
ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA.   2018.09.13 

 

Data i hora: 13 de setembre de 2018  - 20:30h (Segona convocatòria) 

Lloc: Can Borràs, Cardedeu 

 

Assistents  

Assisteixen 36 cantaires. 

S’excusen 

 S’excusen 2 cantaires. 

 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Aprovació acta assemblea extraordinària anterior 

2. Presentació de l’estat de comptes fins agost 2018 

3. Presentació de la feina feta per les diferents Vocalies 

4. Festival Ressona 2017 

5. Calendari i repertori pel curs 2018-2019 

6. Precs i preguntes. 

 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ 

 

1.Aprovació acta assemblea anterior. 

S’aprova per majoria l’acta de l’assemblea anterior. 

 

2.Presentació de l’estat de comptes. 

En Josep Espinet fa un resum de les entrades i sortides des del setembre del 2017, 

fins a dia d’avui. En total hem tingut uns ingressos de 11.050 €.i unes despeses de 

9.400 €. Això fa un superàvit de 1650 €, que sumat al saldo inicial de 1695 €, fa que  

comencem el curs amb 3.345 €. 

També explica que a partir d’aquest setembre, les properes quotes es domiciliaran per 

la caixa. Passem un full als cantaires, perquè omplin una fitxa amb les seves dades 

bancàries i l’autorització per cobrar. També queda dit que si es retornat algun rebut , la 

caixa genera unes despeses que caldrà que siguin abonades pel titular del rebut, i no 

corrin a càrrec de la coral. 



 

3.Presentació de la feina feta per les diferents vocalies. 

Vocalia de Relació amb els cantaires: 

La Wilke Van Capelleeven explica que aquest curs hem tingut 6 baixes i 5 altes. 

Alguna baixa podria ser provisional 

També recull el promig d’assistències als assajos, que son molt semblant per cordes i 

esta al voltant del 72%.  

Vocalia de Comunicació: 

La Verònica Vidal explica la feina que fa de situar a la Coral a les xarxes socials i 

demana col·laboració als cantaires perquè que siguin actius en les seves xarxes, ja 

que si fem la promoció dels nostres actes per la xarxa, arribem a mes gent i podem fer 

un gran estalvi econòmic i de paper.  

També explica la feina que fa de comunicacions a la premsa i manteniment de la Web 

i del Dropbox. Així com el manteniment d’usuaris, de la Web i del mailing  Esta 

treballant perquè la Web es pugui consultar des del mòbil. 

Vocalia de Promoció: 

La Rosa Maria Viader explica la feina feta en la parada de Nadal i la venda de 

productes . Hi hauria la possibilitat que fossin els mateixos cantaires qui elaboressin 

els productes que servirien per vendre en els diferents actes .  

També explica que s’està preparant un espot publicitari per atraure nous cantaires.  

Vocalia de dinamisme: 

La Raquel Cobos dona les gracies als cantaires per la gran participació en el sopar de 

Nadal. Respecte al cap de setmana de treball, la casa de Caldes d’Estrac no era gens 

adequada, tot i així, ens vam saber adaptar força be. En el concert de final de curs, la 

taquilla inversa i el oferir coca i cava, va anar tan be de recaptació com de públic. A 

millorar els gots reutilitzables. La Sortida a Vilarrodona una bona iniciativa a repetir.  

 

4.Festival Ressona 2017. 

En Jaume Sala comenta les diferents actuacions del Ressona passat. La millor va ser 

la Clara Peya i la pitjor la pel·lícula. També passa comptes de les entrades i sortides i 

explica que el números han sortit be: excedent de 1.075€. Però destaca que això ha 

estat gracies a les subvencions de l’Ajuntament, el Consell comarcal i els 

patrocinadors. Les recaptacions dels diferents concerts han disminuït, perquè han 

baixat molt els aforaments. Es per això que aquest any vinent hem de insistir mes i fer 

mes boca orella per omplir les diferents actuacions.  

Les dates per aquest any que ve seran els dies: 23 i 24 de març Concert de la Coral., 

inclòs dins el Ressona. Els dies 28-29-30-31  20º Festival Ressona. 



