ACTA REUNIÓ DE JUNTA

18-02-2020

Assistents

Absents

Montserrat Calveras
Begoña Gil
Josep M Guitart
Margarita Peña

Fina Prats
Marta Morales
Esteve Font

TEMES TRACTATS


Canvis de junta


La Fina ha presentat la seva baixa de la junta, la Marta Morales també
presenta baixa temporal i la Montserrat Calveras demana deixar ja el
càrrec per motius personals. Això porta a fer renovació de càrrecs el més
aviat possible.



Es proposarà una Assemblea extraordinària per renovar junta. La data
proposada és el 23 de març.




Caldrà enviar convocatòria el 9 de març.

Dijous Gras a l’assaig


S’avisarà als i les cantaires que vinguin amb alguna disfressa.



Es farà piscolabis amb botifarra d’ou i coca de llardons.
 La botifarra, el pa i les begudes ho posa la coral.
 Demanarem via Whatsapp als cantaires que portin coques
casolanes. (Se n’encarregarà la Marga)



Concerts programats:
Motiu

Ubicació

Data

Hora

Festival del Maresme

Alella

21-març

20:00

Premi Joan Coromines

Alella

19 abril

??

Sant Jordi

Biblioteca

23 abril

20:30

20 o 21 juny

??

Alella
Projecte compositors
catalans

Barcelona

o 27-28 juny
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Festival Maresme


Ha confirmat la seva assistència la coral Engalantina de Vilassar de Mar



Faltaria contactar amb altres corals. Provarem amb la coral de Montblanc
i la de Vallromanes. (Li demanarem a l’Anna Alfaro si se’n pot
encarregar)





Concert Sant Jordi


Ens han demanat presentar un repertori dels anys 20



Es proposa com a vestuari anar de carrer amb una rosa a la solapa.

Premi Joan Coromines:


Cantem 3 cançons catalanes



Ens han demanat dos voluntaris per entregar els rams de flors als
premiats. Se’ls ha proposat a la Núria i l’Óscar.



Es proposa anar de negre amb la capelina verda i els homes amb la
corbata verda.



Projecte compositors catalans


És un projecte juntament amb la Marta Finestres.



Es farà amb orquestra



Hi haurà un assaig intensiu el cap de setmana del 23 i 24 de maig



El concert seria o el cap de setmana del 20-21 de juny o el del 27-28 de
juny.



Viatge a Porto


Ens han passat pressupost i el preu final és molt elevat. Desestimem la
sortida a Portugal.



Ens proposen dues alternatives que falta pressupostar:
 Costa Amalgitana (Itàlia)
 Ainsa, Barbastro



Campanya econòmica per finançar viatge


Es comenta la possibilitat de fer una campanya econòmica per
aconseguir diners per finançar el proper viatge. Les propostes són:
 Vendre números de la Grossa de Sant Jordi. (Li demanrem a
l’Anna Alfaro si pot informar-se’n)
 Demanaríem el mínim per butlleta. Si poguessin ser 3
nombres i la butlleta a 3€, seria fantàstic.
 Demanaríem a la Marta Morales i Marta Batlle si podrien
vendre butlletes a la perruqueria on treballen.
 Muntar una paradeta de pastissos casolans per Sant Jordi i
vendre’ls a la voluntat.
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 Muntar paradeta de diferents productes relacionats amb la coral o
la música (per St.Jordi)


Administració


La Marga presenta les xifres del tancament de gener 2020



La Montse s’ha informat de com s’ha de fer la nova facturació d’en Jordi
com a autònom: cal pagar el 10% d’IVA i el IRPF



Regal de carpetes per part de l’Angela


Primer de tot se li farà un agraïment pel regal



L’ha entregarem als cantaires amb la informació del viatge i escriurem al
llom de la carpeta el nom de cadascú amb lletres de “Lettering”. (Li ho
demanarem a la Núria)



Curs de direcció simfònic-coral


En Jordi ens ha presentat la proposta. Es realitzaria de l’1 al 6 de juliol.



La coral haurà de participar algun dia del curs.



Està pendent presentar la proposta a l’ajuntament. La Montse i en Jordi ja
han sol·licitat cita però encara no s’han trobat.



Assaig Juliol


Es proposarà fer assaig uns dies en concret per preparar el concert de la
Missa de Festa Major (amb el mateix repertori que l’any passat)




Els dies triats són; 13, 16, 20 i 23 de juliol. L’horari seria de 21:45 a 23:00

Caps de Corda


En Jordi demana reactivar el tema i utilitzar aquest canal per informar als
i les cantaires sobre temes musicals que s’hagin dit a l’assaig.



Li proposarem a en Jordi que triï ell la cap de corda de les sopranos pèr
evitar conflictes.



La Begoña farà de coordinadora de caps de corda juntament amb en
Toni Biada que ja ho està fent.



Calçotada


Es proposarà anar de calçotada el 15 de març.

La presidenta

La secretaria

Montserrat Calveras

Begoña Gil

