
CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ DE JULIOL DE LA JUNTA DELS 
AMICS DE L’ÒPERA DE GIRONA:  Pel 4-II-2019. PROVISIONAL 
 
    Tal com recordàvem en acabar la reunió precedent, la propera reunió ordinària serà 
 
   ●   Dia.-  Dilluns 4 de febrer del 2019 
   ●   Hora.-   18 h. 
   ●   Lloc.-   Hotel d’entitats de Girona. C/ Rutlla 20-22. 
 
 
ORDRE DEL DIA  

1)   Revisió i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior. Organització i previsió 
horària de la reunió.  

2) Temes de fons.  
A)   Situació econòmica en començar l’any [Josep Frigola]. Comentari i valoració de 

les disponibilitats.  [ V. Comentaris ] 
B) Altres tems econòmics: hem agafat uns assessors per als informes d’hisenda de les 

despeses superiors a 3000€. Hi ha un soci, l’Enric  Codinach que és assessor fiscal 
que posteriorment ha dit que podria col·laborar en aquests temes (podríem 
comptar-hi si ens haguéssim de plantejar aspectes més complexos i/o per 
informar-nos). Hem quedat que portarem una “caixa de mà” per a comptabilitzar 
petites despeses (de moment la porta en JM Barceló). 

C) Cal obrir un nou compte: estem fent gestions al respecte amb la caixa “ètica” 
Triodos (oficina única i per funcionament telemàtic al Pl Catalunya. [Joana] 

D) Sobre la ubicació de la seu social a l’Hotel d’entitats: serveis i costos al respecte 
[Toni]. 

E) Tasques de la Junta. 
 

3) Activitats. Comentari i valoració. Previsions. 
A)  DARRERES activitats realitzades (sortida Butterfly) 

B)  PROPERES activitats: 5-II bus al Palau: Renée Fleming / 8-II (19 a 22h) Projecció 

de “Turandot” a Centre Cívic St Narcís [ V. Comentaris ]. 

C) Anada a L’Arena de Verona de 10 “amics”. Encara que es fa a títol particular, vam 

quedar que serviria per a valorar si se n’organitza alguna de manera més oberta 

[Toni]. 

4) Tasques de l’Associació. 
A) Impressió de targetes. Hi ha un acord de l’Assemblea per afer-ho: format, nombre 

del tiratge, despesa [Fàtima i Joan Manel].  [ V. Comentaris ]. 
B) Hi ha una invitació del Liceu als membres dels amics, començant per la Junta, i fins 

a 10/12 persones per assistir a un concert de barroc el dissabte 6-IV (es va anunciar 
per watzab el 22-I): qui hi vindria? Hi ha persones que han ajudat que podrien 
avisar-se? [ V. Comentaris ] 

C) Estem actualitzant les dades de l’entitat per al registre d’associacions de 
l’Ajuntament. 

 
5) Previsions de futur . 

A)  Sobre les possibilitats de promoure funcions operístiques (concerts, òperes, altres 
activitats líriques a Girona. Quines? Una òpera? Gales? Concurs cantants joves? [ 
V. Comentaris ] 



B) Comença a saber-se detalls de la programació del Liceu 2019/20: hipòtesis inicials. 
C) Proposta d’aprofitar els sopars per a fer habitualment unes invitacions amb 

gratuïtat (normalment a 2 persones). [ V. Comentaris ] 
 

6) Data i continguts previstos per a la propera reunió (en tot cas en confirmaria en la 
convocatòria). Va bé el dimarts 5 de març?. 
 

7) Suggeriments i preguntes. 
 

     a 1-II-2019,   

            Convoca:          joan manel barceló 


