
Acta de l’Assemblea ordinària 25 de juliol del 2016  

Assistents: Martí Romaní, Marta Morales, Josep M. Guitart, Begoña Gil, Carme Ros, Núria Climent, 

Susanna Aldea, Esther Seco, Montserrat Grau, Artur Condeminas, Esteve Font, Joan Núñez, Toni 

Vergara, Sibille Rapior, Jordi González, Ma. Àngela Herms, Antoni Godall,  Marta Batlle, Paquita 

Coroné,  Montserrat Calveras,  Ferran Pou,  Anna Alfaro,  Carme Cirera. 

 

Punts de l’ordre del dia 

 

1-Lectura i aprovació de l’acta anterior: S’aprova per unanimitat dels membres assistents.  

 

2-Lectura i aprovació de l’ estat de comptes:Es presenten els comptes de gener fins a juliol del 

2016.  Molts cantaires es sorprenen de l’alt cost que té el manteniment del compte i el retorn 

d’alguns rebuts. S’acaba aprovant per unanimitat l’estat de comptes. 

 

3-Estat actual i previsible futur de la coral: La  presidenta Sra. Montserrat Calveras, llegeix un 

full de ruta de la Junta amb propostes de futur per la coral. Es voten les propostes punt per 

punt quedant de la següent manera: 

-Horaris: Els assajos es realitzaran de 21:30 a 23:15, els dilluns i dijous sense descans.  Els 

dilluns s’intercalaran entre homes i dones i els dijous sempre assajarem tots. 

-Projectes dinamitzadors:  Es proposen uns assajos més dinàmics i oberts, així com una 

ampliació de repertori  variat per  a tots els cantaires. 

-Es demanen més àudios per poder treballar les cançons de manera més complerta. El director 

Sr. Jordi González diu que ell no pensa fer-ho ja que segons ha vist , ningú en fa us. Alguns 

cantaires  estan en desacord dient que no pot generalitzar. 

-Es fa una valoració de l’estat de la coral i es llegeixen unes propostes d’alguns membres de la 

coral proposant un canvi de direcció  i la carta de la Sra. Montserrat Anguera (l’explicació dels 

fets es trasllada al punt 5 d’aquesta mateixa acta per a ser més clara). 

-Presentació  de la Web: El Sr. Josep Ma. Guitart fa una presentació de la nova Web de la coral 

i ensenya als cantaires com fer-ne ús. També es proposa posar en marxa el facebook per donar  

coneixement dels esdeveniments de la coral. 

4-Renovacio de la Junta: Acabat el període d’una part de la Junta Directiva de la coral, es 

presenten unes baixes d’aquesta que corresponen a Albert Andreu, Anna Alfaro, Carme Cirera 

i Ferran Pou i es proposen uns candidats per a suplir aquestes baixes: Lluís Cañellas, Toni 

Vergara, Begoña Gil i J.M Guitart. 

La nova Junta doncs queda composta  per les següents persones: Montserrat Calveras, Fina 

Prats, Paquita Coroné, Lluís Cañellas, Toni Vergara, Begoña Gil i J.M Guitart. 

Els membres assistents a l’assemblea donen per vàlida la proposta i s’aprova per unanimitat. 

 



5-Propostes presentades:  

-Carta Montserrat Anguera: Es llegeix una carta dirigida als presents a l’assemblea signada per  

Montserrat Anguera on expressa la seva valoració de la figura del director. 

-Explicació dels fets amb el Director de la coral Sr. Jordi González:  L’Anna Alfaro, vocal de la 

junta, explica als assistents que el director  va ser avisat per la Junta directiva uns dies abans  

de l’Assemblea per poder parlar de temes relacionats amb la coral i que aquest s’hi va negar 

dient que no volia  parlar amb una junta en la que hi havia quatre  membres que plegaven, que 

ja parlaria amb la nova junta i que ja li ho havia dit a la presidenta. Cosa que va crear una 

situació   desagradable. 

La presidenta va dir que sí que havia parlat amb el director i li havia exposat els temes de la 

reunió.  El director li va contestar que pensaria si hi anava i el cap de setmana li donaria una 

resposta. 

Finalment quan es van trobar li va ratificar que no pensava anar a la reunió. 

-Renovació de direcció: Es llegeixen dues propostes presentades, la primera pel Sr. Lluís 

Cañellas que presenta un projecte de direcció nou i la segona, per la Sra. Montserrat Grau que 

proposa un canvi de director dins de la coral. Els assistents debaten aquest tema per tal de 

treure’n una conclusió. Seguidament per part de la Junta es demana que es pugui votar la 

continuïtat del director.  En aquest moment de la sessió el  director s’aixeca i diu que no vol 

que hi hagi una votació per determinar el seu futur, intenta defensar la seva postura amb la 

Junta Directiva i realitza tot un seguit d’intervencions en contra de la Junta. En el moment en 

que es demana poder seguir amb el punt de l’ordre del dia sobre la proposta de renovació de 

direcció, el director diu en veu alta que no cal cap votació i que dimiteix de la direcció de la 

Polifònica Joia d’Alella i que el seu últim concert serà el dia 1 d’Agost per la festivitat de Sant 

Feliu quan es canta la missa de festa major. 

Al marxar, els presents decideixen que cal votar la dimissió del director, punt que s’aprova per 

unanimitat dels presents i que s’ha de buscar un nou director a partir d’aquell moment. 

 

6-Precs i preguntes: 

-El Sr.  Antoni Godall proposa recuperar  la cançó Ales d’Alella com a bis en els concerts  ja que 

es un himne d’Alella i  una peça interessant a recuperar.  

-Es valora la posada en marxa d’un pla per poder tenir director al setembre i començar amb 

normalitat. Es proposa consultar la FCEC amb la borsa de directors que ofereix. 

 

 

 

Hora de finalització de l’assemblea:00:00.  

 

 

 


