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JUNTA
Assistents

Absents

Montserrat Calveras
Margarita Peña
Josep M Guitart
Begoña Gil
Fina Prats
Marta Morales

Esteve Font

CANTAIRES ASSISTENTS
Sopranos

Contralts

Tenors

Baixos

Montserrat Grau
Anna Lucas
Montserrat Xarrié
Susanna Aldea
Núria Guitart

Esther Seco
Silbile Rapior
M.Angela Herms
Natàlia Moller

Toni Vergara
Toni Biada
Ricard Moller

Marc Espígol
Toni Ribes
Óscar Covisa

Carme Cirera

ABSÈNCIES JUSTIFICADES
Montserrat Anguera
Jordi Camps

Iniciem la reunió a les 21:50
La Montserrat Grau presenta a la Junta el vot delegat de la cantaire Carme
Cirera.(veure annex)

TEMES TRACTATS




Lectura Acta Assemblea del 16 de juliol del 2018


Es fa lectura de l’acta de l’assemblea anterior..



Es dona per vàlida i aprovada l’acta.

Estat de comptes del curs 2018-19 (veure’n annex):


En Josep M explica el resum que s’ha distribuït als i les cantaires.
S’explica quin és el període triat i quin ha estat el sistema d’imputació a
les partides.



En Toni Vergargara pregunta a quina partida queda reflectit l’ingrés de
les quotes que paguen els socis protectors. En Josep M aclara el dubte
responent que forma part de les quotes dels socis.
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La Montserrat Calveras explica que es disposa d’una “caixeta” on hi ha
efectiu que s’utilitza per fer petits pagaments de despeses variades que
poden fer els i les cantaires prèvia presentació de tiquet de compra.
Comenta que aquesta pràctica desapareixerà ja que no és del seu agrat
tenir efectiu a casa.
El que es farà a partir d’ara serà recollir aquests tiquets i fer un únic
abonament un dia o dos al mes. Es farà un còmput del l’import total a
pagar i es farà un reintegrament de diners a l’entitat bancària per
abonar-ho.



La Susanna recorda que en l’assemblea anterior va comentar que es
podria fer una targeta de dèbit per liquidar aquests imports. La Montse
Calveras comenta que ja s’ha demanat informació però que cobren
comissions i per tant no interessa. La Susanna, però, diu que
s’informarà si existeix alguna targeta promocional sense cost.



La Susanna proposa com a una altra opció, si l’import a abonar és gran,
fer el pagament via transferència. La Fina i la Montserrat Calveras
responen que aquesta solució també comporta una comissió.





En Ricard proposa utilitzar una targeta moneder.



Fet tots aquests comentaris i aclariments, s’aproven els comptes.

Memòria d’activitats del curs 2017-18 (veure’n annex):


La presidenta, la Sra. Montserrat Calveras, fa una lectura de totes les
activitats dutes a terme durant el curs passat.



Es comenta que la tècnica vocal es feia els dimecres per tal de guanyar
dies d’assaig.




La memòria queda aprovada per unanimitat.

Presentació canvis organitzatius
HORARI


S’explica que en Jordi Lalanza proposava un canvi d’horari d’assaig
avançant un quart d’hora l’inici i per tant acabant a les 23:15. Aquest
canvi era per fer-ho més atractiu als possibles nous i noves canatairtes.



La Montserrat Calveras i la Fina han preguntat a la responsable de les
sales de Can LLeonart si aquest canvi seria possible però han posat
molts inconvenients i no ens faciliten el canvi. De moment es queda en
l’aire.

ACTA ASSEMBLEA



26-09-2019

La Susanna comenta que es podria buscar un altre local d’assaig. La
Montserrat Calveras respon que ja ho han demanat al Casal però que
han posat molts entrebancs per culpa de l’horari.



