ACTA REUNIÓ DE JUNTA

Assistents

9-04-2019

Absents

Montserrat Calveras
Marta Morales
Fina Prats
Begoña Gil
Josep M Guitart
Esteve Font

Margarida Peña

TEMES TRACTATS


Tresoreria:


Ja ha finalitzat el termini d’abonaments de premis de la loteria. Faltaria fer
recompte dels guanys finals. (Queda pendent la xifra perquè la Marga no
ha pogut assistir a la reunió)



Repassem els moviments des del mes de gener. Falta aclarir unes
transaccions que no sabem a què corresponen. En Josep M se
n’encarregarà de mirar-ho.



La FCEC ens ha abonat els 100€ de la subvenció del concert de
Catalunya Coral.




A la caixeta de l’efectiu hi ha 155 €.

Sant Jordi :


Es decideix no muntar paradeta de roses ja que és dia laborable i serà
difícil trobar voluntaris.



Farem assaig obert el mateix dimarts 23 a les 21:45.
 Es farà rètol per anunciar-ho. A part de distribuir-ho per el poble
també es farà distribució via Xarxes Socials. D’aquesta última
distribució se n’encarregarà en Toni Biada.
 Cal avisar als socis col·laboradors.
 La Montse trucarà per reservar la sala.
 Es repartiran roses. Encarregarem 35 i l’ordre de priioritat a l’hora
de repartit serà:
1. dones convidades,
2. homes convidats
3. cantaires dones
4. cantaires homes
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 Refrigeri:
 Coca de Perafita (Begoña en comprarà 4)
 4 Fuets (Montse C. i Fina)
 Xocolata (Montse C. i Fina)
 Cava (Montse C. i Fina)


Tècnica Vocal


S’ha fet una modificació de calendari i ja s’ha informat via whatsapp als i
les cantaires.



Els tenors i els baixos faran les sessions de tècnica sempre junts.



Opinem que invertir temps de tècnica per repassar peces no és efectiu ja
que l’Adriana no les coneix i tampoc sap com les fa en Jordi. Parlarem
amb en Jordi sobre aquest aspecte per modificar la rutina.



Comissió Comunicació


En Toni Biada proposa fer una campanya publicitària via Xarxes Socials
durant els mesos d’agost i setembre.
 El cost seria d’uns 50 €.
 Hauríem de preparar un petit vídeo de presentació
 L’empresa d’en Toni B es faria càrrec de la gestió i les despeses
de creació correrien al seu càrrec.



Cal integrar la Web de la coral a la Web de l’Ajuntament. Li demanarem a
en Toni B. si vol fer-se’n càrrec.



Agenda concerts:


En Jordi proposa fer 2 concerts fora de l’àrea del Maresme abans del
Festival.



Decidim fer-ne només 1 i proposem el dissabte 8 de juny. La Montse C
es posarà en contacte amb la coral de Gironella i l’Esteve amb una de la
Garriga. Si no podem concertar amb aquestes entitats preguntarem a la
FCEC.





Estatuts:


Ja estan aprovats i registrats



S’escanejaran i es penjaran a la Web de la coral.

Vestuari:


Una proposta de vestuari pel Festival seria una samarreta negra
estampada amb algun disseny propi. L’Esteve en presenta un.
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Si es tries aquesta opció demanaríem que cada cantaire aportés una
samarreta negra per estampar-la.



Festival Estiu:


El 17 de maig es posaran a la venda les entrades.



L’Ajuntament ens demana informació per posar al programa. Cal
entregar-ho

abans

del

divendres

12

d’abril

a

l’Elisabet

(vilaroge@alella.cat) i a l’Antonia de la Fuente (comunicacio@alella.cat) :
 Explicació del concert.
 Participants.
 Repertori.
 Títol del concert.
 2 o 3 fotos en format JPG (encarregat en Josep M)


Temes varis:


Ferranda Travieso i Juan Marincek s’han donat de baixa de la coral.



La Molly s’ha donat de baixa temporalment perquè estarà fora durant uns
mesos (tornarà al juny).



La Montse ha dut al local de la coral un moble amb prestatges. Caldria
col·locar-ho a un lloc adient i omplir-ho amb allò que creiem necessari.

La presidenta

La secretaria

Montserrat Calveras

Begoña Gil

