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Benvolguda Sra. Presidenta de Joventuts Musicals de Ciutadella
Com recordarà i d’acord a les nostres converses sobre el Conveni de Col·laboració que
definitivament varem signar el passat 11 d’abril de 2016, l’objectiu del mateix era la de
deixar per escrit el statu quo i les condicions en que la vostra entitat es relacionaria
amb la Capella Davídica, com a entitat.
Per altra banda, es va arribar a l’acord de l’aportació anual, per pal·liar despeses
comuns, ús d’instal·lacions i ajut a les despeses d’inversió que havia efectuat la Capella
darrerament, deixantho en 1.500 € anuals (125 € mensuals) amb una durada de
quatre anys, després d’haverne passat dos, des d’agost de 2014, sense cap aportació
econòmica per part de Joventuts Musicals de Ciutadella com es feia abans.
Una volta manifestades i deixades clarament les condicions per escrit, en les
converses, però, la voluntat era i ha estat sempre d’ajudar a la vostra entitat en cercar
una solució que tengui el menor cost possible
Aquesta setmana la Capella ha arribat a un acord amb el Grup Cafè Balear, amb el seu
gerent Josep Caules, persona que, sense cap protagonisme, ajuda i vol col·laborar amb
la Cultura del seu poble en el patrocini d’activitats diverses, fentnos una aportació
anual (possiblement renovable), si tot va bé, de 2.000 €, a partir d’ara mateix. La
distribució que en farem d’aquest capital, amb l’acord del patrocinador, serà la
següent: 1.500 € serviran per bonificar l’aportació del Conveni anual aprovat i així
Joventuts Musicals no haurà de fer cap aportació mentre duri el Conveni; els restants
500 € es destinaran a activitats de la Capella.
Com és lògic i natural amb tot patrocinador, hi ha d’haver la contrapartida de figurar la
seva marca en programes i cartells, al manco amb un dels establiments del seu grup,
en les activitats de les dues Entitats i el lliurament de quatre invitacions en els actes
que es programin, per si en vol fer ús.
Per tant, en els propers dies els hi farem una transferència necessitam el número de
compte dels 1.500 € que van aportar el passat mes de juny, aconseguint així que
mentre duri aquesta aportació del Grup Cafè Balear, Joventuts Musicals de Ciutadella
tengui exonerades les seves aportacions.
Esper que la noticia sigui de la seva satisfacció i així la pugui transmetre a la Junta que
presideix, donant el vistiplau a les úniques contrapartides demanades.
Ben cordialment
Antoni Salvador, president
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