Societat Coral “El Vallès”
Assemblea General Ordinària
5 de maig de 2021
18:30 h

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA ANY 2021
Data: 5 de maig de 2021
Lloc de reunió: reunió telemàtica a través de la plataforma GOOGLE MEET, a la qual poden accedir a través
de la invitació rebuda per mail o bé per l’enllaç
Hora de començament: 18:35h
Hora d’acabament: 21:25h
L’ assemblea queda constituïda amb la presència de 21 socis, quòrum suficient, segons l’article 12.1 dels
vigents estatuts, per al tractament i aprovació, si procedeix, dels punts de l’odre del dia.
Per al control de la reunió, es fa ús de les eines Meet Attendance i Grid Meet, extensions pròpies de
l’explorador Chrome, que ens fan possible saber el número de participants, nom i també comptabilitzar els
vots emesos.
Assemblea presidida per Silvia Miguel, i actuant com secretària Pilar Pacios.

ORDRE DEL DIA
1.- Lectura i, si escau, aprovació de l’Acta de la darrera Assemblea General.
2.- Memòria de les activitats musicals i extra musicals de l’exercici 2020.
3.- Examen i aprovació, si escau, de l’Estat de Comptes (ingressos/despeses) de l’exercici 2020.
4- Un petit esbós del 2021:
4.1.-Manteniment de la casa. Accions projectades al 2021 i a llarg termini.
4.2.-Projectes musicals 2021.
4.3.-Subvencions previstes i patrocinis.
5.- Presentació i aprovació, si escau, del Pressupost de l’exercici 2021.
6.- Altes i baixes socis.
7.- Gestió quotes socis dels quals no disposem de compte corrent.
8.- Recordatori nova quota socis 2021 i nova proposta 2022.
9.- Torn obert de paraules.
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DESENVOLUPAMENT ORDRE DEL DIA

1.- Lectura i, si escau, aprovació de l’Acta de la darrera Assemblea General.
La secretària procedeix a fer una lectura de l’Acta de la darrera Assemblea General celebrada en
data 29 de juny de 2020.
Per facilitar la transcripció de l’acta, aquesta s’exposa en format PDF a través de l’opció de
“Compartir pantalla” de la plataforma Google Meet.
Un cop finalitzada la lectura, s’aprova l’Acta de la darrera Assemblea General per unanimitat, per
part de tots els assistents a l’assemblea.
2.- Memòria de les activitats musicals i extra musicals de l’exercici 2020.
La presidenta explica com s’ha organitzat l’entitat en comissions, perquè els assistents entenguin la
complexitat de les accions desenvolupades, i que no són pròpiament activitats musicals: Podem
parlar bàsicament de sis comissions: comissió de manualitats; comissió musical; comissió de xarxes;
treball de camp; comissió de manteniment; comissió de màrqueting i noves fonts de finançament.
Al capdavant de cada comissió hi ha una persona que coordina les accions a desenvolupar. Qualsevol
persona sòcia es pot apuntar a alguna comissió. De fet, s'està insistint entre membres cantaires i
pares de l' Escoleta perquè entenguin que som a una associació i cadascú pot aportar quelcom.
I alhora ens detalla l’organigrama general de l’entitat: Cal tenir en compte que l’entitat ha diversificat
el seu ventall, i no només desenvolupa activitats relacionades amb el món coral i tot allò que implica
(educació de la veu, intercanvis, treball de repertori transversal,....) sinó que alhora inverteix els seus
esforços en una escola i una banda-xaranga, i en ambdós casos es desenvolupa un treball pedagògic.

