ACTA REUNIÓ DE JUNTA

18-10-2017

Assistents

Absents

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

Fina Prats

TEMES TRACTATS


Loteria de Nadal:


Hem intercanviat loteria amb la coral de Sant Joan de Mallorca per un
valor de 300 € (15 dècims). Com que cal vendre-la es proposa fer 60
participacions de 5€ i donar-ho als cantaires per tal que la puguin
vendre.



Els talonaris de la loteria ja estan fets i tot i la negativa d’alguns
cantaires a vendre-la s’oferirà igualment.



Concert Navarcles:


Es proposa sortir d’Alella a les 16:30 per donar opció als i les cantaires
a assistir a la xerrada que ofereixen els organitzadors abans del
concert. La xerrada és a les 18:00 i acabarà sobre les 19:15. Al finalitzar
començaríem amb els preparatius del nostre concert.



Cal passar llista d’assitència per tal de saber les places d’autocar que
necessitem. Aquesta vegada s’ha reservat un autocar petit i cal
assegurar-se que hi cabrà tothom. Si falta alguna plaça, tant la
Montserrat Calveras com en Josep M Guitart s’ofereixen a portar el
cotxe particular.



Les despeses de l’autocar les cobreix la coral.



El vestuari proposat serà pantaló negre, camisa blanca i corbata verda
pels homes i pantaló negre, samarreta negra i capa verda per les
dones.



Portarem dos lots de vins com a obsequi. Un serà per l’entitat
organitzadora i un altre pel matrimoni que ha gestionat tot el tema. La
Montserrat Calveras s’encarregarà de comprar-ho.



Comentarem a en Jordi la possibilitat que ens demanin un bis i per tant
hauríem de pensar en alguna peça.
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Cal agafar equip de so i faristol pel concert

Stage octubre


La coral subvencionarà 10€ per cantaire



Al rebut trimestral que es girarà aquest mes, a part de la quota, estarà
inclòs l’import del stage i els 6€ del curs de tècnica vocal. S’entregarà a
cada cantaire un full amb el detall de l’import final del rebut.



La casa, de moment, ens ofereix 7 habitacions. En Josep Maria ha fet
una proposta de repartiment de cantaires i habitacions i es comentarà
als cantaires al proper assaig. Si hi hagués alguna petició de dormir
sense compartir espai amb altres cantaires, es demanarà a la casa que
ens obri més habitacions.



Cal endur-se 2 teclats, 2 banquetes i els altaveus



S’explicarà als cantaires que és una casa de colònies i que funciona
com a tal, per tant haurem de parar i desparar taula i de servir-nos
nosaltres mateixos els plats dels àpats.




Cal tenir present que NO hi ha ni llençols ni tovalloles.

Concert 4 novembre


Repassem la llista d’antics cantaires per repartir-nos la feina de
contactar amb ells/elles.
 Si no disposem d’adreça mail la Paquita i la Montserrat
s’encarregaran de trucar-los per telèfon.
 Si tenim el seu e-mail la Begoña els hi enviarà la invitació a
participar via correu electrònic. Al text del mail cal:
 Anunciar el concert
 Convidar-los a participar
 Informar de dates i horaris d’assaig
 Adjuntar partitures de les cançons en les que participaran
 Adjuntar rètol del concert per tal que facin ressò



Repassem la llista de temes pendents:
 El text que cal redactar en el document per pagar a la professora
de tècnica vocal, ja està preparat.
 Encara no sabem res de la subvenció extraordinària que vam
demanar
 La Montserrat C. ja ha enviat la carta als antics directors Jordi
Climent i Jordi González.
 La Fina ja ha parlat amb en Carles Sist
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 Falta enviar carta a Narcís Perich.
 La Begoña o en Lluís publicaran al Facebook el rètol del concert.
 En Josep M Mas està fent el disseny del punt de llibre
commemoratiu. Quan el tingui enllestit farem 250 còpies.
 Cal comunicar l’event a l’alcalde i proposar-li que faci un petit
discurs. També cal avisar als regidors. S’encarregarà la
Montserrat.


El dijous 2 de novembre caldria tenir preparat el rebut per pagar als
músics.



Falta fer el programa. S’encarregarà la Begoña.



En Josep Maria prepararà el petit discurs de presentació que llegirà
l’Assumpció.



Cal preguntar a en Jordi per l’horari d’assaig amb el pianista amb els
solistes.



El dia del concert caldrà reservar dues fileres per convidats destacats
(autoritats, antics directors,...)



El punt de llibre es posarà a la sortida del concert juntament amb una
capseta per aportacions voluntàries. La Marta Batlle farà d’hostesa.



Dinar dels 40 anys


El menú de la Vinícola per al dia 5 ja està decidit. Cal fer un paperet per
cada cantaire un hi figuri el detall del menú i les opcions de 2n plat a
triar.



El preu del menú és de 30 €.



La coral convidarà a cava ja que no està inclòs al menú.



Com que el local no és massa gran, es convidarà a cantaires i familiars i
als socis col·laboradors.



La Begoña presenta la proposta de diploma dissenyat per la Núria
Guitart i estem d’acord en tirar endavant el disseny.



En Josep Maria ja té els detallets comprats (en porta un per ensenyarnos-el)



Dinar Nadal:


S’han mirat preus de menús pel dinar de Nadal:
 Can França: 21€ (La Montse porta la proposta de menú)
 Can Cabús: encara no tenim resposta



Varis:
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La Montserrat ja ha enviat carta a la junta del Casal per fer una petició
formal de donació d’una copa i un porró per regalar a la coral de
Mallorca. Passats uns dies caldrà enviar una altra carta agraint el gest.
Tot això s’ha de fer perquè la Junta ha de poder justificar la sortida de
material sense cost.



S’ha enviat també carta d’agraïment a la presidenta de la Colla
Sardanista d’Alella per la Sardana que van tocar perquè poguessin
ballar els cantaires de la coral Sant Joan de Mallorca.

La presidenta

La secretaria

Montserrat Calveras

Begoña Gil

