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Assistents Absents 

Montserrat Calveras 
Lluis Cañellas 

Paquita Coroné  
Fina Prats 

Josep M Guitart  
Begoña Gil 

 

Toni Vergara  
 

 

TEMES TRACTATS 

 Concert Marató 16 desembre 2017 

 Cal fer el rètol per anunciar el concert. Farem 8 còpies per enganxar-les 

a diferents espais. 

 Mossèn Josep ja està avisat. Se li reservarà un lloc als bancs el dia del 

concert. 

 Fem un possible horari a seguir: 

 16:30 Un grup munta taules i un altre munta equip de so a 

l’esglèsia 

 17:30 assaig al local parroquial 

 En quant tinguem el repertori del tots els cors (inclòs el nostre) farem el 

programa. Imprimirem 200 

 Cal anar a buscar els sobres a l’Ajuntament pel recapte de diners per la 

Marató. Es proposa de demanar també una guardiola. Se n’encarrega 

la Fina 

 Piscolàbis: 

 Cal revisar la beguda que hi ha al local per saber que cal 

comprar 

 Cal revisar stock de plats i gots.. 

 S’entregarà una planteta (Poinsetta, “Nadala”) als directors i al pianista 

del cor de nens. En total caldrà comprar-ne quatre. 

 Es proposarà als cantaires de portar un barret de Nadal com part del 

vestuari del concert. 

 Proposta vestuari pel concert: 

 Homes: vestit de gala amb corbatí granate 

 Dones: Pantaló negre i samarreta negra amb capelina vermella. 
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 Dinar Nadal del 17 de desembre: 

 Es tria l’opció de Can Cabús de Menú de grup amb beguda, cava i cafè 

per un import de 30€. Es decideix fer preus diferents segons estatus: 

 30 € Cantaires (la dona del director la inclourem en aquest rang) 

 32 € Socis protectors 

 35 € No socis. 

 Cal anar preguntant qui vindrà al dinar. 

 S’ha pensat de fer un regal al director una mica diferent: un cotxe 

teledirigit (un dia comentava que era el regal que desitjava des de nen i 

que mai li van comprar) 

 Assaig 20 novembre (Aniversari director) 

 Per fer una mica de celebració sorpresa portarem: 

 Pa de pessic de nous. (el compra la Begoña i en Josep M) 

 Mistela (se n’encarrega la Paquita) 

 Una espelma amb “?”. (les porta la Montse de casa seva) 

 Gots petits (els agafarà la Fina del local) 

 Concerts Nadal a diferents entitats: 

 Aymar i Puig ha confirmat la data proposada pel concert: 19 de 

desembre. 

 La Gavina: Se’ls ha proposat el 19 de desembre però ens ho han de 

confirmar. 

 Residència Montseny: Ens han demanat que anem a cantar el 22 de 

desembre que és el dia que ells fan el dinar de Nadal. Cal preguntar als 

cantaires i al director si seria possible. Si no ho fos, es comenta que se 

li podria proposar al cor del “Bell Resguard” que féssim ells el concert. 

 Assemblea 27 de novembre: 

 Revisem la memòria d’activitats que es presentarà 

 En Lluís proposa una presentació de la comptabilitat una mica diferent 

d’altres anys. Dividirà les despeses segons a on estiguin imputades. 

Així presentarà l’ingrés de la subvenció ordinària i com i on s’han invertit 

els diners rebuts. El mateix per la subvenció extraordinària i per l’ingrès 

dels cantaires.  

 Repassem la modificació dels estatuts proposades i fem una petita 

variació per deixar més clar el concepte: 

 Art. 15.2: L’elecció dels membres de la junta directiva que han 

de ser associats cantaires i amb un mínim de dos anys 

consecutius , ... 



 
ACTA REUNIÓ DE JUNTA 15-11-2017 

 
 

 Es proposa afegir un nou article per poder donar com a entitat, 

formació a professorat. Aquest article ens permetria expedir 

titulacions certificades per la Generalitat en els cursos de 

formació que oferíssim. (Ex.: Curs de direcció simfònic-coral). 

Cal assessorar-se de la redacció de l’article al centre de 

recursos de la Generalitat. 

 Es tornarà a recordar quin és el servei del grup de Whatsapp 

“Cantaires” 

 Temes varis. 

 Es retornaran 77 € (38,50 x 2) a en Antoni Godall i a la M.Àngela Herms 

de l’import que van pagar per l’satge del 28 i 29 d’ocubre ja que van 

haver de marxar per motius personals i no van fer ús de la “pensió 

complerta” que van abonar. 

 Cal fer un petit escrit dels actes dels 40 anys de la Polifònica amb 

alguna foto il·lustrativa per publicar-ho a la Revista Alella. 

 Carnestoltes: 

 En Lluís en informa que s’està organitzant un ball de disfresses 

on es convidarà a participar a totes les entitats del poble. La idea 

és fer una petita rua des de l’Ajuntament fins l’espai on es farà el 

ball (pendent encara de decidir). Es comentarà als cantaires per 

saber el grau de participació i es demanarà anar pensant en 

temes possibles. Des de la junta es proposarà buscar una 

temàtica que puguem utilitzar les americanes daurades 

(Cabaret, bombolles Freixenet,..) 

 Hi hauria Foot Tracks per oferir menjar a la gent 

 

 

 

La presidenta La secretaria 

Montserrat Calveras Begoña Gil 

 