En Toni Ribes proposa posar-se en contacte amb l’Elisabet com a
responsable de l’ajuntament per fer una mica més de pressió en quant a
l’ús de les sales de Can Lleonart. Tant la Fina com la Montse comenten
que és un tema delicat i que cal anar amb compte per no sortir-ne
afectats. En Toni també comenta, en referència al Casal, que troba
incoherent que hi hagi un local social municipal i que no pugui ser
aprofitat per les entitats del poble.



Fet tots aquests comentaris es decideix no fer de moment cap canvi en
l’horari.

TÈCNICA VOCAL


Després de fer balanç del curs de tècnica vocal a càrrec de l’Adriana, la
Junta i en Jordi Lalanza ha decidit buscar un altre formador/a. Per aquest
motiu s’ha contactat amb l’Anna Guasch antiga cantaire de la Polifònica que
té formació en cant. L’horari per aquest curs seria els DIMARTS de 21:45 a
23:30.



Ja s’ha fet una primera reunió amb ella per concretar la metodologia a
seguir. Estarà en contacte via mail amb el director per concretar temes.



L’agenda prevista és comunicarà als i les cantaires i es publicarà a l’agenda
de la web.



S’ha demanat sala a Can Lleonart però encara no s’ha rebut resposta. Si no
hagués disponibilitat, en Toni Ribes ofereix la sala de Can Gaza que
pertany al Casal ja que diu que amb molta probabilitat estarà lliure.



L’Angela comenta que l’Adriana no venia preparada.



L’Esther valora la confiança que tothom té amb l’Anna ja que ja la
coneixem.



En Josep M comenta que els honoraris de l’Anna són lleugerament
superiors als de l’Adriana i que es cobrarà 1€ més al mes.



Fets tots aquests comentaris s’aprova la proposta.

SORTIDES


S’ha distribuït via mail als i les cantaires la proposta de viatge-concurs a
Polònia que planteja en Jordi Lalanza. En Josep M fa una lectura de la

ACTA ASSEMBLEA

26-09-2019

planificació i explica com quedaria repartit el temps entre fer turisme i fer
assajos i concerts del concurs. També comenta que hauríem de preparar
quatre peces de música sacra a capella.


L’Esther comenta que a ella no li motiva massa aquest tipus de música.



La Susanna diu que en aquests països tenen un nivell molt alt de cant
coral.



La Fina comenta, per experiència, que aquests concursos són molt cansats
i que requereixen moltes hores d’assaig i per tant poques de turisme.



Fets aquests comentaris es pregunta als i les assistentes qui voldria i podria
realitzar el viatge acollint-se a la proposta de 5 dies (de dijous a dilluns
ambdós inclosos). Es fa votació a mà alçada i el resultat és de 7 no, 14 sí
presencials i 1 si delegat (Carme Cirera). De moment es manté la proposta.



La Fina comenta que, com a alternativa a aquest viatge, es podria buscar
altres destinacions més properes tot i que no siguin concursos. Comenta
que la Junta ha parlat d’aquest tema i que, mirant el calendari de festes,
podríem buscar una sortida per la 2ª Pasqua, per l’1 de maig o per
Setmana Santa.



Alguns cantaires comenten que buscar viatges per Setmana Santa seria
massa complicat i massa car.



En Ricard diu que aquest estiu ha estat per Polònia i que recorda que hi
havia tres ciutats que tenien vol directe des de Girona. Aquest fet podria
facilitar l’accés a elles.



L’Esther proposa contactar amb la FCEC i la Montserrat Grau, com a
membre d’aquesta entitat, respon que hi ha corals al sud de França amb les
quals podríem contactar. També ens explica que es podria fer una crida per
fer intercanvi en les dates proposades per la Junta.



La Susanna comenta que es pot accedir a la Web de la FCEC i consultar
disponibilitat de corals o intercanvis.

CANALS DE COMUNICACIÓ
XARXES SOCIALS


La Junta presenta a en Toni Biada com a responsable i coordinador de les
publicacions en les Xarxes Socials (Instagram i Facebook).



