Can Lleonart queden llibres de l’any passat per fer intercanvi. Cal
demanar als cantaires, abans de les vacances de Setmana Santa, que portin un
llibre.



Cal demanar les roses a la Vicky.



Es convidarà a galetes acompanyat de vi dolç i vi ranci. Comprarem 2 paquets de
Galetes Birba i dos de Trias de dos pisos cada una.



Cal demanar a en Jordi L. quin serà l’ordre dels actes d’aquell dia. També cal
demanar-li que prepari un petit text de benvinguda.



Com que serà un acte obert a tothom es proposa dissenyar unes butlletes per
poder inscriure’s a la coral en el cas que hi estiguin interessats/des.



Xatonada 2 d’abril


Com que hi ha poca gent apuntada es proposa canviar la data i fer-ho el 7 de
maig

ACTA REUNIÓ DE JUNTA



22-03-2017

Es proposa també canviar el destí per abaratir el preu. Es proposa anar a Malgrat
de Mar al restaurant La Torreta on ofereixen un menú molt variat. Afegiríem a la
sortida una visita al Far de Calella i a un refugi antiaeri.



Concert 25 de març


Hem de ser a Premià a les 17:00



Vestuari dones: pantalons negres, jersei negre i capelina verda.



Vestuari homes: pantalons i camisa negra amb corbata verda i americana negra.



La coral de Premià farà la presentació de la Polifònica i en Jordi L. farà la
presentació de les cançons.



Ens farà falta un micròfon. Preguntarem si tenen. També preguntarem si tenen
piano disponible (s’encarregarà la Montse C.)



Inventari Local.


En Josep M, en Lluís i en Toni van fer inventari i endreça del material que hi
ha al local de la coral. Es proposa posar a la venda al Wallapop algunes de
les coses perquè no s’utilitzen. El material susceptible de ser venut és:
Material



Es ven?

3 peus de micròfon:

Si, 2

2 speakers Karaoke

Si, 1

1 Teclat Roland

SI

1 Teclat MK900

Si

3 focus

Si

1 banqueta

Si

2 carretilles

No

Cables Jac

Alguns

Equip de música molt gran i complet

Si

1 Mini cadena

Si

1 Orgue

Si

Focus de peu

Si

1 Maleta per un teclat

SI

Pissarra amb pentagrama

SI

Pissarra Velleda

Si

Es passarà inventari als cantaires per donar oportunitat de compra.
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Viatge Mallorca.


Cal demanar als menors d’edat que portin una autorització dels pares. També
cal demanar que especifiquin qui es farà responsable d’ells.



Selecció cançons concert 40 aniversari:


Es va demanar als i les cantaires que triessin 3 cançons del repertori antic. Ja
s’han rebut votacions d’alguns d’ells/es.



Festes celebració aniversaris cantaires:


Es farà en dos dies ja que hi ha moltes celebracions pendents: dilluns 27 de
març i dilluns 3 d’abril.



Obsequi 40 anys:


Cal anar pensant en el què obsequiarem als i les cantaires. (Cal revisar la
proposta de regals que es va fer la darrera reunió)



Sorteig per recaptar diners:


Es proposa sortejar un dinar per a dues persones a Can Cabús.



Cal fer un talonari amb les butlletes de venda. En Josep M se n’encarregarà.

La presidenta

La secretaria

Montserrat Calveras

Begoña Gil

