ACTA REUNIÓ DE JUNTA

30-12-2019

Assistents

Absents

Montserrat Calveras
Marta Morales
Begoña Gil
Josep M Guitart
Esteve Font
Margarita Peña

Fina Prats

TEMES TRACTATS


Proposta Planificació gener a juliol 2020


En Jordi Lalanza ha enviat proposta de repertori per treballar a partir de
gener i fins final de curs. En fem revisió i es proposen alguns canvis:
 La Gavina, canviar-la per una altra havanera com La Balada d’en
Lucas
 L’Emigrant substituir-la pel Cant de la Senyera.
 Cant dels Ocells canviar-la per Que tinguem sort
 Libertango canviar-la per alguna del musical dels Miserables com
On my own o He somiat un somni
 Siyahamba substituir-la per I got Rhythm



La proposta de gravar una maqueta de moment ho deixem en l’aire ja
que suposa inversió de temps i diners i després la distribució de CD’s no
compensa.



Es proposa fer el concert de Sant Jordi a la biblioteca.



Davant la petició de fer tres concerts abans del viatge programat a
Portugal establirem contacte amb les següents corals:
 Coral de Teià (Esteve)
 Coral de Granollers (Esteve)
 Coral de la Font d’en Fargas (Josep M)
 Coral de Gràcia (neuscastello@hotmail.com) (Josep M)



Repertori Missa
 Es proposa cantar un fragment del l’Al·leluia de Häendel
 Repassar les noves peces que es van introduir l’any passat.
 Iniciar els assajos de les peces després del viatge a Porto
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Tresoreria


Loteria
 S’han ingressat 2.960 € de la venda de butlletes. El cost de les
butlletes ha estat de 2.250 € . El benefici obtingut ha estat de
710€




Saldo a la Caixa 4.270 €

Vestuari


La Montserrat Calveras ha vist una peça de roba que es pot utilitzar com
a fulard o com a capelina i proposa copiar el patró amb alguna roba que
ens agradi.



Falten cobrar 4 camises dels homes.



Tenim disponibles 98 €

d’una devolució de camises per gastar en

material a la web Wardans.com


Espai Cantaire


Se li proposarà a en Jordi de fer una dinàmica de participació per tal que
tothom pugui donar opinions. Serà una dinàmica que la Núria i l’Anna
Alfaro prepararan.



Possible participació a un casament


Van contactar amb nosaltres per cantar a un casament el 31 de juliol del
2020 a l’església de Sant Pere del Masnou.



En Jordi prepararà dos repertoris, un de més clàssic i un de més informal
per tal que puguin triar.



Se’ls proposarà un preu de 600 € negociables fins a un mínim de 500€

La presidenta

La secretaria

Montserrat Calveras

Begoña Gil

