ACTA ASSEMBLEA

16-07-2018

JUNTA
Assistents

Absents

Montserrat Calveras
Lluis Cañellas
Josep M Guitart
Begoña Gil
Toni Vergara

Fina Prats

CANTAIRES ASSISTENTS
Sopranos

Contralts

Tenors

Baixos

Marta Morales
Carme Cirera
Montserrat Grau
Anna Lucas
Montserrat Xarrié
Anna Alfaro
Susanna Aldea
Núria Guitart
Marga Peña

Magda Lienas
Esther Seco
Silbile Rapior

Esteve Font
Artur Condeminas
Enzo Cortez

Marc Espígol
Juan Maricek

ABSÈNCIES JUSTIFICADES
M.Àngela Herms
Jordi Camps
Montserrat Anguera

Antoni Godall

Iniciem la reunió a les 22:00

TEMES TRACTATS


Lectura Acta Assemblea del 27 de novembre de 2017


L’acta es va distribuir per correu electrònic el dia anterior a l’assemblea i
com que tothom ja l’havia llegit no es fa lectura en veu alta.



La cantaire Montserrat Anguera, via whatsapp, sol·licita una petita
rectificació en un paràgraf de l’acta on es parla d’una intervenció que va
fer. La resta de membres de la coral no veu necessari fer el canvi.
L’acta doncs no es modifica.



La secretària de la junta (Begoña) recorda als cantaires que poden
consultar les actes de totes les reunions a l’apartat “Espai Cantaire” de
la web.



Es dona per vàlida i aprovada l’acta distribuïda.
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Estat de comptes del curs 2017-18 (veure’n annex):


En Josep M explica el resum que s’ha distribuït als i les cantaires.



L’Esteve comenta que falta una part de la subvenció de l’Ajuntament i
en Lluís explica que van endarrerits en els pagaments però que ja ens
ho ingressaran.



La Montserrat Calveras fa un aclariment del perquè es treuen diners en
efectiu que es guarden a la “caixeta”: els pagaments del sou del Jordi
se li fan en efectiu i el dia que la Fina i ella van a treure diners (perquè
es necessiten les dues signatures) aprofiten per treure’n més i poder
després tirar de beta per fer petits pagaments de despeses varies.



La Susanna comenta que es podria preguntar a La Caixa si ens poden
fer una targeta de dèbit sense cap càrrec per poder així fer
reintegraments més fàcilment. Demanarem informació.



La Montserrat Calveras explica la partida de despeses de comissions i
comenta que tot i que ja teníem negociat uns descomptes en les
comissions, va arribar un dia que van deixar d’aplicar-ho. Quan en vam
ser conscients vam reclamar i després d’insistir finalment ja tornem a
tenir aquesta reducció. També ens han retornat els diners que ens han
cobrat de més..




Fet tots aquests aclariments, s’aproven els comptes.

Memòria d’activitats del curs 2016-17 (veure’n annex):


La presidenta, la Sra. Montserrat Calveras, fa una lectura de totes les
activitats dutes a terme durant el curs passat.



Fa un comentari d’un fet anecdòtic del concert del 29 de desembre
referent als ingressos esperats i els rebuts.



Es fa recordatori dels compromisos propers i es fa una presentació de
les dates ja programades pel curs vinent fent especial esment, perquè
en el full distribuït no hi figura, en el cap de setmana de stage a Tiana
que està previst pel 20-21 d’octubre




La memòria queda aprovada per unanimitat.

Estat modificació articles estatuts


La Montserrat Calveras explica que fa tres mesos que es va presentar a
Justícia el canvi d’Estatuts però que encara no hi ha hagut resposta.
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Renovació Junta


Baixes:En Lluís Cañellas i la Paquita Coroné són baixa de la coral i per
tant també de la Junta. En Toni Vergara per temes de feina també deixa
la Junta.



Renovacions: La Fina Prats i la Montserrat Calveras ja fa 2 anys i mig
que són a la Junta i, seguint els Estatuts, els toca renovació tot i que si
tothom està d’acord poden seguir durant dos anys més com a màxim.



L’actual Junta proposa per incorporar-se com a membres a Esther
Seco, Margarida Peña, Marta Morales i Esteve Font. Esther Seco
comenta que aquest curs no es veu amb cor d’acceptar la proposta
però de cara al curs vinent no ho descarta. Esteve, Marta i Marga si que
accepten.



Com que els membres de la Junta han de ser set es proposa que
continuïn un curs més la Fina Prats i la Montserrat Calveras.



La Junta pel proper curs 2018-19 quedarà constituïda per:
 Montserrat Calveras
 Fina Prats
 Josep M Guitart
 Begoña Gil
 Esteve Font
 Margarida Peña
 Marta Morales.




S’aprova fent votació a mà alçada amb 22 vots a favor i 0 en contra.

Propostes:


Es posa a votació la proposta de fer un petit augment de sou de 50€
mensuals a en Jordi Lalanza, per tota la feina extra que fa i la seva
implicació.



