
 

BANDA DE MÚSICA COL·LEGI PARE MANYANET 

TRAV. DE LES CORTS, 331 - 08029 BARCELONA 

TEL. 93-439.67.00, FAX 93-321.61.08, N.I.F. G58392457 

 vocalia@bandamanyanet.com   

 www.bandamanyanet.com 

 

ACTA ASSEMBLEA GENERAL 2013 
 

A Barcelona, el dia 12 de novembre del 2013, es reuneix en sessió ordinària la 

Assemblea General de la Vocalia de Música del Col·legi Pare Manyanet a la sala de 

l’AMPA del col·legi, sota la presidència  del Sr. Luis Ariza. Assisteixen els següents 

membres de la Junta: la Sra. Inma Molina, com a Vicepresidenta, la Sra. Ana Crespo 

com a Secretària, el Sr. Josep Buch com a Tresorer, el Sr. Josep Mª Compte i el Sr. 

Ferran Blanco com a vocals. Assisteix el Sr. Ximo Tarín, director de la Banda de 

música. Assisteixen també el Sr. Luis de la Peña i la Sra. Mª José Chesa. Per part del 

col·legi no assisteix cap representant.  

En total som 9 persones, comptant els membres de la junta. 

 

Obra la sessió el Sr. Luis Ariza en segona convocatòria a les 21:05 hores. 

El Sr. President saluda a tots el assistents donant les gràcies per la seva assistència. 

Passa la paraula a la Sra. Secretària per donar lectura a l’acta de l’Assemblea general 

2012. Un cop llegida es dóna l’acta per aprovada. 

 

Com a següent punt es passa a analitzar l’estat de comptes de l'exercici passat 2012-

2013, que és el mateix que s’ha presentat a l’AMPA. Hem fet més actuacions, però son 

poc remunerades. Anem buscant maneres de motivar las musics: el curs passat vam anar 

a Cournonterral, aquets curs la Banda farà un concert a favor de la Marató de TV3. 

Després de fer un repàs partida per partida, s’aprova el tancament del curs 2012-2013. 

 

Seguidament es passa a valorar el pressupost per el curs 2013-2014 presentat a 

l’assemblea. En aquest curs, hem augmentat considerablement les partides de Despeses 

de Col·laboradors, degut al increment en el nombre d’alumnes i d’hores de classes. Per 

contrapartida, han augmentat les previsions d’ingressos per part de l’Escola de música. 

Aprovem el pressupost, així com també les quotes propostes per al present curs. 

 

El Sr President comenta que tots els alumnes han de fer classes de llenguatge musical, a 

mes de l’instrument, tant a la nostra com a un altre escola. 

La Sra Molina proposa demanar un justificant a tots els alumnes que fan 

llenguatge musical fora de la nostra escola. S’aprova la proposta i es demanarà 

en el curs següent. 
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Referent a les quotes, la Sra Chesa comenta que es podria pensar en sumar un afegit a la 

quota estàndard, per demandes de classes personalitzades. 

 

Fen un repàs de les 19 actuacions fetes durant el curs 2012-2013. Però hauríem de fer 

algun més, hauríem d’arribar a les 20 actuacions de mitja. 

Les audicions cada cop son millors. 

 

Continuem amb el mateix criteri de proporcions de puntuacions dels musics, de cara als 

premis de Santa Cecília. Aixi mateix, el criteri de ‘pagament’ per als ,musics 

col·laboradors seguirà essent el mateix que hem seguit fins ara. 

 

Fem un repàs de la resta de la Memòria. 

 

A continuació, pren la paraula el mestre professor Sr. Ximo Tarín. 

 

Comenta que ha fet una ‘enquesta de satisfacció/motivació’ entre els musics, per tal 

d’esbrinar per que hi ha tants problemes amb l’assistència i amb els assajos. I ens 

resumeix una mica els resultats: 

 Hi ha factors externs que no es poden controlar, com son l’audició tant dolenta 

de la sala, les situacions de les classes, etc.. 

 Altres factors externs: la plantilla es molt curta, tirem de col·laboradors i 

professionals, i així no podem evolucionar (no podem demanar més concerts) i 

ens estanquem (en numero i en qualitat) 

 Hi ha factors interns que si es poden controlar ... 

 Explica breument els resultats del qüestionari (demanen repertoris més alegres, 

fer més solos, ...). i actuarà amb ells a partir del divendres vinent, sobre tot en el 

tema de la puntualitat. 

 

 

Es procedeix a continuació a la renovació de càrrecs de la Junta, que queda exactament 

igual que estava: 

 President, Sr. Luis Ariza 

 Vicepresidenta, Sra  Inma Molina 

 Secretària, Sra. Ana Crespo 

 Tresorer, r. Josep Buch 

 Vocals, Sra Mª Jose Chesa, Sr. Josep Mª Compte i Sr. Ferran Blanco. 

 El Sr. Luis de la Peña segueix a la Junta com a vocal honorífic. 

 

. Queda aprovada la nova Junta. 

 

 

I sense cap altra cosa que afegir, es dóna per acabada l’assemblea a les 22:30h. 

 

 

 

 

 

 

Vist-i-plau del President,      El secretari 

 