Pàgina 2|9

Societat Coral “El Vallès”
Assemblea General Ordinària
5 de maig de 2021
18:30 h

L’objectiu d’aquest organigrama és aconseguir més transparència, un recorregut transversal, i fer
partícip al soci en les activitats desenvolupades.
Cal tenir en compte que l’escola desenvolupada dins l’entitat implica una injecció directa de recursos
humans que esdevenen “cantera” per a formar part de l’activitat coral que s’hi desenvolupa.
Aquest any es vol promocionar la Banda de la Societat Coral El Vallès. El director explica la seva
estructura pedagògica: es fa ús del model valencià i s’organitza en “format tallers” aplicables a
diferents instruments que formen part de la banda. S’habilita alhora una “bandeta”, un espai creat
per als més menuts que acaben de començar.
Esdevé així l’associació una entitat viva, dinàmica i flexible, que s’adapta a l’entorn.
Un cop feta la introducció general pel director i la presidenta, aquesta passa a fer una descripció
detallada de totes les activitats no musicals realitzades durant l’any 2020
Activitats no musicals realitzades a l’any 2020:
1.- Millora de comfortabilitat a la seu de l’entitat: millores a finestres i portes; pintura d’espais; odre
d’espais; col·locació d’armari gran a la planta baixa; millora tèrmica i acústica; reposició de material
elèctric; reparacions teulada. La presidenta destaca el fet que hi ha un problema important a
resoldre a nivell de teulada. Aquestes millores- afegeix la presidenta- han donat molta qualitat
alhora de desenvolupar la feina amb els més menuts.
2.- Cursos i tallers realitzats per la FCEC, Ajuntament i Federació de Societats Musicals. La presidenta
afegeix que el cursos portats a terme a la FCEC gràcies a la nostra afiliació, ens han nodrit de molta
informació sobre aspectes de Transparència, Pla d’Igualtat, Gestió de Recursos Humans dins d’una
entitat, Gestió econòmica, etc.
3.-Subvencions demanades al 2020: nominal, de concurrència, extraordinària, de medi ambient,
musical (per trimestres). Aquestes subvencions estan totes tramitades però la majoria no estan
percebudes.
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Activitats musicals de l’any 2020:
El director fa un recull de les activitats musicals desenvolupades durant l’any 2020: Entrega de
premis a l’Agrupació de Pessebristes de Ripollet (gener); pregó i missa de la festa de St Antoni Abad
(febrer); participació Rua de Carnestoltes a l’escola FEDAC i al municipi (febrer); enregistrament del
vídeo “Sr St Jordi” (abril); concert Obrim l’estiu (juliol); enregistrament del vídeo “Tornarem”; diada
(setembre); inici curs Escoleta (octubre); concert Teatre Auditori (desembre); enregistrament del
vídeo “El noi de la mare” del Moviment Coral Català; participació al programa Moltes gràcies de
Quim Masferrer (desembre).
El director comenta que la gestió de totes les activitats durant el període Covid ha estat complexa,
sobretot pel que respecte a l’Escoleta donat que aquesta només s’ha pogut desenvolupar durant el
primer i 4rt trimestre de l’any 2020.
El director també fa un recull d’activitats que s’han hagut de suspendre degut al Covid i entre les
quals hi ha el Concert de Música Religiosa i el Concert d’estiu.
3.- Examen i aprovació, si escau, de l’Estat de Comptes (ingressos/despeses) de l’exercici 2020.
Tot seguit el tresorer passa a desenvolupar l’estat de comptes de l’exercici 2020.
MOVIMENTS TRESORERIA 2020
El tresorer fa un resum dels ingressos i despeses globals durant l’any 2020, i perfila després el que
pertany específicament a l’escola (Escoleta tal com ho definim dins l’entitat), i el que pertany a
l’activitat coral d'adults que no és inclosa dins l'espai de formació de l' Escoleta. La conclusió a la
qual arribem és la important injecció de Recursos propis que s’esdevé amb l’activitat de l’escola.
Els ingressos de l’Escoleta, la majoria prové de l’alumnat i una part molt important de les
subvencions, bona part de les quals encara estan pendents de cobrar.
També fa una descripció de les despeses generades durant l’any 2020, incrementades per les
millores fetes a la casa.
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Remarca el fet de que resta pendent de tornar a l’Ajuntament i en concepte de subvenció, una
quantitat de 16453,81€ donat que l’Ajuntament va fer un ingrés superior a la despesa justificable i
per tant restem a l’espera que es resolgui per tornar-ho. Tot ve motivat pel fet que el projecte de
l’Escoleta prevista a l’any 2020 va ser superior a l’Escoleta real, causat pel Covid I altres.
Tot seguit es passa a l’aprovació de l’estat de comptes de l’exercici 2020. S’aprova per unanimitat,
per part de tots els assistents.
4- Un petit esbós de l’any 2021:
4.1.-Manteniment de la casa. Accions projectades al 2021 i a llarg termini.
Resta pendent arreglar la teulada i arreglar dues esquerdes molt importants: una situada a la zona
del despatx i l’altre situada a la paret de l’entrada principal.
Durant l’any 2021 s’ha calefactat tota la casa, aconseguint una homogeneïtat de la calefacció, gràcies
a la incorporació d’acumuladors que mantenen un ambient càlid en tots els espais.
4.2.-Projectes musicals 2021.
El director fa un resum de les activitats que s’han desenvolupat de moment durant l’any 2021 i del
que està pendent de realitzar.
De moment s’ha portat a terme quatre:
•

