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Assistents

14-06-2017

Absents

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

------

TEMES TRACTATS


Departament de Cultura:


El Departament de Cultura de la Generalitat està fent una enquesta del 3r sector
cultural i ens demanen que els hi facilitem una sèrie de dades de l’any 2016. Diu
la Fina que aquesta enquesta ja la van passar fa uns anys. De moment es
decideix no contestar. Si insisteixen ja en parlarem.



E-mail sol·licitant partitures


S’ha rebut un correu electrònic d’una persona que ens demana si pot accedir a
les nostres partitures.



Se li respondrà que pot veure el repertori però no accedir a les partitures però
que si té interès per alguna que ens ho faci saber.



Cantagran


El Consell Comarcal està organitzant per l’octubre un concert a l’Auditori, el
“Cantagran”.



Estan buscant cantaires més grans de 60 anys. Ens enviaran informació més
detallada



Recerca auditoris per un possible concert:


En Jordi L. va proposar de fer un concert “d’entrenament” a un auditori lluny
d’Alella. És per això que en Josep M Guitart s’ha posat en contacte amb uns
coneguts de Navarcles.



S’ha enviat e-mail per demanar si fóra possible fer una actuació al seu auditori a
l’octubre. L’import de les entrades serviria per cobrir despeses i/o per alguna
beneficència..



Keti i Joan Nuñez


Fa temps que no venen als assajos i se’ls demanarà si desitgen seguir rebent emails i whatsapp com la resta de cantaires en actiu.
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Autocars


La despesa de l’autocar a l’aeroport ja estava contemplada a l’import que es va
pagar pel viatge. L’import que finalment s’ha pagat a Autocars Font ha estat
superior al pressupostat



Antigament la coral assumia la despesa del trasllats en autocar a les destinacions
on s’anava a fer concerts. Degut a que l’economia de la coral ara no és tant
esplèndida cal canviar aquest costum i es cobrarà el viatge en autocar. Es
proposa cobrar 5€ als cantaires, 7€ als socis i 10€ als no socis.



Socis


Es proposa tenir més deferència pels socis protectors i, sempre que es pugui,
fer una reducció de preu més significativa.



Concert Sant Quintí de Mediona (8 de juliol)


Anirem amb autocar. Cal mirar altres pressupostos amb altres companyies
que no sigui Font per comparar preus.



El concert serà entre les 21:30 i les 22:00 i hi haurà un piscolabis desprès del
concert.



Proposta del Director pel curs vinent (2017-18)
En Jordi ens ha facilitat una proposta de programació pel curs vinent i comentem els
diferents punts


Horari assaigs
 Per tal de no sortir tant tard de l’assaig i motivar així a nous cantaires
que vulguin apuntar-se, es proposa avançar horari d’assaig. Aquest
canvi no es podrà fer primer perquè a Can Lleonart tenim una limitació
horària i segon perquè en assemblees anteriors ha sortit el tema i
sempre s’ha desestimat el canvi. Es proposarà a en Jordi finalitzar
l’assaig 15 minuts abans.



Stage 28 i 29 d’octubre:
 En Jordi proposa una casa de colònies. Cal mirar preus i tipologia
d’habitacions
 Es proposa buscar altres cases properes a Alella amb habitacions
còmodes per a la gent gran.
 La Fina mirarà disponibilitat i preu d’una casa a Arenys de Mar.
 Es pot marcar un horari d’assaig que permeti als cantaires que
vulguin, anar a dormir a casa seva.
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Curs Tècnica Vocal:
 Ens suposarà un cost addicional de 70 €. Per poder assolir aquesta
despesa es proposarà un increment de 2€ al mes per cantaire, es a dir
6€ al trimestre. Aquest increment només afectaria al pagament que
correspon a setembre,octubre, novembre i desembre.
 Com que s’incrementarà en 70€ la factura del director, caldrà informarse’n si afecta a percentatge del IRPF.
 Les tècniques vocals serien dos dijous al mes. Cal modificar el sou del
director?



Programa concert 4 de novembre
 Se li proposarà a en Jordi de buscar un/a pianista per tal d’alliberar-lo
d’aquesta feina i que estigui al 100% en la direcció dels cantarires.
 Es proposarà treure del repertori proposat les següents peces:
 Awe Somagwaza
 Oda a l’alegria (és massa aguda)
 Cant dels Ocells (massa nadalenca)
 Va pensiero
 Es proposa afegir les següents peces:
 Amor secret
 Torruella
 On My Own
 Has sentit el poble cantar
 Tots aquests canvis es proposaran a la comissió artística.



Curs Sinfònic-coral
 S’aprova i se li dirà a en Jordi que el tiri endavant.



40è aniversari:


S’Ha pensat en gravar un vídeo amb fotos de la història de la coral i amb
entrevistes a cantaires i ex-cantaires que comentin moments viscuts a la
coral. Aquest vídeo es projectaria a la mitja part del concert.
Cal pensar les preguntes que se’ls vol fer i posar-se en contacte amb la gent
triada (Salvador, Antonio García, Josep M Mas, Isidre Bassas, Rosa Bassas,
Cinto Joan, Maria Verdú, Lluis Henarejos, Anita Oliveras, Joan Ribes). També
caldrà fer el muntatge del vídeo.
Es formarà una comissió multimèdia per fer totes aquestes coses.
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Es proposa entregar un diploma als cantaires amb una antiguitat a la coral de
20 anys o més. (Artur, Paquita, Fina, Jordi Camps, Angela, Antonio,
Montserrat Xarrié)



La proposta de la venda de tiquets per un sorteig es tira endavant. Cal
informar primer als cantaires. El preu del tiquet seria d’1€.



El petit regal que es farà als cantaires amb motiu del 40è aniversari serà un
obridor amb forma de clau de sol. La Paquita ha mirat preus i el més barat és
de 1,75€ a la web Regaloelbarato.com. Es demanaran 100 unitats.



Sopar fi de curs:


S’havia proposat fer-ho el 15 o 16 de juliol, però el 16 hi ha programat un
concert a Cornellà.




Assemblea:




Es proposa mirar de canviar-ho al 9 de juliol.

Degut a que tenim una agenda molt plena, es proposa fer-la al setembre

Revista Alella.


Cal preparar una petita ressenya amb una foto sobre el viatge a Mallorca per
tal que es publiqui a la revista Alella. S’encarregarà de fer-ho la Begoña.

La presidenta

La secretaria

Montserrat Calveras

Begoña Gil

