
Acta de l’Assemblea General del 20 de juliol de 2022

A la ciutat de Calella, a les 21:15 hores de la nit del dia 20 de juliol del 2022,

se celebra l’Assemblea General Ordinària de l'associació cultural i recreativa

Joventut Artística de Calella, amb l’assistència de 30 socis de l’entitat.

Abans de començar la reunió de l’assemblea el president Sr. Pau Noheras dóna la

benvinguda als presents i els dirigeix unes paraules, anunciant la recent mort de

l’Albert Salvanyà, anterior president de l’entitat. Dóna un record per ell i es fa un

minut silenci.

Punts tractats a la reunió:

1-Lectura i aprovació, si escau, de l’Acta de la darrera Assemblea.

D'acord amb l'ordre del dia, es llegeix l’acta de l’Assemblea anterior, que

és aprovada per assentiment.

2-Informe de l’estat de comptes de l’entitat.

Com a segon punt de l’ordre del dia, l’Administrador, el Sr. Marc Comerma,

dóna compte de l’estat econòmic de la darrera temporada 2021-2022. El dia

30 de juny del 2021 teníem un saldo de 6.587 euros i fins el dia 30 de juny

del 2022 hem tingut uns ingressos de 27.756 euros (15.647 euros

d’activitats pròpies i 12.109 euros a través d’altres activitats) i unes

despeses generals de 16.130 euros, que dóna un saldo positiu de 11.626

euros. Quedant una resta de tresoreria a dia 30 de juny de 2022 de 18.213

euros.

3-Repàs de la memòria d’activitats del 2021-2022

Juny-Juliol:

Els dies 26 i 27 de juny i els dies 14, 21 i 28 d’agost representació de

Joventut Artística de l’obra «Ca les monges» de Xesc Forteza.

Agost:

Els dies 14, 21 i 28 d’agost Karoke (prova pilot per dinamitzar teatre)

Setembre:

- El dia 5 de setembre representació de l’obra «Menuda Noche» de Sergi

Manel Alonso a càrrec del Grup de teatre Livelai de Barcelona.

- El dia 12 de setembre representació de l’obra «L’estranya parella» de Neil

Simon a càrrec del Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar.



- El 19 de setembre concert solidari de rent. 2 passes. El primer a benefici

de Càritas.

Novembre:

Tots els caps de setmana de novembre, representació a càrrec del jovent

de Joventut Artística del musical Rent de Jonathan Larson.

Desembre-Gener:

Quatre representacions de l’Estel de Natzaret, els dies 26 de desembre i 1,

8 i 9 de gener.

Gener-Febrer-Març:

Les set representacions del 48è Concurs de Teatre «Premi Ciutat de

Calella».

Gener-Febrer-Març-Abril:

Cicle Cultural Ajuntament, els dies 22 i 29 de gener, 5, 12 i 19 de febrer,

12, 19 i 26 de març i 2 i 9 d’abril

Abril-Maig:

- Els dies 30 d’abril i 1,7,8,14,15,21 i 22 de maig, representació a càrrec del

jovent de Joventut Artística de Perfectes Desconeguts de Paolo Genovese.

- Gala de cloenda i entrega de premis del Concurs de Teatre Amateur

“Premi Ciutat de Calella” el dia 15 de maig.

Juny:

Sopar al carrer el 15 de juny.

Manteniment del Teatre

- Pla de digitalització (venda online d’entrades i pagament amb targeta)

- Modificació de la pòlissa d’assegurança.

- Contractació d’alarma.

- TV com a eina publicitària en substitució de les pancartes.

4-Projecte de calendari per la temporada 2020-2021

Juliol:

Els dies 23, 24, 30 i 31 de juliol representació de Joventut Artística de

l’obra “El Portal dels Contes” de Xènia Subirana i Aina Villaret.



Octubre:

Els dies 1, 18, 24 i 16 d’octubre representació de Joventut Artística de

l’obra “Bojos del Bisturí” de Garry Marshall.

Novembre:

El dia 6 de novembre Recital de poesia en homenatge a Maria Cardona, en el

centenari del seu naixement i els 50 anys de la seva mort.

Desembre-Gener:

Representacions de l’Estel de Natzaret, els dies encara a decidir.

Gener

Participació en concursos de teatre amateur amb l’obra «Perfectes

Desconeguts», dates per determinar.