•

participació de la Banda amb activitats de dues escoles de Ripollet.
o l’Escola Sant Gabriel de Ripollet (Carnestoltes)
o escola FEDAC (Sant Jordi)
Dos concerts en data 25 d’abril
o en Streaming a l’espai de la “capella” cedit per l’escola FEDAC.
o concert al Teatre Auditori del Mercat Vell

Pàgina 5|9

Societat Coral “El Vallès”
Assemblea General Ordinària
5 de maig de 2021
18:30 h

Resta pendent:
•
•
•
•
•
•
•
•

Participació de la Banda a les escoles Martinet i Escursell
Assajos dels cors d’adults per disposar de repertori divers i versàtil
Fi de curs de l’Escoleta
Concert d’estiu de l’entitat
Participació a la Festa Major de Ripollet; inici curs 2021-22 de l’Escoleta
Actes diada
Concert d’Hivern
Cantades de Nadales.

D’entre les activitats que resten pendents, el director comenta que hi ha la intenció d’oferir alguna
participació de la Banda en aquelles escoles de les quals en tenim músics que formen part d’aquesta.
A fi de donar un punt de motivació i dinamització als alumnes participants.
Afegeix també que el possible Concert d’hivern és un projecte molt interessant, el qual es preveu
teatralitzat i que s’esdevingui al voltant de la temàtica de la vinya. Per aquest s'ha demanat una
subvenció que ve de Generalitat.
4.3.-Subvencions previstes i patrocinis.
Pel que respecte a les subvencions demanades durant l’any 2021, la presidenta passa a comentar la
tipologia d’aquestes i l’estat de cadascuna:
.-Subvenció nominal: és una subvenció tramitada amb l’Ajuntament de Ripollet. Es rep la mateixa
quantitat de subvenció des de fa més de deu anys. Per tant, s'han fet reunions amb Ajuntament i
ara s'està elaborant un projecte on s'explica com a crescut l'entitat de tenir dues corals a tenir tot
un espai formatiu, la banda i moltes més corals. Tot i que ens han dit que pel 2021 ja no poden
incrementar aquesta subvenció, estem pendents d'una reunió amb Pilar Castillejo. Restem pendents
de la resolució i que aquesta s’incrementi pel 2021.
.-Subvenció per Concurrència: associada amb un projecte concret i que s’ha de tramitar a través de
l’Ajuntament de Ripollet. Però aquest encara no ha tret cap convocatòria.
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.-Extraordinària: tramitada a través de l’Ajuntament de Ripollet. Resta pendent s’ingressi el mes de
maig i és per a poder arreglar la teulada de la casa i les esquerdes de despatx i paret.
.-Projecte escènic(1500): és una subvenció de la Generalitat que ja està demanada i pendent de
resolució.
.-Ajuda Covid (5000) ja està demanada i pendent de resolució. És una subvenció específica per a
cultura popular i destinada a associacions que han tingut despeses estructurals.
.-Patrocinis. Hi ha una comissió específica, de recent creació dins l’entitat i l’objectiu de la qual és
aconseguir recursos a través de patrocinis.
El motiu de tots aquests diversos canals és aconseguir recursos perquè l’entitat pugui desenvolupar
activitats i cobrir despeses estructurals i que els recursos no provinguin només d’una font per
aconseguir estabilitat i minimització de riscos potencials.
5.- Presentació i aprovació, si escau, del Pressupost de l’exercici 2021.
El tresorer explica el desglòs de despeses i ingressos previstos per l’any 2021 i la diferència
bàsicament amb l’exercici 2020 està en el fet que l’entitat invertirà en recursos humans per tenir un
professorat estable per l’Escoleta i alhora s’aposta per una diversificació de finançament a través no
només dels recursos propis de l’entitat (quotes de socis i alumnes de l’Escoleta) sinó altres canals
que inclouen concerts diversos, subvencions de diferents tipologies, Rifa i patrocinis. El perquè o la