En Toni explica que tant a una aplicació com a l’altra es fan petites
publicacions i es pengen mini videos dels dies d’assaig. També es fa algun
Post. Explica també que a Instagram es faran anuncis amb petits vídeos on
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alguns cantaires expliquen molt breument la seva experiència. Dóna molta
importància a aquests canals perquè es pot fer molta difusió.


La Junta i tots i totes les cantaires valoren molt positivament la feina que
realitza en Toni Biada amb la gestió de les Xarxes i la que fa en Toni Ribes
amb els reportatges de vídeo i fotografia.

WEB


La Susanna pregunta si seria possible recuperar de l’arxiu de la coral
documentació antiga i escanejar-la per tenir-la disponible a la Web. En
Josep M comenta que pel 40è aniversari es van escanejar algunes fotos
i que suposa molta feina.



La Begoña proposa com a millora en la Web, la publicació de tots els
rètols dels concerts. Alguns ja estan en format digital però els antics
s’haurien de recuperar de l’arxiu i escanejar-los.

WHATSAPP


En Josep M comenta que últimament el grup de Whatsapp de
“Cantaires” ha perdut el seu sentit inicial i que s’utilitza per
comunicacions personals entre cantaires. Per tal de reconduir el tema
es proposa fer un grup unidireccional on només poguessin enviar
missatges els membres de la junta. Es demana la opinió als membres
assistents a l’assemblea.
 La Susanna proposa convertir el grup actual en “Llista de
difusió”.
 La Núria respon que això suposaria crear de nou el grup i
proposa deixar el grup com està i tornar a recordar les normes.
 La Montserrat Grau també proposa tornar a conscienciar a la
gent i deixar la configuració del grup tal i com està ara.



Es posa a votació i es demana a mà alçada qui deixaria el grup com fins
ara. Es compten 14 vots a favor presencials i 1 vot a favor delegat.



Proposta per Nadal d’en Jordi L.


La Montserrat Calveras comenta que en Jordi ha enviat una proposta
per Nadal de la qual li agradaria saber la opinió dels i les cantaires.
Proposa fer un concert de quatre Nadales a ritme de Jazz juntament
amb el cor 685 de Sant Feliu i la Big Band d’en Vicens. Faríem una
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actuació a Sant Feliu i una altra al Casal d’Alella. La data proposada és
el 22 de desembre.


Els i les cantaires assistents aproven el repertori.



Cal ajustar les dates per cantar a Alella ja que s’ha de reservar l’espai.
En Toni Ribes diu que llogar el local d’Arts Escèniques ens sortirà
massa car i que serà més econòmic muntar un escenari al local dels
socis del Casal. Diu que negociarà el preu amb ells.



Les dates proposades serien el 27, 28,o 29 de desembre.



En Toni Ribes valora molt positivament el fet de fer-nos més presents a
la vida associativa del poble.



Precs i preguntes:


L’Óscar expressa la seva voluntat de formar part de la comissió de
vestuari. La Junta el convida a formar-ne part sempre que vulgui, que
no cal formalitzar res.



La Susanna pregunta quines són les comissions actualment actives. Els
membres de la junta responen que la de vestuari i la de comunicació i
difusió són les actuals. En referència a l’artística es comenta que ha
perdut una mica el seu sentit ja que el director es prou actiu en quant a
propostes adequades al nivell de la coral.



En Toni Ribes comenta que caldria fer renovació d’algun material de la
coral. Proposa adquirir una carretilla amb rodes pneumàtiques o
massisses per poder transportar més còmodament el teclat. La Fina diu
que al local hi ha alguna carretilla i que es podria mirar si ens pot fer
servei.



La Fina comenta que podríem adquirir un nou faristol de peu.

La reunió finalitza a les 23:40

La presidenta

La secretaria

Montserrat Calveras

Begoña Gil
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