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Assistents Absents 

Montserrat Calveras 
Lluis Cañellas 

Fina Prats 
Paquita Coroné 

Toni Vergara 
Josep M Guitart  

Begoña Gil 
 

------ 

 

TEMES TRACTATS 

 Documentació canvi de Junta: 

 A l’assemblea del 25 de juliol de 2016 es va configurar la nova junta i es van 

presentar els canvis al Departament de Justícia. L’imprès de sol·licitud de canvi 

va ser el de “canvi parcial” i no el de “nova junta”. Aquesta gestió tenia un període 

de validesa d’un any i a l’intentar tramitar alguns temes amb l’entitat bancària 

amb la qual treballem ens vam trobar amb problemes de caducitat de junta. És 

per aquesta raó que s’ha tornat a presentar a Justícia els papers de renovació de 

junta tot adjuntat l’acta de l’assemblea. Estem a l’espera de la resposta d’aquest 

departament. 

 Placa bústia local: 

 Es va proposar encarregar una placa amb el logo i el nom de la coral per posar-

ho a la bústia del local. 

 La Montserrat Calveras ha mirat pressupostos i surt massa car. 

 Es decideix fer un disseny casolà, imprimir-ho, plastificar-ho i enganxar-ho a la 

bústia tal i com han fet altres associacions.  

 Devolució vestuari Anita Oliveras 

 L’Anita s’ha donat de baixa i demana si pot tornar el nou vestuari adquirit i si li 

podem abonar. 

 Es decideix que se li abonaran 35€ (60 que va pagar menys els 25 que se li van 

retornar). 

 Sopar final de curs 

 Es proposarà als cantaires fer el sopar de final de curs el 15 o el 16 de juliol. 

 La Magda ha ofert casa seva per fer aquest sopar però es decideix continuar 

fent-lo a Can Gaza. Es tindrà en compte, però, l’oferiment per algun altre moment 

s’ s’escau. 
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 Concert Castellar del Vallès (27 de maig) 

 Anirem amb Autocars Font. 

 Es convocarà als cantaires a les 16:00 

 Reunió Entitats 

  La Paquita Coroné i la Montserrat Calveras van assistir a la reunió de la 

“Valoració del teixit associatiu” 

 L’objectiu d’aquesta reunió era elaborar un pla de millora per les 

associacions. La ponent els va demanar un DAFO que es va presentar. 

 Subvencions i ingressos extres: 

 Ja s’ha cobrat l’últim pagament de la subvenció del curs 2016-17. Aviat 

s’obrirà el període per sol·licitar la subvenció del curs vinent. 

 Es proposa informar-nos de les possibles subvencions que la Diputació de 

Barcelona fa a associacions. 

 Es va proposar vendre números per una rifa. La Paquita ha portat una butlleta 

d’exemple que va obtenir d’un comerç. Inspirant-nos en aquest model es 

proposa fer una tirada de 25 talonaris amb 40 butlletes amb un nombre de 3 

xifres que haurà de coincidir amb les últimes xifres del sorteig de l’ONCE de 

l’11 de setembre de 2017. Els números es vendran a 1€. 

 Al Concert de Palma de Mallorca i al del 40 aniversari es proposarà que hi 

hagi una aportació voluntària per part del públic a l’acabar el concert. 

 Cal començar a preparar xifres per demanar la subvenció extraordinària. En 

Josep M i en Lluís s’encarregaran de preparar el document. 

 40è aniversari: 

  Es proposa convidar als ex-directors al concert i al dinar de cloenda. Se’ls 

farà una carta personalitzada convidant-los a aquests dos actes. 

 Es proposa convidar al fill d’en Pere Bartolomé, antic director ja difunt. 

 També es convidarà a assistir als ex-cantaires. Aquesta crida es farà via 

correu postal 

 També es diu de proposar-li a en Jordi Climent que dirigeixi una cançó triada 

per ell. Aquesta idea cal primer parlar-la amb en Jordi Lalanza perquè doni la 

seva opinió. 

 Regal als cantaires: La Paquita ha presentat diferents propostes i finalment 

s’ha triat un obre ampolles amb forma de clau de sol que té un cost d’1€. Es 

demanaran 100 unitats. 

 Viatge Mallorca. 

 Cal demanar pressupost a Autocars Font del viatge Alella-Aeroport i Aeroport-

Alella per comparar-lo amb altres. 
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 S’ha proposat un canvi d’ordre en les excursions proposades per abaratir el 

cost del transport intern però s’ha decidit no aplicar el canvi ja que restava 

temps de descans. 

 En Josep M prepararà un document per entregar als cantaires on figuri el que 

els resta pagar del viatge. 

 Aplec de l’Arròs: 

 L’Esteve aquest any no pot fer la paella. En Toni els proposarà de fer-ne una 

a la Vicky i a en Josep Saurí. 

 Temes varis dels cantaires: 

 Hi ha algun cantaire que ha manifestat que li agradaria cantar més peces 

acompanyades de piano. 

 L’Isidre Bassas demana que se li passi la quota de cantaire. 

 

 

 

 

 

 

 

La presidenta La secretaria 

Montserrat Calveras 

 

Begoña Gil 

 

 


