PROGRAMA DE CANDIDATURA DE JUNTA PER A L’ASSOCIACIÓ DELS
AMICS DE L’ÒPERA DE GIRONA
Portem ja vuit anys des de la creació de l’associació. Ens proposem renovar compromisos i
contribuir a la continuïtat de l’entitat promoguda per la Maite Mer i el Toni Bardera, com a primers
responsables de la Junta, conjuntament amb altres aficionats.
A una entitat com la nostra, de reduït abast i mitjans no li correspon un “programa” de grans
promeses i mesures que, en molts casos, dependran de la implicació dels socis i socis i del públic en
general que segueix l’activitat lírica en les nostres comarques. Enumerarem, doncs, uns grans
objectius que guiïn l’acció de la Junta i que s’aniran modelant per l’assemblea dels Amics en properes
edicions.
1) Donar continuïtat als Amics de l’Òpera de Girona, com a mínim, uns quants anys més.
2) Consolidar els busos operístics, intentant mantenir com a mínim una mitjana de 30
participants que permeti mantenir-ne els costos.
3) Ampliar les xerrades de temàtica operística que organitzem i/o en les que participem.
4) Revisar els sistemes administratius de l’entitat. Caldrà establir una nova compta bancària,
regularitzar les obligacions fiscals, reordenar els registres dels associats i col·laboradors.
Seguint potenciant els sistemes telemàtics per a la recollida d’inscripcions i dades per a
estimular la participació de la gent en les activitats.
5) Procurarem recuperar la dimensió de promoure concerts lírics a les nostres comarques. Aquí
caldrà veure si trobem aliats que ens hi ajudin.
6) Continuar la línia de sopars lírics iniciada aquest any.
Fins aquí les intencions i compromisos de treball de la candidatura nova junta que subscriu:
A 13-XII-2018
Joan Manel Barceló, com a representant de la junta que es presenta a l’elecció
_____________________________ .....APARTAT OBERT..... __________________________
POSSIBILIATS DE COL·LABORCIÓ de MÉS GENT

Tipus possibles d’implicació

Integrar-se a la Junta
Regular però sense estar a la Junta
Aportació puntual

ÀMBITS O TEMES A POTENCIAR AMB NOVA GENT:
-

Càrrec d’administrador/a
Millores dels usos informàtics
Disseny i/o manteniment d’una pàgina blog.
Tenir cura de les conferències
Col·laborar a l’organització dels busos
Promoure i organitzar alguna sortida a veure òpera a l’estranger.
Aportar o buscar contactes de persones o entitats que puguin fer mecenatge de concerts.
Escriure articles de contingut musical (òpera concerts, coral,) per als nostre mitjans (butlletí,
web, blog (si es potencia).
Explicar l’associació a persones que demanen informació per veure si s’associen.
ALTRES ...

