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ORFEÓ  ENRIC MORERA de l’ATENEU DE SANT JUST DESVERN 

Acta  Trobada Expresidents com a Consell Consultiu  de l’Orfeó.                                             

Data: Dilluns,10 de juny de 2019   Hora:10 del matí; Lloc: Pamoli Bar (La Creu, 64 – Sant Just D.) 

 

ACTA 

Degudament convocat es reuneix a Sant Just Desvern, el Consell Consultiu de l’Orfeó el dia, hora i lloc 
assenyalats, sota la presidència del Sr. Lluis Segura i Romero, president d’ara de la Secció.  

 

ASSISTÈNCIA: Lluís Segura, Josep Falcó, Josep Maria Navinés, Pilar Zapata, Josep Maria Marqués i 
Elisenda Coderch (Secretària actual).                                                                                 

EXCUSA D’ASSISTÈNCIA: Josep Bullich, Josep Quintana i Victòria Saura. 

NO ASSISTEIX: Victòria Saura 

 

QÜESTIONS COMENTADES: 

 

1.- Activitats histò riques i propostes. 

Es bo per l’Orfeó tenir com a objectiu, grans projectes musicals per tal de fomentar un major interès, 
aprenentatge i il.lusió entre els cantaires. Per exemple: el Concert Morera, la Missa de la Coronació, etc. 

Es proposa parlar amb el director per, a través dels seus contactes, programar concerts engresacadors. 

 

2.- Indumentària del cor. 

Actualment les dones van de negre i els homes també, sense res al coll. Es comenta buscar algún toc de 
color com el que llueixen les dones per Nadal. Aquest tema també s’està parlant  a la Junta de l’Orfeó. 

 

3.- Actualització del reglament de l’Orfeó. 

Es proposa revisar l’actual Reglament de Règim Intern, puix que el que tenim és del maig del 1993. En 
Josep María Navinés i en Ferran Asmarats, ens facilitaran la versió que –diuen- és més actual. Llavors 
decidirem a fer o no l’anàlisi de la situació. 

 

4.- Lligams histò riques amb altres corals. 

El president  treu el tema de l’intercanvi amb el Cor Ermes Grion de Montfalcone. Hi ha qui suggereix de 
reemprendre la relació quan hi hagi una data assenyalada pel nostre Orfeó. En Josep Maria Marqués farà gestions 
per tal de contactar amb algun membre del cor italià i veure la possibilitat de fer alguna activitat conjunta. 
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5.- Economia. 

L’economia del Orfeó es sosté per l’augment del nombre de cantaires (ara en som 42), els protectors i l’ajut 
municipal.  Els presents consideren que es pot fer pagar l’entrada als assistents als nostres concerts, per valorar el 
que fem, però que és bo d’anunciar-ho en els cartells dels actes. En el Concert de Nadal del 2018 ja es va fer pagar 5’- 
€/per persona. 

 

6.- Reconeixements. 

Hi ha qui es queixa del poc reconeixement que ha tingut l’Orfeó vers la persona de Rafael Malaret, després de la seva 
defunció.Tots els convocats coincideixen que gràcies a la seva perseverància i esforç, avui en dia continuen existint l’ 
Orfeó “Enric Morera” i el Cor “Lo pom de flors”.  

Agraint l’assistència activa dels convocats, en Lluís Segura comunica que, almenys, un cop cada 2 anys es 
reunirà el Consell Consultiu de l’Orfeó.                                                                                                                                                               
Per acabar reparteix el punt de llibre editat per nosaltres, i el carnet d’orfeonista pels que no el tenen. 

 

 

                                         Sant Just Desvern, 10 de juny de 2019.   

                                                             

             EL PRESIDENT              LA SECRETARIA    

  Lluis Segura                         Elisenda Coderch  

 

 


