
 
ACTA REUNIÓ DE JUNTA 28-11-2018 

 
 

Assistents Absents 

Montserrat Calveras 
Marta Morales 

Margarida Peña 
Esteve Font 
Begoña Gil 

Josep M Guitart  

Fina Prats 
 

 

TEMES TRACTATS 

 Loteria: 

 Cal reservar 3 butlletes per en Jordi L. 

 Es fa recompte de les butlletes que queden per vendre per poder-les 

redistribuir als i les cantaires que n’han sol·licitat alguna més. 

 Si en sobrés alguna, se la quedaria la coral. 

 Canvi de signatures de l’entitat bancària: 

 La Montse, la Fina i la Marta van anar a fer les gestions però la persona 

que normalment porta el tema no estava i la noia que hi havia no sabia 

ben bé com anava. Queda pendent doncs de tornar a provar-ho. 

 Dinar de Nadal: 

 Can Padellàs ens ha ofert tres menús dels quals hem triat el “Menú 

Nadal” que val 32,90€ Iva Inclòs. 

 Es decideix que es el reu del cantaire serà de 25 € i que els dels 

acompanyants de 33€ 

 Es passarà el menú als i les cantaires perquè escullin el segon plat i les 

postres. S’avisarà també als socis col·laboradors via whatsapp. 

 Cal entregar els plats escollits al restaurant el 10 de desembre. 

 Es convocarà als i les cantaires a les 14:00 a Can Padellàs. 

 Hi ha preparada una activitat per després de dinar. 

 Concert Marató (15 desembre): 

 Vestuari: 

 Dones: pantalons negres, samarreta negra i capelina vermella. 

 Homes: pantalons i camisa negra i corbata vermella que cal 

comprar Cal adquirir unes 15. (l’Esteve ho mirarà). 

 Piscolabis 

 El piscolabis es muntarà entre les tres corals. La Polifònica posa 

plats salats i les altres dues, plats dolços. 
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 Difusió 

 La Núria presenta dues propostes de rètols i n’escollim una. 

 Cal fer els programes (Núria) 

 Cal demanar sobres per la recol·lecta. 

 Regal 

 Es compraran posenties (planta de Nadal) per als directors 

 Concerts de Nadal: 

 19-desembre a Aymar i Puig 

 La Gavina: ens han demanat que anem el 20 però se’ls ha avisat que 

no podem. Estem esperant la resposta de si els va bé el 19. 

 21- desembre: Residència Montseny. Ens paguen 200€. En Jordi no 

ens podrà dirigir i ho farà la Montserrat Grau. 

 Festival Estiu: 

 S’ha demanat col·laboració al centre de ball Pas Bàsic i han accedit 

encantats de participar. Ho faran gratuïtament. Només demanen poder 

col·locar publicitat seva al festival 

 Nova comissió: 

  L’Esteve proposa fer una comissió de difusió i comunicació que 

s’encarregui d’anar visitant entitats, restaurants i comerços per demanar 

col·laboracions amb la coral ja siguin monetàries o amb “espècies”. 

 Caldria 4 voluntaris i es posaria en marxa al febrer. 

 De mentre, l’Esteve anirà a Alta Alella a presentar la carta que vam 

redactar per veure com ho reben. 

 Curs Tècnica Vocal: 

 En Jordi L proposarà les següents dates a la candidata: 

 16 i 30 de gener 

 13 i 27 de febre 

 13 i 27 de març 

 10 i 24 d’abril 

 8 i 22 de maig 

 5 i 19 de juny 

 Cal recordar que tenim ja aparaulat el curs que ofereix la FCEC el 21 de 

gener. Estarà obert a altres corals i la comunicació a aquestes 

s’encarregarà la mateixa FCEC. 

 Tresoreria: 

 Han retornat dos rebuts (Montserrat Xerrié i Carme Ros). En el proper 

rebut se’ls carregarà la despesa que han generat. 
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 Ja se li han fet efectius els 300 € que vam pressupostar per en 

Mn.Joan. 

 La Marga presenta el balanç dels comptes de la coral. 

 Foto de grup: 

  Es proposarà als i les cantaires fer foto de grup el proper dilluns 3 de 

desembre. 

 Farem una oficial amb l’uniforme verd i una altre de més informal amb el 

mocador estampat i el corbatí daurat. 

 Aprofitarem per fer-li foto a en Jordi. Cal avisar-lo. 

 Temes varis: 

 Ja està feta la baixa de l’apartat de correus. 

 En Jordi no veu gens clar el tema de la Sardana “l’Encís d’Alella”. Es 

deixa el tema aparcat. 

 Lleida Canta: Estem esperant més informació de l’esdeveniment. 

 Stage Conreria: proposarem i pre-reservarem el cap de setmana del 15 

de juny. 

 En Toni Viada ha fet una proposta de felicitació nadalenca per enviar 

via Whatsaspp. A tothom li agrada molt però cal acabar de fer el 

disseny. 

 Ja està preparat l’identificador de la bústia del local. Només cal anar a 

col·locar-ho. 

 Cal canviar el segell de la coral perquè no té el logo actual. En Josep M 

enviarà a la Marga l’arxiu del logotip i ells s’encarregarà de demanar el 

segell. 

 

Propera reunió el dimecres 12 de desembre a les 21:30 

 

 

 

 

La presidenta La secretaria 

Montserrat Calveras Begoña Gil 

 


