ASSEMBLEA ANUAL DE SOCIS
Dilluns, dia 12 de març de 2018, a les 19h.
Lloc: Seu de l’entitat
Assisteixen: Joan Ramón Gordo, Eulàlia Umbert, Jaume Maymó, Milagros Vallès, Rafael
López, Maria Sagarra, Jordi Gavaldà, Laura Dulcet, Hortensia Gonzalvo, Joana Raja,
Àngels Leiva, Cèlia Díez.
_____________________________________________________________________________
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR.
S’aprova.
2.- BALANÇ 2017
Espectacles
L’assistència als espectacles de gener a març va ser del 58%, d’abril a juny va ser del 56%,
d’octubre a desembre va ser del 41% coincidint amb el Procés, També potser la tipología de la
programació.
El conjunt anual no difereix d’altres anys, va ser del 52%.
Tenim 201 socis, 69 individuals i 48 compartits. Establiments Amics 38. (Vegeu dossier de
secretaria)
Nits de Música
S’han realitzat totes les sessions programades, amb una assistència de 35 a 65 persones
segons la sessió.
S’han fet 38 Nits dedicades al cine musical nord-americà.
Òpera en directe
3 a l’any i una de ballet, hi assisteixen entre 30 i 40 persones. La tendència és a l’alça, s’hi ha
afegit l’Aula d’extensió universitària, el complement d’explicació prèvia de l’òpera a les nits de
música, també hi ajuda.
Potser caldria tenir en compte de no programar més lírica dins de la programació habitual.
Activitats Culturals durant l’ant 2017
Participem en les trobades del dia de la dona i programem LA SENYORETA DE L’ESCALA,
sobre Víctor Català.
El maig del 2017, vam anar al Centre Cultural de Terrassa a veure Ballet, 33 persones.
El Liceu a la Fresca, el 21 de juliol, Il Trovatore, amb més de 100 persones.
Dia de l’Associació a l’octubre, Sopar sorpresa en el mateix escenari, Grup musical CÈLTIC
GROVER.
3.- VENDA D’ENTRADES PER INTERNET
Analitzem el nou sistema de venda d’entrades i observem que hem perdut en atenció directa als
socis.

La dificultat que suposa que el mateix soci no pugui controlar el nombre de tickets que li queden.
Cal que 4tickets ens passin els mails de tots els espectadors que compren per internet per
incorporar-los en la nostre base de dades i enviar el butlletí d’espectacles de l’associació.
4.- ESTAT DE COMPTES
Tanquem l’any 2017 amb superàvit, degut al control en la despesa dels espectacles, tot i que hi
vam invertir més que en l’any anterior, però vam reduir en publicitat i en repartiments, i vam
augmentar les subvencions municipals.
(Vegeu balanç 2017 i taula comparativa amb els anys anteriors)
5.- PROGRAMACIÓ 2018
Presentació del 25è aniversari a càrrec dels ARTRISTES
Orquestra de l’Empordà
Solitudes
Marat Sade
Espectacle sobre Mª Aurèlia Capmany
Gospel
Cabareta / Sinfònica del Vallès
Jordi Savall
Sàpiens
Mag Lari
Carles Cases, bandes sonores d’Obama
25È ANIVERSARI
Hi ha la proposta de demanar al PMC que l’any 2019 es declari l’any de les Arts Escèniques, per
part d’algunes sòcies, s’alerta que aquesta qüestió pot eclipsar l’aniversari de l’Associació
segons quin enfoc se li doni, comparant amb l’any Clavé, la Coral va participar en tots els actes
que es van realitzar aquell any sobre Clavé.
A partir de les trobades de memòria, ara s’està treballant en la dramatúrgia i en la convocatòria
d’actors, es va insistir també en l’objectiu d’arribar fins al final amb l’elaboració del documental,
tot i que l’important és la projecció del teatre al carrer amb els microrelats.
S’acaba la reunió a les 22h.

