
 
ACTA REUNIÓ DE JUNTA 3-09-2019 

 
 

Assistents Absents 

Montserrat Calveras 
Marta Morales 

Fina Prats  
Begoña Gil 

Josep M Guitart  
 

Esteve Font  
Margarita Peña 

 
 

 

TEMES TRACTATS 

 Stage 12-13 Octubre 

 Cal fer la transferència a la Conreria per pagar la reserva de la casa. Són 

340,31 € 

 No disposarem de la sala gran perquè hi ha un altre grup. 

 Tècnica Vocal 

 Ens hem posat en contacte amb l’Anna Guasch i ens ofereix 2 hores els 

dimarts. Cobra 20€ l’hora (40 € la sessió). 

 Se li proposarà fer 3 sessions per mes. 

 Cal parlar amb Can Lleonart per demanar sala. 

 Viatge a Polònia 

 Valorem els pros i contres de la proposta de viatge que ha fet en Jordi 

Lalanza. 

 Fem pluja d’idees d’altres destinacions on puguem incloure també 

estones de turisme. (Bilbao, França, Andorra, Segorbe). Les dates que 

proposem per fer la sortida són: la 2ª Pasqua, l’1 de Maig o Setmana 

Santa. 

 També proposem gestionar-ho a través d’alguna agència de viatges. 

 Assemblea 26 setembre 

 Repassem els temes de l’ordre del dia  

 Fem relació d’activitats per redactar la memòria. La Begoña 

s’encarregarà de fer el document per presentar a l’assemblea. 

 El document de l’estat de comptes el faran la Marga, en Josep M i la 

Montserrat. 

 La convocatòria s’enviarà via mail el 10 o 11 de setembre. S’encarregarà 

la Begoña. 
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 Concerts a Vallromanes i Catellbisbal 

 Vallromanes:Es proposarà d’anar en cotxe. 

 Castellbisbal: Anirem en autocar. 

 Cal comunicar als socis col·laboradors el dia i lloc del concert. 

 Autocars 

 Es comenta el tema dels preus dels autocars Font i per saber si són prou 

competitius buscarem preus a altres companyies  

 Ens adreçarem a en Toni Ribes per demanar-li si en coneix alguna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presidenta La secretaria 

Montserrat Calveras Begoña Gil 

 


