ACTA REUNIÓ DE JUNTA

Assistents

18-09-2020

Absents

Anna Alfaro
Carme Ros
Montserrat Xarrié
Margarita Peña
Núria Guitart
Begoña Gil
Josep M Guitart

TEMES TRACTATS


Acollida nous membres de la junta


S’explica als nous membres de la junta (Carme R, Montserrat X i Núria
G) les funcions de cada uns dels càrrecs i les tasques que normalment
duu a terme la junta.



Es distribueixen els càrrecs que queden de la següent manera:
 Presidenta: Anna Alfaro
 Secretària: Begoña Gil
 Tresorera: Margarita Peña



Caldrà presentar el canvi de presidenta a departament de Justícia.



Cal enviar un mail a l’ajuntament per presentar la nova junta. També
caldria fer una presentació formal en persona (no cal que hi anem
tots/es)



Es decideix que utilitzarem el drive de Google per compartir documents
i facilitar així les tasques.



Es decideix que farem partícip a en Jordi L d’alguna reunió de la junta.
La primera a la qual el convocarem serà la del 25 de setembre ja que
cal parlar del vídeo de la FCEC. Si no li anés bé, se li proposarà el 30
de setembre.



S’estableix com un format de reunió el trobar-se en divendres a les
20:30 a algun local i parlar mentre sopem.



Tresoreria


Es comenta la possibilitat de canviar d’entitat Bancària ja que “Caixa
Bank” ens cobra moltes comissions i no ens facilita les gestions amb el
compte de la coral. L’Anna diu que se n’informarà.
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Es comenta que si pel que fos la subvenció que ens dóna l’ajuntament
no cobrís el sou d’en Jordi, hauríem d’incrementar la quota dels
cantaires.



Whatsapp


Es crearà nou grup de whatsapp unidireccional per informacions als i
les cantaires. Es proposa Coral Joia News.



Es decideix que farem un grup de whatsapp amb els membres de la
junta i en Jordi L per tenir una comunicació més fluïda.



Canviarem el nom del grup “Socis Protectors” pel “d’ amics i amigues de
la coral”



Marketting i Xarxes


Es comenta que cal potenciar tots els canals que ens permetin donarnos a conèixer. També cal fer-se més present al poble.



Es proposen les següents idees:
 Un Flashmob
 Penjar gravacions a un canal de Youtube
 Preparar un concert entre vinyes
 Preparar alguna “experiència musical” tipus taller participatiu
 Gravar un vídeo semblant al que van fer per la Festa Major però
coincidint

amb

alguna

festivitat

(Castanyada,

Nadal,

Carnestoltes...)


Aniria bé adquirir un trípode i un micròfon de mòbil per poder fer
gravacions.



Es proposa vincular el canal de Youtube, el Google fotos i els drive al
compte de correu coraljoia@gmail.com



Instagram i Facebook continuaran vinculades al compte de correu
info@coraljoia.com



Caldria desvincular de mica en mica els àlbums de fotos que hi ha a la
web del compte de correu personal de la Begoña i anar-los traspassant
al compte de la coral: . coraljoia@gmail.com



Stage


La Conreria no ens pot oferir habitacions amb bany perquè coincidim
amb altres grups i no estan disponibles. Això suposarà un inconvenient
pels cantaires.
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Es proposa canviar el format i fer Satge d’un dia i fer el petit concert a
Can Lleonart (caldrà parlar amb l’Elisabeth)



Varis:


La Carme proposa animar als i les cantaires a presentar propostes. Cal
facilitar-los al màxim la comunicació amb la junta.



L’Anna proposa dinàmiques de cohesió de grup noves:
 L’aniversari Coralenc: Celebrar l’entrada dels cantaires a la coral
 Coral Joia Informa: Informacions del mes referents als cantaires
o a la coral. Presentar-les per trimestre o per semestre.



Es proposa també fer un llistat d’assistència quan fem un concert per
poder fer un control logístic i facilitar la feina a en Jordi.

La presidenta

La secretaria

Anna Alfaro

Begoña Gil

