ACTA REUNIÓ DE JUNTA

24-02-2021

Assistents

Absents

Anna Alfaro
Margarita Peña
Núria Guitart
Begoña Gil
Josep M Guitart
Carme Ros
Jordi Lalanza

Montserrat Xarrié

TEMES TRACTATS
●

Resum entrevistes amb el director
S’han fet 25 entrevistes i alguns dels cometaris són:
▪

Estan contents amb la junta i amb la gestió que s’està fent amb els
assaigs virtuals.

▪

Valoren positivament els assaigs virtuals. Molt positiu a nivell
emocional.

●

Com estem? Cap a on anem?
▪

Apostem per seguir endavant intentant buscar fites i objectius per tal de
mantenir l’energia i la motivació.

▪

Cal buscar un objectiu proper. Propostes:
❖ Per St.Jordi: La Junta envia alguna cosa (cal pensar què)
relacionat amb St. Jordi i un tros de text d’una petita obra de
teatre que podem fer entre tots virtualment. (Cal redactar-ho)
❖ Proposar alguna activitat pel març relacionat amb la primavera
(alguna cosa amb flors?)
❖ Enviar aleatòriament una frase d’una cançó als i les cantaires en
pla sorpresa.

●

Programació Concerts
▪

El concert de compositors catalans que estava previst per l’abril s’ajorna
a una data encara no definida.

▪

Propostes:
❖ Mini-Concert a l’aire lliure per Sant Jordi.
❖ Flashmov d’una cançó
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Assaigs
▪

Es proposa seguir amb els assaigs virtuals i intentar gravar entre tots
una cançó amb una base musical gravada.

▪

Els assaigs presencials sembla que estan permesos però l’aforament
està condicionat al local d’assaig. Com els centres cívics no estan
oberts proposem diferents opcions:
❖ La rectoria (caldria parlar amb en Mossèn)
❖ L’Institut (És de la Generalitat i caldrà demanar permisos.
L’Anna parlarà amb el director. Ella ja té les claus perquè és dels
Timbalers)
El criteri principal per triar un local o un altre és que hi capiguem tots i
totes.

▪

Proposta assaigs presencials:
❖ Dissabtes 6 i 27 de març per preparar mini concert de Sant Jordi

●

●

Butlletí informatiu (num. 25)
▪

Entrevista a en Pep O’Callaghan

▪

Escrit d’en Jordi Lalanza

▪

Sector cantaires: demanar col·laboració a algú.

Propostes de l’ajuntament
▪

Participar del Festival d’Estiu 2022

▪

Concert de Nadal 2021 a l’Espai d’arts escèniques. (hauria de ser
exclusiu de la Polifònica)

●

Concert solidari
Cada any la Lucia organitza un concert solidari per recaptar diners per a les
famílies de 2 nens que pateixen una malaltia minoritària.
▪

Aquest any serà virtual.

▪

Les corals han de presentar una gravació. Podem:
❖ Presentar una del Nadal que ja tenim enregistrada
❖ Gravar una cançó al març si podem trobar-nos presencialment.

●

Zoom
▪

Pagarem una quota de 70€ l’any per fer ús del Zoom (és la quota
bàsica). En Toni Biada ens estendrà una factura.

▪

Hi ha 1Gb de capacitat per gravar que és suficient per enregistrar un
assaig.
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En Toni Biada ens facilitarà les claus d’administrador per poder
gestionar les connexions.

●

Altres
▪

Es proposa fer una llista de reproducció amb les cançons del cantaire.

La presidenta

La secretaria

Anna Alfaro

Begoña Gil

