Memòria 2018
Societat Handeliana de Girona - Memòria d’Activitats - Any 2018

Junta Directiva
La Junta està constituïda per Josep Poch (president), Xavier Torres
(vicepresident), Joan Miró (secretari), Joaquim Munné (tresorer) i Rafael Jaén i
Pilar Ávila (vocals).

Activitat de la Junta Directiva
La Junta s’ha reunit amb una freqüència aproximada d’una vegada al mes al
llarg de l’any.

Nombre de socis
El nombre s’ha mantingut en 74 socis. Hi ha hagut 2 altes i 2 baixes.

Pàgina web
Provisionalment la tenim fora de servei. Al llarg dels propers mesos intentarem
reobrir-la o bé al servidor de l’ajuntament o bé en un servidor privat. Es manté
una pàgina a facebook on s’hi van penjant algunes activitats.

Col·laboracions
Hem iniciat una col·laboració amb els Amics de l’Òpera de Girona pel que fa a
assistència mútua a algunes activitats de les nostres associacions.
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Activitats
1. 6è Cicle de Cinema i Música Antiga (gener-febrer). Projecció de les pel·lícules
Callas Forever, Eroica i Song without End. Es van vendre 129 entrades (55 de
socis i 74 de no socis). L’assistència mitjana va ser de 43 persones per sessió. La
presentació va anar a càrrec de Guillem Terribes, Quim Munné i Rafael Jaén.

2. Sopars handelians. Se n’han fet dos: 21 de març i 28 de novembre, tots al Cafè
Savoy. Projecció prèvia de fragments de l’òpera Les Indes Galantes de Jean
Philippe Rameau amb comentaris de Rafael Jaén i Alcina de GF Handel amb
comentaris a càrrec de Joan Miró. Hi van assistir 13 i 20 persones
respectivament.
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3. Concert de Girona Temps de flors (13 de maig). Cors Veus Blanques de
Barcelona i Da Capo. Programa: música sacra (des del s XIV fins a l’actualitat).
Lloc: Basílica de Sant Feliu de Girona. Es va incloure dins la programació Girona
Temps de Flors. Caixabank ens va atorgar una subvenció de 500€.

4. Concert Parròquia del Carme (12 d’octubre). Coral Filharmonia. Programa
divers (renaixement, barroc, actual). Títol: In Hymnis et Canticis. Irene
Llongarriu, direcció, Anna Balvak, orgue. Assistents: ple a vessar, gent dreta
(200 persones aproximadament).

5. Concert a Casa Norat (24 de novembre). Conjunt Camins Blancs (veu, guitarra i
contrabaix). Música antiga i tradicional. Després es va servir un aperitiu i una
copa de cava. 20 assistents.
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6. OCINE. Mantenim el tracte amb aquests cinemes, que ens ofereixen un
descompte de 3€ en el cicle d’òpera i ballet al llarg de cada temporada.

7. Assistència a concerts a Barcelona
Enguany hem assistit a dos concerts a l’Auditori de Barcelona, un el 10 de juny
(programa: Handel) i un altre el 17 d’octubre (Vivaldi). Es va llogar un minibús
en tots dos casos. Hi va haver-hi unes 20 persones en cada concert.

Girona, 14 de desembre de 2018
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