Acta número 2 de la Fundació Teatre i acció sociocultural de
Petra
Dia: dilluns dia 21 de desembre de 2020
Hora: 19:30h
Lloc: Telemàticament
Assistents:
1- Excusa la seva absència Salvador Femenias Riera, batle i President de
l’Organisme Autònom.
2- Miquel Jaume Horrach, gerent
3- Antònia Riera Salom, vocal
4- Excusa la seva absència Jaume dam Castillo, vocal
5- Catalina Torrens Galmés, vocal
6- Petra Mayol Moragues, vocal
7- Gabriel Horrach Maymó, vocal
8- Pau Femenias Vicens, vocal
9- Excusa la seva absència Bartomeu Duran Riutort, vocal honorífic en
representació de l’Associació Mare de Déu de Bonany.
10- Maria Antònia Bauzà Font, vocal honorífica en representació de l’Amipa de
Petra.
11- Excusa la seva absència Catalina Català Horrach, vocal honorífica en
representació de l’Associació Serra Mamerra.
12- Excusa la seva absència Josep Riera Genovard, vocal honorífic en representació
de la UE Petra.
13- Josep Lluís Gallardo, coordinador del teatre.
Ordre del dia:
1- Aprovació, si així s’acorda, de l’acta de la sessió anterior.
S’aprovà per unanimitat l’acta anterior.
2- Aprovació, si així s’acorda, del programa d’activitats per primer semestre
de 2021.
Es fa un repàs de la programació presentada i s’inclouen alguns canvis que
queden reflectits a l’annex d’aquesta acta.
En relació als preus dels espectacles es comenta que n’hi ha de diferents
preus, des de 2€ a 10€ amb alguna excepció de 15€. Els preus preveuen una
rebaixa per a joves i infants, així, per exemple, una entrada de 10€, serà de
5€ per a joves i 3€ per a infants.
Es fa notar la importància cabdal de fer una bona difusió dels espectacles
per tal que la gent no deixi d’anar al teatre per manca d’informació.
Es valora positivament l’acció, juntament amb l’AMIPA, de regalar entrades
entre els al·lots i nines de l’escola. Es creu que és molt important que els
ensenyants facin difusió dels actes infantils prevists.
Es proposa reactivar la possibilitat que els restaurants de Petra facin algun
tipus de descompte presentant l’entrada del teatre, Pau Femenies s’ha
ofert per parlar amb els bars restaurant.
Es comenta que és cert que tal vegada no es pugui fer tot el que està
previst o tal vegada no pugui ser a la data prevista, però convé que estigui

programat, per si el Covid19 ens ho deixa fer. Es trobà convenient indicar
que no hem de defallir si va poca gent al teatre, a poc a poc millorarà, la
cultura és patrimoni de pocs, de moment.
S’aprova de programació per aquest primer mig any 2021 i es fan alguns
comentaris del que hi pot haver durant el segon semestre.
3- Altres temes, preguntes i suggeriments.
No n’hi va haver.
I sense haver-hi més assumptes que tractar es donà per acaba l’assemblea a
les 21:15h.

Signat: Miquel Jaume Horrach, gerent.

