ACTA REUNIÓ DE JUNTA

4-12-2019

Assistents

Absents

Montserrat Calveras
Marta Morales
Begoña Gil
Josep M Guitart
Esteve Font

Margarita Peña
Fina Prats

TEMES TRACTATS


Tresoreria


No hem comprovat encara si ja s’ha fet l’ingrés de la subvenció de
l’ajuntament.



L’empresa Autocars Font reclama el pagament del servei que van fer el
27 d’octubre. Estan esperant encara que la FCEC els hi faci l’ingrés. Ens
demanen si els podem abonar nosaltres però creiem més convenient i
fàcil que esperin a rebre la transacció.



Loteria


La Fina proposava abonar la loteria amb els fons de la coral. Cal pagar
2.250€. Decidim esperar a que els/les cantaires vagin entregant els
diners de les vendes de butlletes.



L’estanc no retorna l’import de les butlletes no venudes. És important
animar als cantaires a que les venguin!



Concerts de Nadal


S’ha distribuït als i les cantaires una programació detallada dels concerts
(hora, espai, vestuari, mitjà de transport)



Concert Marató TV3
 La Montse ha enviat mail als regidors de l’ajuntament informant
del concert per la Marató que es fa a Alella el dissabte 14 de
desembre.
 Caldrà fer una ressenya post-concert per publicar a la Revista
Alella.
 Vestuari:
 Homes: pantalons negres, camisa vermella (s’ha fet
comanda per internet) i americana vermella.
 Dones: pantalons negres, jersei negre i algun complement
festiu (en via de decisió)
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 Per temes logístics del dia s’ha decidit que el piscolabis
l’organitzarà la junta. (Veure Annex)


Dinar Nadal (29/12/19)


Es proposa avisar als socis col·laboradors



Per saber si hi haurà capacitat al local per encabir als socis que s’hi
apuntin caldrà primer saber quants cantaires més acompanyants
s’apunten al dinar. Es preguntarà via Whatsapp de corda.



Programació any 2020


Per tal d’incloure al repertori peces que els i les cantaires van triar fa un
temps, s’ha enviat a en Jordi un correu amb la llista de les cançons i se li
ha proposat triar-ne alguna de cara a propers concerts.



En Jordi, per la seva banda, ens convoca a una reunió per parlar
d’aquest tema. Se li proposarà el 7 de gener.



Varis


Se’ns ha convocat a assistir a un debat grupal que organitza l’ajuntament
per debatre diferents temes relacionats amb les associacions. És el
proper dilluns 9 de desembre a les 19:00. Hi assistiran la Fina i la Montse
Calveras.



Es recordarà als i les cantaires que és important que vinguin amb les
partitures als assaigs per poder fer anotacions. Se’ls convidarà a que
siguin autònoms a l’hora d’imprimir-les ja que hi ha moltes solucions.



S’ha enviat comunicat a la coral organitzadora de la marató de corals
avisant que no podrem assistir ja que en Jordi té un compromís aquell dia
(28 de març de 2020)



La Caixa, Autocars Font i Alella Vinícola ja no són entitats
col·laboradores per tant es decideix no fer-les presents als nostres rètols i
programes.

La presidenta

La secretaria

Montserrat Calveras

Begoña Gil
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PISCOLABIS 14/DESEMBRE/2019
Qty

Producte

Responsable

10

Barres de pa

Marta Morales

3

Paquets de fuet tallat.

Montse Calveras.

3

Paquets de pernil salat

Montse Calveras

3

paquets de pernil dolç.

Montse Calveras

3

paquets de xoriç tallat.

Montse Calveras

3

Paquets de bull blanc

Montse Calveras

3

Paquets de bull negre

Montse Calveras

4

Cunyes de formatge

Montse Calveras

4

Empanades tonyina

Josep M i Begoña

8

Croisanets salats (Mercadona)

Josep M i Begoña

6

Truites patata

Josep M i Begoña

4

Tarrinetes tomàquet ratllat

Josep M i Begoña

Oli

Josep M i Begoña

Capsa 500g patates Coromines

Esteve

5

Ensaïmades xocolata

Marta Morales

5

Ensaïmades cabell àngel

Marta Morales

Variat

Coral infantil

24

Ampolles de cava

Fina i Montse C

5

Ampolles 1lt de cervesa

Fina i Montse C

5

Ampolles llimonada (2lt)

Fina i Montse C

4

Ampolles Coca-Cola Zero (2lt)

Fina i Montse C

3

Ampolles aigua (1,5lt o 2lt)

Fina i Montse C

Plats, gots tovallons

Esteve

Estovalles paper

Esteve

SALAT

1
DOLÇ

ALTRES

