ACTA REUNIÓ DE JUNTA

Assistents

27-01-2021

Absents

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

-------

TEMES TRACTATS
●

Situació actual
Fem comentaris sobre com ens trobem i com a junta i com veiem als i les
cantaires
▪

A nivell personal hi ha diferents nivells de cansament.

▪

A nivell de grup de cantaires les percepcions són bones i s’observen
actituds positives i de ganes de mantenir el contacte.

●

Comunicació
▪

Es comenta que és important respondre mails i whatsapps encara que
sigui només per deixar constància que s’ha llegit.

▪

Es proposa fer una entrada a les xarxes socials amb una notícia
anunciant el nou arranjament d’en Pep O’C però sense desvetllar res.
Preguntarem a en Pep si hi està d’acord.

▪

En Toni Biada va fer un pagament per millorar el posicionament web de
la nostre coral. Ens va informar però no espera que li abonem l’import.

▪

En Toni Biada ens proposa utilitzar pels assaigs virtuals una versió Pro
del Zoom ja que últimament estant havent molts problemes amb Jitsi.
És una versió que ell utilitza per la seva empresa. Quedem que farem
una aportació econòmica per compartir despeses.

●

Protocol defuncions
▪

Arran de la defunció de la Pepita Boix s’ha cregut oportú marcar un
protocol d’actuació davant de futures defuncions:
❖ Enviar ram de flors amb un pressupost d’uns 70€
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❖ Cantar a la celebració si la família ho demana. Per citar als/les
cantaires s’enviaria comunicació via Whatsapp
●

Propostes 2n Trimestre
▪

Cançó del cantaire:
❖ Queden pocs per presentar la seva cançó.
❖ Una vegada acabada la llista es deixarà obert per qui vulgui
repetir.

▪

Es proposa revisar les propostes que van fer els/les cantaires en el
formulari d’inici de curs.

▪

En Toni B. proposa fer una dinàmica d’agraïments (la faríem abans de
l’assaig)

●

Reunió FCEC
▪

L’Anna i la Marga van assistir a la reunió de la FCEC i ens fan el
següent resum.
❖ S’ha anul·lat l’activitat col·lectiva de la peça de Laforet.
❖ Estan indignats perquè les corals no estem dins del protocol de
cultura musical sinó de cultural popular i per tant les mesures del
Procicat són més restrictives.
❖ Ens comuniquen que no es podran fer activitats comuns, al
menys fins al mes de juny.
❖ Es va fer una ronda per corals per posar en comú el que s’ha
anat fent aquest semestre
❖ No van haver propostes ni objectius de cap mena.
❖ Hi ha poques corals que segueixen la seva activitat. Algunes
estan a punt de plegar.

▪

L’Anna vol proposar a la FCEC un canvi de dinàmica en les reunions.
Enviarem mail amb la proposta.

●

Arranjaments Pep O’C
▪

La Carme R va proposar a en Pep que els i les cantaires participessin
dels arranjaments de les peces “Està molt bé” i “Senyor Sant Jordi
patró” inventat frases per incloure al recitat

●

Carnestoltes
▪

Es proposa fer un assaig temàtic el dijous 11 de febrer per viure el
Carnestoltes.

▪

Faríem una invitació amb el Canva.
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Altres
▪

L’Anna ens comunica que el Mossèn ha expressat el seu agraïment per
l’aportació econòmica que el vam fer arribar.

▪

Ja se li ha comunicat oficialment el canvi de junta a Mossèn Josep

La presidenta

La secretaria

Anna Alfaro

Begoña Gil

