Reunió ASSEMBLEA GENERAL
Data: dilluns 6 de Juliol de 2015
Hora: 19 h
Lloc: Seu de l’entitat
Assisteixen: Joan Ramón Gordo, Oriol Olivé, Eulàlia Umbert, Jaume Maymó, Milagros Vallès,
Àngels Leiva, Laura Dulcet, Joana Raja, Rafael López
Excusen la seva assistència: Pilar Castillejos
Balanç temporada 14-15
Taquilla
S’adjunta el dossier d’assistència als espectacles, classificats per teatre o música i dansa, per trimestre
amb una comparativa final de les 8 últimes temporades on podem destacar que és la temporada amb el
percentatge més alt d’assistència com a mitjana 56%. A destacar el 63% en espectacles de música i el
52% en teatre, quan històricament l’assistència a espectacles de música era de l’ordre del 40%.
Activitats
El balanç d’activitats també s’adjunta, es valora que han augmentat els contactes i que tot deu influir
en l’augment de públic als espectacles.
Tresoreria
També s’adjunta dossier de l’estat de comptes, amb un saldo a favor de 1232€ l’any 2014.
El patrimoni teòric de l’Associació es calcula amb 75000€ comptant amb les quantitats que encara no
s’han fet efectives, però que estan aprovades.
Nits de Música
En aquesta temporada s’han doblat el nombre de sessions, de una al mes, s’ha passat a dues i en alguns
casos tres i el nombre d’assistents a cada sessió es troba entre 60 i 80 persones, que en di9es especials
pot arribar a 100 persones.
Òpera 2015-2016
S’anuncia aquesta nova secció dins de l’Associació
15 de juliol Carmen des de Taormina (Sicília) 190 min amb un entreacte inclòs. Comença a les 21:30h.
Venda d’entrades a les 20h. Socis 5€ No socis 10€ preus promoció.
23 de desembre, Lucia de Lammermoor- Donizetti- des del Liceu de BCN a les 8h.
11 de Febrer, dijous Il trovatore des de París a les 7:30h
26 d'Abril diumenge Rigoletto des de l'Òpera Nacional de Paris 7:30h.
Nou sistema de venda d’entrades

S’està treballant amb el Patronat de Cultura en els continguts de la nova pàg web del teatre-auditori,
per poder fer la venda d’entrades per internet potser per començament del 2016.
L’assemblea es clou a les 21:00h

Eulàlia Umbert
Secrertària

Ripollet, 6 de juliol de 2015

Joan-Ramon Gordo
President

