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Assistents Absents 

Anna Alfaro 
Núria Guitart 
Begoña Gil 

Josep M Guitart  
Carme Ros 

Montserrat Xarrié 

Margarita Peña 
 

 

TEMES TRACTATS 

● Preparació Assemblea 

 Cal enviar als cantaires la memòria d’activitats, el resum econòmic i 

l’acta de la darrera assemblea. 

 Ordre a seguir: 

❖ Benvinguda: Anna 

❖ Lectura acta anterior: Begoña 

❖ Lectura memòria activitats: Núria 

❖ Lectura Resum econòmic: Marga i Josep M. 

❖ Proposta increment sou Jordi: Anna 

❖ Increment quota cantaire: Anna 

 Justificar l’increment 

 Proposta: 30€ trimestral o 20€ bimensual 

❖ Explicar projectes del curs i recordar els compromisos i 

objectius. 

❖ Presentar la proposta de portar oients als assaigs (1 vegada 

cada cantaire) 

❖ Precs i preguntes. 

● Protocol Nous Cantaires 

 Acollida per part de la junta 

 Entrega de material: 

❖ Carpeta amb les partitures en curs. 

❖ Full amb la composició de la junta. 

❖ Fitxa del cantaire. 

❖ Full d’autorització d’imatges (LOPD) 



 

 
ACTA REUNIÓ DE JUNTA 17-09-2021 

 
 

❖ Full amb dades de la web, telèfons contacte, grups Whatsapp 

❖ Programació del trimestre en curs. 

❖ Newsletter 

❖ Vestuari? 

● Temes econòmics 

 Falta abonar als cantaires els tiquets de pàrquing dels concerts de juliol. 

Es recordarà a l’assemblea que, qui no hagi fet, entregui el tiquet. 

● Festes i celebracions 

 Es proposa celebrar un dia els aniversaris de tots ja que durant la 

pandèmia no es va poder fer. Es podria fer per “Tots Sants” i fer el 

paral·lelisme amb “Tots Aniversaris”. 

 Es podria fer un concurs de dolços de tardor per celebrar la festa de la 

Castanyada i els “Tots Aniversaris” 

● Varis 

 Es proposa fer un petit homenatge a la Pepita Boix i a en Toni Godall al 

concert de Nadal. 

 Es proposa fer articles de “Merchandasing” de la coral (es faria quan 

econòmicament ens ho puguem permetre): 

❖ Vanos 

❖ Cantimplores 

❖ Tote Bag (bosses de roba amb nanses) 

 Es proposa brindar amb cava les noves incorporacions 

 

 

 

 

 

La presidenta La secretaria 

Anna Alfaro Begoña Gil 

 