necessitat de diversificar les diferents fonts de finançament s'ha fet palès quan l'Ajuntament ha
deixat de subvencionar l'Escoleta al gener i un cop començat el curs escolar. El volum de pressupost
per l’any 2021 s’estableix en una quantitat prevista de 53.449,00€
Un cop feta la presentació es passa a l’aprovació del pressupost de l’exercici 2021, el qual s’aprova
per unanimitat, per part de tots els assistents a l’assemblea.
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6.- Altes i baixes socis.
La secretària fa un desglòs de les altes i baixes des de la última assemblea de socis de data 29 de
juny de 2020. A nivell d’altes hem tingut 41 i a nivell de baixes, 49. La majoria de moviments
provenen de les altes/baixes de socis per altes/baixes d’alumnat:
Altes des del 29/6/2020: 41
Baixes des del 29/6/2020: 49
7.- Gestió quotes socis dels quals no disposem de compte corrent.
Tot seguit la presidenta explica als assistents a l’acte la complexitat d’haver de cobrar les quotes de
socis en efectiu perquè això suposa un “porta a porta” i demana col·laboració per part dels socis.
Fins i tot es podria muntar una altra comissió per aquest motiu.
Arribat a aquest punt no surt cap voluntari/ària. Motiu pel qual la presidenta comenta que, donat
que no disposem de compte corrent d’aquests socis, i aquests ja han estat informats prèviament,
els haurem de donar de baixa de l’entitat.
8.- Recordatori nova quota socis 2021 i nova proposta 2022.
La presidenta recorda que les noves quotes establertes per l’any 2021 son les següents:
.-Soci col·laborador: 15€/any
.-Cantaires: 60€/any
.-Cantaire bonificat: 48€/any.
Afegeix una nova proposta per l’ any 2022, i enfocada al soci cantaire de les corals de les seccions
de Veus i Tradicional. La quota és insuficient per la gestió econòmica viable de l’entitat. I alhora s’està
creant un greuge pels socis-alumnes que pugen de l’Escoleta, donat que aquests paguen una quota
mensual de 35€/mes, enfront a la quota anual de 60€/any dels socis de les corals de les dues
seccions esmentades.
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Es busca regular una aportació major pel soci cantaire del col·lectiu Veus i Tradicional. Una
possibilitat és el fet que el soci cantaire d’aquests col·lectius pagui una quota anual de 120 euros i
que aquesta inclogui participacions de Rifa/loteria. Si les participacions de Rifa/loteria es venen en
la seva totalitat la quota esdevindrà 60€/any per aquest tipus de soci-cantaries.
Es tracta d’avançar diners i facilitar així la gestió de la loteria/rifa i fer constar que l’activitat és
deficitària.
Si la junta està fent un gran esforç en buscar patrocinis i subvencions constantment, el soci cantaire
també ha de fer un petit esforç.
La presidenta proposa explicar-ho personalment al socis de les corals implicades donat que el
quòrum en l’assemblea d’avui, d’aquest tipus de soci, és petit perquè manquen molts cantaires.
S’aprova entre els assistents de tirar endavant la nova proposta de quota pels cantaires de les
seccions de Veus i Tradicional.
9.- Torn obert de paraules.
La presidenta comenta la possibilitat d’avançar la data de l’assemblea de socis per l’any 2022 i
deixar-la fixa a principis de cada any. El motiu, és deixar tancat el més aviat possible l'any i poder
centrar-se al mes de maig i juny a millores de la casa, i preparació del curs següent.
Afegeix que un nou membre s’incorpora a la junta com a vocal: en Roger Giménez i que caldrà
notificar al Registre d’entitats la nova composició de junta, però abans d'això es farà una crida per
veure si algú més es vol incorporar.
S’aixeca reunió a les 21.25h.
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