MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019

Asociación musical y cultural Cantabile
A Asociación Musical y Cultural Cantabile, inscrita no Rexistro Nacional de Asociacións
co número 169832, xestiona a actividade do Coro Infantil e Xuvenil Cantabile.
Está inscrita tamén no Censo de Asociacións Xuvenís, dependente da Consellería de
Política Social da Xunta de Galicia como Entidade prestadora de servizos á xuventude.
No momento de redacción desta Memoria, figuran como asociadas un total de 154
persoas.
Pola súa banda, o Coro Cantabile contabiliza un total de 69 coralistas e 2 precoralistas.
Acadamos igualar os números do exercicio anterior, que era un dos obxectivos
propostos.

Actividades
A Asociación ten entre os seus fins principais a formación dun coro para a preparación
e interpretación de música, prestando especial atención á aprendizaxe musical dos
nenos, nenas, mozas e mozos que o compoñen e a difusión da cultura, especialmente a
música e o seu uso para favorecer o desenvolvemento cultural da nosa contorna.
Estes dous fins tradúcense, por unha banda, nos ensaios. Pola outra, na execución de
concertos e actos musicais ou culturais, coa dobre finalidade de expoñer aos nenos e
nenas en proceso de aprendizaxe ante o público e, nalgúns casos, de contribuír ao
sostemento desta actividade formativa.
Non podemos esquecer as actividades lúdicas, como maneira de facer atractivo o
proceso formativo, de fomentar a solidariedade e o compañerismo entre as e os
compoñentes do coro habida conta da diferencia de idade, e de facilitar o traballo en
equipo.
E así, o principal cometido da Xunta Directiva tradúcese na organización destas múltiples
actividades que, como xa se dixo, forman parte do proceso formativo e financian a
actividade do coro.
Durante o ano 2019 a actividade materializouse en:

Actividades formativas/didácticas:
1. Ensaios
Durante o ano 2019, Pablo Carballido del Camino, tenor e maestro de canto, programou
os ensaios todos os sábados, de 11 a 14 horas. Durante os meses de verán, o director
programa os ensaios pola tarde, a petición do coro.
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Continuamos contando con Maria Keilin como pianista acompañante (servizo
externalizado)
A asistencia aos ensaios é obrigatoria para coralistas e precoralistas. É habitual tamén,
traballando algunha obra musical, que os ensaios se organicen por cordas vogais, a
requirimento do director, para o que o Coro emprega as dúas salas do local de ensaio.

2. Sección Xuvenil
A Sección Xuvenil tamén preparou o seu propio repertorio para os concertos de Solistas
e Candeas. A actividade extraordinaria provocada polo proxecto Palabras de luz e a
organización de ensaios por cordas fixo diminuír a actividade da Sección Xuvenil, co
obxectivo de non saturar á rapazada.

3. Actividades educativas


Realizouse o Curso de Canto impartido por Pablo Carballido.

4. Viaxe cultural
Entre os días 31 de xullo e 6 de agosto o Coro Cantabile viaxou polo norte de España. O
primeiro destino foi Bilbao, con misa cantada e concerto na Basílica de Nosa Señora de
Begoña. A continuación, viaxamos a Beire, Navarra, con excursións a Pamplona, Castelo
de Olite, Mosteiro de Leire, Castelo de Javier, Puente La Reina, Logroño, Burgos, León,
etc.
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5. Actividades lúdicas:


