
 
ACTA REUNIÓ DE JUNTA 11-12-2018 

 
 

Assistents Absents 

Montserrat Calveras 
Marta Morales 

Margarida Peña 
Esteve Font  
Fina Prats 
Begoña Gil 

Josep M Guitart  

 

 

TEMES TRACTATS 

 Concert Marató (15 desembre): 

 Logística general: 

 Cal anar a buscar les claus del local de la rectoria. Si les 

aconseguim dijous es podrien carregar neveres dissabte matí. 

 Es convocarà als i les cantaires a les 15:45 a Can Lleonart. 

 Cal recordar a les corals convidades que han de dur postres pel 

piscolabis. 

 A les 18:30 començarem a preparar les taules i el menjar. 

 Cal comprar les posenties pels directors.(s’encarrega la Fina) 

 En Jordi L ha comprat llumenetes pel concert i cal abonar-li 

l’import. 

 El programa de la Coral Municipal inclou “Les dotze van tocant”. 

La Montse es posarà en contacte amb la directora per demanar-

li que la treguin ja que la cantem nosaltres. 

 Piscolabis 

 Fem repàs del material que caldria comprar pel piscolabis (plats 

i gots, cava, cerveses, refrescos) 

 Per evitar que falti menjar la coral posarà safates d’embotit i pa 

amb tomàquet. La Begoña compra embotit a la Bona Area i la 

Fina compra 8 barres catalanes. 

 Vestuari: 

 Dones: pantalons i samarreta negra amb capeilna vermella 

 Homes: pantalons i camisa negra amb corbata vermella. 

 Tots/es: barret Pare Noel. 

 

 



 
ACTA REUNIÓ DE JUNTA 11-12-2018 

 
 

 Dinar de Nadal: 

  Serem 46 comensals. 

 Convocatòria a les 14:00 

 Marga i Esteve s’encarregaran d’anar cobrant per les taules 

 Cal preveure efectiu per donar canvis i pagar la part que es 

subvenciona. 

 Loteria: 

 Cal saber encara quantes butlletes no s’han venut. Falta preguntar a 

algun cantaire. 

 Es proposa vendre butlletes al piscolabis  

 Tres butlletes se les quedarà la coral. 

 Estatuts: 

 Hem rebut carta de Justícia on ens informen que el nom de l’associació 

que hi figura al document no coincideix amb el que ells tenen registrat i 

que no és vàlid. 

 Tornarem a fer la sol·licitud canviant l’encapçalament i posant 

“Polifònica Joia d’Alella és una associació coral...” 

 Concerts de Nadal: 

 Residència Montseny: 

 No pot venir en Jordi L ni la Montse Grau. 

 Ens dirigirà la Montserrat Calveras. 

 Es proposa canviar alguna peça del repertori si té algun grau de 

dificultat. 

 Aymar i Puig: 

 Se’ls regalarà capses de galetes. La Marga s’encarrega de 

comprar-les. 

 La Gavina: 

 Se’ls regalarà bombons. Comprarem 1 kg. de bombons a granel 

S’encarrega la Marga. 

 Curs Tècnica Vocal: 

 Ja ens hem posat en contacte amb la formadora, però li agradaria parlar 

amb en Jordi per concretar temes tècnics. 

 Tresoreria: 

 Cal treure efectiu per pagar en Jordi i per cobrir les despeses varies del 

dinar. 

 Cal pagar ja la loteria (2.250 €) 
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 Felicitació Nadal: 

 Es canviarà una mica el disseny proposat i s’enviarà via Whatsapp al 

grup de “Cantaires”. 

 Temes varis: 

 L’autor de la Sardana “L’encís d’Alella” li ha entregat partitura a en 

Jordi. 

 La carta que es farà arribar als comerços s’ha de retocar per posar-li el 

logotip. En Josep M se n’encarregarà. 

 S’enviarà la foto de grup que vam fer dilluns als i les cantaires. 

 

 

 

 

 

 

 

La presidenta La secretaria 

Montserrat Calveras Begoña Gil 

 


