
 

 

ACTA REUNIÓ DE JUNTA 
(VIRTUAL) 

16-09-2022 

 
 

Assistents Absents 

Anna Alfaro 
Núria Guitart 
Begoña Gil 

Josep M Guitart 
Jordi Lalanza (de 21:00 a 21:30) 

Carme Ros 
Margarita Peña  

Montserrat Xarrié  
 

 

TEMES TRACTATS 

La reunió es celebra virtualment degut a les condicions meteorològiques. Plou a 

bots i barrals i és perillós circular pels carrers tant d’Alella com de Mataró. 

 

● Com estem? 

 Valorem molt positivament la trobada que s’ha fet aquest dijous 15 per 

muntar el vídeo per en Jordi. Aquest tipus d’activitat ajuden a fer pinya. 

 Estem contents del treball d’equip com a junta i valorem la tasca que fa 

tothom. 

 Comentem que hauríem d’evitar anar estressats als concerts. Cal fer una 

bona previsió. 

● Òpera en italià: 

 En Jordi es connecta de 21:00 a 21:30 per explicar-nos el projecte de 

l’òpera en italià. 

 Es faria a Premià i se’ns pagaria 200€. 

● Preparació assemblea 

 Comunicar als i les cantaires la participació al concert d’Orfeo i Euridice el 

proper 15 d’octubre a Premià de Mar.  

❖ Es cantarà en Italià i en Jordi ens passarà un document amb la lletra. 

❖ Assaigs: dissabtes 24 setembre, 1 d’octubre i 8 d’octubre al matí 

 Presentar la idea de les activitats “alternatives” (xerrades, tallers,...) 

 Comentar el tema del viatge: 

❖ Destinació: Perpignan 

❖ Dates: per la 2ª Pasqua (27 a 29 de maig) 

❖ Voluntaris per buscar una coral intercanvi? 

❖ Pressupost: 500 € aprox. Pagament en varies quotes. 

❖ Medi transport: autocar. 
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 Demanar implicació de tots i totes (posem d’exemple la proposta voluntària 

de la Carme Cirera en el tema del vestuari de l’òpera) 

 Justificar la necessitat d’un increment de la quota del cantaire. 

● Quotes cantaires 

 Els fons de l’entitat estan molt baixos Hi ha moltes despeses que la coral 

assumeix i que surten d’aquest fons. 

 La subvenció de l’ajuntament només cobreix el sou d’en Jordi. 

 Els i les cantaires han de pagar sovint de la seva butxaca els desplaçaments 

ja que la coral no ho  pot cobrir. Seria interessant que hi hagués més 

ingressos i que l’entitat pogués cobrir aquestes despeses. 

 Per evitar un dèficit i per millorar els serveis de la coral es fan varies 

propostes: 

❖ Incrementar la quota del cantaire a 50€ trimestrals, com a import 

òptim, o a 40 si no hi ha massa recolzament. (Tema a tractar a 

l’assemblea) 

❖ Aconseguir ingressos extraordinaris (Ja comentats a la darrera 

reunió) 

● Stage 22 ‘ 23 Octubre:  

 La casa de la Conreria no té disponibles les sales grans per tant plantejarem 

l’stage a Casa Ametller. Es necessitarien dues sales ben separades ja que 

una seria per la Big Band. 

 Assistents: Coral Joia, Coral Xabec, Big Band 

● Intercanvi Coral 

 La coral Primavera per la Pau de Mataró ens han proposat un intercanvi. 

 Proposem realitzar-ho al 2n trimestre. Faríem el concert a Alella. 

 Fan concerts solidaris: per Ong’s, Banc d’aliments,...  

● Concerts de Nadal 

 Jazz Nadal: Masnou: 17 desembre (20:00h) 

 Nadales (Coral Joia): 23 desembre (19:30) 

 

 

La presidenta La secretaria 

Anna Alfaro Begoña Gil 

 