Cea do XVII aniversario no hotel Meliá da Coruña o 7 de xullo



San Xoán na Praia de Riazor



Amigo invisíbel no nadal 2019/20



Campionato de fútbol sala

6. Concertos
 3 de xaneiro: concerto na residencia de maiores “Concepción Arenal”
 3 de marzo: misa igrexa do santo ángel (evento privado?)
 23 de marzo: Concerto de XVII Aniversario solidario en favor da ONG New Light,
interpretando o Te Deum de M.A.Charpentier no Teatro Colón.
 14 de abril: Concerto na igrexa de Santa maría de Azogue de Betanzos dentro
do IV Ciclo de Música Sacra
 25 de maio: Concerto de Solistas na igrexa das Capuchinas.
 31 de maio: Participación no XXIV Encontro de Música Coral Fonseca.
 11 de xullo: Actuación no Paraninfo da Universidade como peche do acto de
presentación da memoria de responsabilidade social da UDC.
 16 de xullo: Misa Solemne na Capela do Carme de Lugo
 31 de xullo: Misa e concerto na basílica de Nuestra Señora de Begoña de Bilbao
dentro da xira Cantabileando’19.
 12 de outubro: participación na gala solidaria da ONG Tierra de Hombres no
Teatro Colón.
 9 de outubro: grabación do CD Palabras de Luz
 20 de novembro: Concerto de presentación do proxecto Palabras de Luz no
Teatro Colón.
 13 de decembro: actuación na inauguración do Belén Municipal.
 14 de decembro: concerto da Noite das Candeas na igrexa das Capuchinas.
 20 de decembro: actuación na recepción municipal no salón de plenos do
concello.
 26 de decembro: Concerto en Abegondo dentro dun intercambio ca Banda de
Abegondo no programa da Deputación Provincial da Coruña.
 28 de decembro: concerto de Nadal na igrexa de San Nicolás.

4

7. Eventos privados


Voda na Orden Terceira (25 de maio)



Voda na Colexiata (15 de xuño)



Voda en San Martiño Pinario, Santiago de Compostela (10 de agosto)



Voda en San Xoán de Xornes (14 de setembro)



Voda na igrexa de Santiago (20 de setembro)

Presencia nas redes sociais
A Asociación mantén actualizados os perfís en redes sociais do Coro. Conta, no momento
de elaboración desta memoria con:
1304 seguidores
1551 seguidores
558 susciptores
479 seguidores

Ademais, 4753 usuarios accederon á web http://www.corocantabile.es nun total de
7693 sesións.

Palabras de luz
O 2019 foi o ano de culminación de Palabras de luz, proxecto de dimensións cuasiprofesionais levado a cabo por un grupo de persoas que non o son. Un traballo inxente,
esgotador, pero cun resultado asombroso, como puidemos comprobar na repercusión
en prensa, no éxito do concerto de presentación no Teatro Colón o 20 de novembro e
polo retorno que estamos a obter das corais galegas que reciben o libro CD coas
partituras como agasallo.

Imposto de sociedades
Outro fito importante da Asociación: unha modificación lexislativa convertiu ás
entidades non lucrativas coma a nosa en suxeitos pasivos do imposto de
sociedades desde o ano 2015. A Xunta Directiva actual acometeu o importante
esforzo de facer fronte á débeda contraída desde ese momento. Foi unha
cantidade importante que, unida á desembolsada para Palabras de luz provocou
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un axustado peche de exercicio, como se pode comprobar na memoria
económica.

Recursos económicos
A Asociación obtén, como se explica máis polo miúdo no documento coas contas do
exercicio, recursos das cuotas das persoas asociadas, dos eventos para os que é
contratado e das subvencións das administracións públicas ás que opta. Durante o ano
2019, optou ao Plan de Arraigo do Concello da Coruña, completando todos os eventos
que incluía e á subvención en concorrencia competitiva da Deputación Provincial da
Coruña para corais, da que se fixo xa mención no apartado anterior, que xa está
xustificada, pechada e ordeado o pagamento. Asinou tamén, por primeira vez, un
convenio nominativo co Concello da Coruña para o financiamente de Palabras de luz e
fomos contratados pola Banda de Música de Abegondo, dentro do programa Alicerce da
Rede Cultural da Deputación da Coruña.
Porén, agás as cuotas das persoas asociadas, o resto de ingresos son volubeis. Isto quere
dicir que é fundamental para que unha asociación poida levar a cabo o seu obxecto
social, contar cunha masa societal fiel, xa que, non só achega recursos humáns e
económicos, senon que esixe un traballo constante á xente na que deposita a súa
confianza para levar adiante ao Coro Cantabile.
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