 

5.Calendari i repertori curs 2018-2019 

L’Emilio de la Linde explica la programació musical per aquest curs: 

 Dia 6 d’octubre : diada modernista. Hi cantarem 4 cançons ja conegudes. 

 Dia 21 d’octubre: repetició del concert de fi de curs al teatre auditori. El dijous 

dia 4 assajarem a l’auditori i el dia 18 hi farem l’assaig general.  

 Dia 22 de desembre: cantada de Nadales a la plaça de l’església. 

 Dies 16-17 de febrer: cap de setmana de treball. 

 Dies 21-22-23-24 de març: concert 20º Festival de Música Ressona. 

 Dies 28-29-30-31 de març: 20º Festival de Música Ressona.   

 Juliol intercanvi amb la coral de Ripoll 

 Per determinar intercanvi amb una coral de Bordeaux. Si això no fos possible, 

hi ha una altre opció que es fer l’intercanvi amb una coral de Valencia. Les 

dates serien a finals de maig.   

 Una altre proposta es cantar al Belloc. Cada any s’hi fa un aplec, una missa i 

una coral convidada hi canta. Queda pendent de confirmació o no.   

Els assajos els farem a la Tèxtil Rase, a partir del 8 d’octubre. Les sales de la tèxtil ens 

donen la possibilitat de fer dos grups, un pot estar amb l’Emilio i l’altre amb l’Esther 

Castells fent tècnica vocal, faríem ½ hora amb l’Esther cada grup.  Aquesta es una 

feina que el director valora com a molt important.  

La programació pel concert del Festival, serà un espectacle conjunt amb la companyia 

de dansa Mascaró. El repertori, peces conegudes, coses ja fetes, però que s’hauran 

de memoritzar. Entre d’altres, l’Aubada, El campanar de Lleida, la dansa de 

Castellterçol, alguna peça del Llibre Vermell..... L’Emilio de la Linde demana fer mail a 

antics cantaires, sobretot homes, per si s’hi volen afegir.  

 

6.Precs i preguntes. 

 En Joan Pallares, demana poder tenir amb antelació les peces que farem cada 

dia. L’Emilio de la Linde contesta que si. 

 L’Anna Costa, demana perquè el mossèn no ens deixa cantar a l’església. Es 

barregen diferents explicacions. En tot cas quedem de fer ressò al poble de 

perquè no fem el concert de Nadal dins de l’església. 

 L’Alfons Riera proposa si estaríem disposats a fer algun “bolo” cobrant, fora de 

la programació establerta, com ja vam fer aquest estiu al casament. No serien 

mes de un parell de cops l’any. S’accepta per majoria.  



 L’Anna Domingo demana si es possible tenir un directori de cantaires 

actualitzat. Quedem que ho estem treballant.  

 L’Esther Gimenez demana a l’Emilio de la Linde per la feina feta amb l’Esther 

Castells. Ell ho valora molt positivament. Si es pogués fer en grups encara mes 

reduïts, el resultat seria millor, però en aquest cas nomes faríem tècnica un cop 

al mes i això es com si no féssim res. 

 El fill de la Dolors Nogueras ens ha demanat si es possible que la coral canti 

alguna peça en la missa que celebraran pel 50º aniversari de casats. Hi estem 

d’acord però el dia es el 12 d’octubre, queda pendent saber quants hi podrem 

ser.  

 L’Emilio de la Linde demana si algú pot aportar imatges pel projectar al concert 

del 21 d’octubre. 

 En Jordi Costa explica que el dia 30 de setembre es farà l’acte de inauguració 

de la plaça 1 d’Octubre, on preveu que hi siguin totes les corals de Cardedeu.. 

Seguirà informant.  

 

 

 

Sense més paraules. Donem la reunió per acabada.  

 

Així ho certifico a efectes pertinents 

 

 

 

 

 

           Secretaria                                                                                      President 

MARIA ÀNGELS BRUGADA                                                             ALFONS RIERA 


