Reunió ASSEMBLEA GENERAL
Data: dilluns 11 de juliol de 2016 a les 19h.
Lloc: Seu de l’entitat.
Assisteixen: Joan Ramòn Gordo, Oriol Olivé, Jaume Maymó, Eulàlia Umbert, , Mila Vallès,
Àngels Leiva, Rafael López, Laura Dulcet i els socis Joana Raja i Lluís Miró.
______________________________________________________________
APROVACIÓ ACTA ASSEMBLEA ANTERIOR de 6 de juliol del 2015
MEMÒRIA temporada 15/16
Informe d’assistència als espectacles, per part de la secretària Eulàlia Umbert
(veure document adjunt)
Ens mantenim en el 53% com en les temporades anteriors. Cal incrementar aquest
percentatge.
S’ha incrementat el nombre de socis, som 215 socis i sòcies. 22 en aquesta temporada.
Nits de música, informa en Rafael López
En aquesta temporada se n’han fet 26, en divendres alterns al teatre, amb molt èxit de públic.
Activitats culturals, informa Laura Dulcet
(veure document adjunt)
Van anar molt bé les activitats entorn de l’obra de la Neus Català, la sortida al teatre, la
incorporació al grup “Llegim Teatre”, per contra la sortida a Terrassa, no va tenir èxit.
Cafè literari, informa Angels Leiva
Actualment el conformen 12 persones, tenen contacte amb el grup de la biblioteca, fan alguna
activitat conjunta.
Fan el 15è aniversari, els proposarem alguna activitat des de la junta de l’entitat.
Òperes i ballet, informa Joan Ramon Gordo
Activitat nova que es va consolidant.
Comentem l’òpera a la fresca “La Bohème” que ha organitzat el Liceu a diferents pobles, la nit
del divendres 8 de juliol, gratuïtes pel públic, l’ajuntament ha de posar pantalla equip de so,
cadires.... mirarem d’estar al corrent per l’any que ve.
També tenim coneixement que el Liceu ofereix conferències gratuïtes, que potser podríem
oferir a l’Aula o a les nits de música.
Estat de comptes, informa el tresorer Jaume Maymó.
(veure document adjunt)

Del total d’ingressos tenim 72.385€, de la suma de despeses 73.964€, això comporta un dèficit
de 1.580€ negatiu
S’han pres mesures d’estalvi en la confecció de cartells i sobretot en reduir els repartiments.
PROPOSTES temporada 16/17
FESTA MAJOR
Seguim pendents de la subvenció de la Generalitat, fins mitjans de juliol. La nostra contribució
a la festa major serà un espectacle de carrer després del pregó el divendres i que ens portarà
fins el teatre on farem algun tipus de presentació de la nostra temporada segons pressupost.
VENDA D’ENTRADES PER INTERNET
Hi ha hagut una nova trobada amb el PMC, hi va assistir l’informàtic de l’ajuntament que va
entendre on era el problema, la pàgina està dissenyada per un usuari i en som dos, ens
donaran una resposta el setembre.
Si no és satisfactòria la proposta que ens fan haurem de buscar una solució pel nostre compte.
SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES - 15 DE JULIOL
Presentarem les dues activitats que tot i no ser noves són molt recents i no tenim ingressos per
elles i es poden considerar d’interès: retransmissions de les òperes en directe i els músics per
la sessió d’estiu al Jardí Romàntic.
PROGRAMACIÓ 1r. Trimestre 2016-2107
7 d’Octubre

Presentació i dia de l’Associació. Conferencia inaugural a càrrec d’en
Xavier Albertí, director del TNC, “Per a què serveix el teatre?”

21 d’octubre OH MY GOOD BARCELONA opereta
4 novembre

UN TRAMVIA ANOMENAT DESIG Tenesse
Williams

18 novembre L’AVAR de Molière per Miquel Gallardo (titelles)
2 de desembre EL LLARG DINAR DE NADAL Thorton Wilder
16 desembre COR CARLIT (gospel)
Òperes 23ª temporada 15/16
15 de novembre Contes de Hoffmann
16 de febrer
Cosi fan tutte
23 de març
Somni d’una nit d’estiu.
20 de juny
La Cenerentola
Nits de música
Tenen programades 8 sessions pel primer trimestre, a destacar una dedicada als cantautors
amb la col·laboració de l’entitat la Escalera i una altra pel 25 de novembre Sta Cecília amb la
Coral del Vallès i el centre aragonès.
Cafè literari
15è aniversari, relacionat amb el primer llibre de lectura.

Activitats culturals
Les hem de dedicar més en el nostre àmbit, el teatre. I a farcir els espectacles que portem.
Amb el grup de “Llegim teatre” llegirem dues obres de la nostra programació, El Tranvia... i
l’Avar.
L’any que ve és el 40è aniversari del Teatre Lliure i faran activitats de celebració que pot ser
interessant de participar-hi.

S’acaba la reunió a les 21:30h.

