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Assistents Absents 

Montserrat Calveras 
Fina Prats 

Marta Morales 
Margarida Peña 

Esteve Font 
Begoña Gil 

Josep M Guitart  

 

 

TEMES TRACTATS 

 Funcionament Junta: 

 Acordem reunir-nos periòdicament cada tres setmanes. Les reunions, 

per aquest primer trimestre, queden convocades pel:17 octubre, 7 i 28 

de novembre i 12 de desembre 

 Si hi ha quelcom excepcional a tractar i no pot esperar a les data de la 

reunió, ens trobarem una mica abans de l’assaig per parlar del tema. 

 Evitarem fer reunions a peu dret sense convocatòria prèvia després de 

l’assaig. 

 Si hi ha algun tema urgent que cal decisió ràpida el comunicarem via 

whatsapp per tal que tots els membres de la junta puguin donar el seu 

parer. 

 Propers concerts 

 Mataró: 28-octubrte 

 Cantarem a l’església de Sant Simó. 

 Anirem en autocar i les despeses les cobrirà la coral ja que hi ha 

prou saldo. 

 Dubtem si cal portar algun obsequi per la coral amfitriona. Li ho 

preguntarem a en Jordi (director). 

 Alella: 17-novembre (Catalunya Coral) 

 La FCEC ens dóna 100 euros de subvenció. 

 S’oferirà un petit piscolabis subvencionat per la coral:  

 pa amb tomàquet, embotits variats, patates Coromines, 

coca i xocolata, beguda. 

 Tresoreria: 

 L’augment de sou del director ja es fa efectiu a partir d’aquest mes. 

 Acordem fer increment d’aportació a Mn. Josep. Se li pagaran 300 € 
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 Loteria 

 Com que la loteria Nacional cada cop costa més de vendre, decidim 

que enguany farem participacions de la Grossa de Cap d’Any. 

 Acordem destinar uns 2.000 € 

 La Fina se n’informarà i ens explicarà el funcionament. 

 Stage a la Conreria (20-21 Oct) 

 Ja s’ha fet la reserva. 

 Es mirarà de subvencionar una part de la despesa de l’estada. 

 Dinar de Nadal: 

 Es proposarà fer-ho el diumenge 16 de desembre. Cal avisar als 

cantaires el més aviat possible. 

 La Fina, la Montse i l’Esteve s’encarregaran de demanar preus i menús 

a  Can Cabús, Can Sors i Can Padellàs. 

 Celebracions d’aniversaris: 

 En Josep M s’encarregarà de fer llistat de cantaires per fer agrupacions 

per mesos. 

 Els celebrarem un dijous després de l’assaig. Caldrà avisar al director 

de la data triada perquè pugui tenir-ho en compte. 

 El dijous 4 d’octubre es farà la celebració dels i les cantaires del mes de 

juliol, agost i setembre. Es farà un comunicat via e-mail 

 Es proposarà als cantaires que intentin calcular les quantitats per evitar 

excessos. Una fórmula seria portar una safata de pastes salades i una 

altra de dolces i beguda. Les despeses es repartirien entre els 

homenatjats. Es comentarà als i les cantaires. 

 Tècnica Vocal: 

 La FCEC ofereix una sessió de Tècnica Vocal gratuïta amb Hugo 

Ponce. La Montserrat ja ha fet la sol·licitud per dia 21 o 24 de gener. 

 Acordem destinar 400 € per subvencionar el curs de tècnica vocal. Es 

seguirà cobrant als i les cantaires els 6€ trimestrals que ja es cobrava el 

curs passat. El total, doncs, seria d’uns 1.000 € pel professional que 

imparteixi el curs. 

 Es proposarà de fer la classe fora d’hores d’assaig: un dimarts o un 

dimecres. Cal mirar disponibilitat de sales a Can Lleonart 

 Vestuari 

 Per tal de simplificar i facilitar la tria de vestuari per cada concert, la 

Marga proposa definir unes combinacions i assignar-les un número. 
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Quan s’hagi de comunicar quin vestuari duem només caldrà dir el 

número de la combinació. La Marga farà una proposta de combinacions 

amb les peces de roba que tenen els i les cantaires. 

 Temes tractats amb l’Ajuntament (Elisabet) 

 Ens comenten que cal que fem més propaganda de l’entitat i ens 

proposen contactar amb Antonia de la Fuente per: 

 Sortir publicats a la revista. 

 Posar-nos en contacte amb Mataró TV 

 Publicar-nos a la web de l’ajuntament 

 Ens informen que Aymar i Puig faran inauguració d’una nova ala i ens 

proposen que anem a oferir els nostres serveis.  

 La Montse i l’Esteve ja han fet el pas i ja han parlat amb la 

direcció del centre. Ho tindran en compte. 

 També ens proposen que pengem rètols anunciant la coral i animant als 

veïns i veïnes a participar. Se li demanarà a la Núria Guitart 

 Ens han comunicat que segurament comptaran amb la coral pel Festival 

d’Estiu i que cantaríem a les escales de Cal Marquès. Ens ho acabaran 

de confirmar a l’octubre. 

 Temes varis 

 Fóra bo tenir un stock d’ampolles de vi per possibles obsequis. L’Esteve 

es mourà per les caves per demanar-ne però necessita una carta de 

petició. En Josep M s’encarregarà de fer-ne una. Anirà a AA, Roure i 

Bouquet. 

 Es donarà de baixa l’apartat de correus. 

 Tenim pendents intercanvis amb varies corals: Narbone, Montblanc, 

Carquefour, Coral francesa que ara no recordem la població. 

 

 

 

 

La presidenta La secretaria 

Montserrat Calveras Begoña Gil 

 