L’Artur pregunta si la subvenció que ens donarà l’Ajuntament el curs
vinent serà la mateixa i proposa no fer oficial la proposta d’augment fins
no conèixer l’import que ens donaran per no “enxampar-nos els dits”.



Es decideix que així es farà i fins que no tinguem dades no li ho
comunicarem a en Jordi.



Fet aquest aclariment s’aprova l’augment de sou.
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Precs i preguntes:


La Susanna proposa que la Junta demani ajuda als cantaires per fer
determinades gestions. Ella per exemple pot enviar mails reiteratius a
l’entitat de La Caixa per sol·licitar qualsevol cosa. També proposa fer ús
del whatsapp per fer crida d’ajuda.



En Josep M proposa fer balanç del curs de tècnica vocal que hem estat
fent amb la Natàlia. Els comentaris són variats:
 Montserrat Grau proposa invertir més en tècnica vocal per
guanyar qualitat.
 La Magda es qüestiona si és efectiu
 Les sopranos, en general, estan contentes amb la feina que fan
amb la Natàlia.
 En Juan opina que li manca experiència i les sessions són poc
efectives. També comenta que caldria treballar més l’escolta i la
veu. Proposa que sigui en Jordi qui ens faci una estona de
tècnica abans de cada assaig.
 Les contralts opinen que han tingut poques sessions.
 L’Artur opina que invertint temps en el curs de tècnica es perden
dies d’assaig i després anem curts. Proposa que cadascú faci
exercicis de tècnica a casa mirant tutorials de YouTube.
 En Josep M proposa fer el curs fora d’horari d’assaig i
d’assistència voluntària. També proposa que, per no perdre
assaigs, quan vingués la Natalia la resta de cordes estiguessin
amb en Jordi i a l’acabar la classe amb la Natàlia aquella corda
s’incorporés a l’assaig.
 L’Esther proposa fer la tècnica una hora abans de l’assaig però
en Lluis li comenta que el problema és disposar d’una sala a
aquella hora.
 Montserrat

Grau

opina

que

podríem

buscar

algú

més

experimentat i amb autonomia de desplaçament. També
comenta que anys enrere des de la FCEC es van organitzar
cursos gratuïts i no va haver-hi assistència per part dels
membres de la Polifònica.
 La Carme Cirera comenta que si canviar de formador/a implica
un increment en el cost, ella no ho aprovarà.
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 En Lluis Cañellas proposa buscar a la borsa d’estudiants algun/a
que estigui més preparat. L’Artur creu que aquesta proposta no
serà ben rebuda per en Jordi i l’Esther opina que no creu que
s’hi oposi.
 Tant l’Esteve com la Montserrat Calveras comenten que han vist
una evolució des que va començar. L’Esteve proposa donar-li
alguns mesos més i fer-ne valoració passat aquest temps (ex al
desembre)
 La Marga proposa com a millora que la Natàlia ens presenti una
programació. També opina que creu que li manca experiència i
que hauria de preparar-se més les classes.
 La Núria recolza la idea de la Marga perquè així podríem valorar
els objectius previstos. També comenta que aniria bé que ens
fes un petit “decàleg” amb pautes a seguir per poder-les anar
practicant.
 La Susanna proposa portar a l’Stage a algun altre professional
per poder conèixer altres dinàmiques i poder així avaluar.
També comenta que li fa la impressió que la feina de la Natàlia,
perquè en Jordi li ho demana, no és només de tècnica sinó
també de reforç d’alguna peça.
 La Begoña comenta que si aquest és l’objectiu no té gaire sentit
que vingui la Natàlia i que en aquest cas, seria més efectiu fer
parcials directament amb en Jordi.
 Després d’escoltar tots els comentaris quedem que li’n farem
un petit resum a en Jordi dels nostres neguits i propostes
(programació amb objectius, més estona de tècnica i menys
de polir peces...)


La Montserrat Grau proposa fer una valoració d’en Jordi
 L’Esther comenta que es fica massa amb el tema vestuari.
 La Carme Cirera fa una petita crítica de la seva indumentària als
concerts. Opina que no sempre va presentable.
 La Begoña comenta que ella està molt contenta de la feina que
fa i de tot el treball de cohesió den grup.
 L’Esther comenta que a vegades no li agrada el repertori que
proposa i que li sembla que no el presenta a la comissió
artística.
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 En Josep M comenta que fa temps se li va passar un llistat de
propostes de repertori i que ja li ho recordarem.
 L’Anna Alfaro opina que també cal ser flexibles i acceptar les
propostes que en Jordi ens fa encara que no estiguin a la llista
de les triades per nosaltres.
 La Susanna valora d’en Jordi la seva obertura a comentaris de
millora (ex. Com donar les entrades)
 L’Esther valora el fet que als concerts fa participar a la gent.
 En Lluís valora que sàpiga donar el to amb el diapasó ja que és
un costum que s’està perdent.


Agraïments.
 Els i les cantaires agraeixen la feina que fa la Junta.

La reunió finalitza a les 23:50

La presidenta

La secretaria

Montserrat Calveras

Begoña Gil
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