Gener-Febrer-Març:

Obres a representar dins el Concurs de Teatre Amateur “Premi Ciutat de

Calella” els mesos de gener, febrer i març.

Març:

Pica-pica de germanor de Pastorets, en agraïment a  tots els participants en

les representacions.

Maig:

Representació d’una obra de teatre, encara per decidir per Joventut

Artística

Esdeveniment de cloenda i entrega de premis del Concurs de Teatre

Amateur “Premi Ciutat de Calella”

Juny:

Sopar al carrer el 15 de juny.

Setembre:

Participació a les Barraques de la Festa Major de la Minerva 2022.

Manteniment del Teatre

- Instal·lació de monitors autoamplificats.

- Estudi i avantprojecte de renovació de la platea i les butaques.

- Renovació de les cordes de tramoia.

- Estudi i avantprojecte per a la Creació d’una escola de teatre.



5-Candidats per Joventut Artística de Pubilla o Hereu de Calella,

Aquest any no hi ha cap candidat/a.

6-Precs i preguntes:

- La Sra. Carme Horta pregunta com està el tema dels comptadors. El

president Sr. Pau Noheras respon que l’Anna si ha posat en contacte però

que encara no han respost.

- La Sra. Carme Horta comenta que els premis del concurs de teatre

haurien de ser mínim tres per categoria. El vicepresident Sr. Marc

Comerma comenta que es va prendre aquesta decisió per reduir costos però

que s’està mirant si l’empresa que ens subministra els trofeus ens en pot

fer uns de més petits i barats.

- La Sra. Míriam Marré proposa una nova forma de funcionament per

l’espectacle de pastorets. Diu que la idea és obrir càsting tant per socis

com per no socis i que la gent es pugui presentar pel paper que vulgui. Ex

una dona es pot presentar pel paper de Naïm i de Satanàs i un home pel de

Sant Miquel. Es mirarà d’actualitzar algunes parts del text per tal que sigui

més entenedor, i més senzill de memoritzar en general. Es vol conscienciar

que per formar part de l’espectacle es necessita el compromís de tots els

membres de l’equip. Quan s’accepta participar en unes determinades dates

s’ha de ser conseqüent.

La Sra. Carme Horta respon si realment es donarà el paper a la persona que

ha demostrat defensar-lo o passarà com sempre que se li donarà a

determinada persona perquè aquest li toca. Se li respon que en ser per

càsting, qui tingui millors aptituds tindrà el paper.

- El Sr. Francesc Playà, diu que per seguir aquest nou sistema, primer s’ha

de ser conscient de l’equip que es té per saber què es pot fer.

- El Sr. Jordi Torruella també afegeix que la pregunta essencial és: quan es

convoca la reunió de pastorets, qui hi assisteix? A partir d’aquí es pot

debatre com gestionar l’espectacle.

- El Sr. Pau Noheras explica que s’ha de buscar gent que s’impliqui i fer

grups de treball. Que no pot ser que la gent no s’impliqui perquè un dia

determinat la meva filla surt i la vull veure. La Sra. Carme Horta respon

que això sempre ha passat. El Sr. Pau Noheras diu que primer s’ha de

detectar el problema i un cop detectat s’ha de mirar de trobar una solució.



- El Sr. Carlos Comerma proposa que el que es podria fer és canviar petites

coses. Posa d’exemple el musical de pastorets de Pineda de Mar. Podríem

incorporar joves ballant.

- El Sr. Jordi Feliu comenta que s’ha d’anar amb compte a l’hora de canviar

el text perquè aquest és d’un autor i hi ha d’haver concordança. El Sr.

Miquel Casals respon que per això s’ha de buscar un professional que ho

adapti.

- La Sra. Mireia Tubert afegeix que s’haurien d’arreglar també certs

comentaris i expressions masclistes. El Sr. Pau Noheras respon que la

història és la que és. Que està ambientada en una època en concret i que

ens agradi o no el paper de l’home era un i el de la dona un altre.

- La Sra. Rosa Cardona expressa que des de fora sembla que tot estigui bé.

Que no saben fins a quin punt la Junta necessita un cop de mà. El Sr. Pau

Noheras respon que la Junta està oberta a propostes i crítiques.

Finalitzades aquí les intervencions dels 30 presents es dóna per acabada

l’Assemblea a les 23:00 hores.

La Secretària El President

Sara Escamilla                                                                Pau Noheras


