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Assistents Absents 

Montserrat Calveras 
Paquita Coroné 

Toni Vergara 
Josep M Guitart  

Begoña Gil 
 

Membres comissió artística: 
Esther Seco 

Artur Condeminas 
Montserrat Grau 

 
Director: 

Jordi Lalanza 
 

Lluis Cañellas 
Fina Prats 

 

 

TEMES TRACTATS 

 Repertori concert 40 anys: 

 1a Part del concert: 

 Són peces a capella i algunes acompanyades amb piano. 

 Es calcula que durarà uns 35 o 40 minuts 

 En Jordi L. buscarà un pianista que ens pugui acompanyar. Amb un 

pressupost de 250 € hauria d’assistir a dos assaigs i al concert. 

 Repertori: 

 Amor que tens ma vida 

 Goodnight sweet heart 

 Hallelluja de Cohen (amb piano) 

 Amor Secret (amb piano) 

 Cantares 

 O Nuit 

 My Way (amb piano o amb orquestra) 

 Torruella (amb piano) 

 La Gavina 

 Siyahamba 

 2ª Part del concert 

 Peces amb orquestra. Es preveu una orquestra de 20 músics format 

per corda i vent. El pressupost per l’orquestra (1 assaig i concert) és 

de 1500 a 2000 €. 
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 Repertori proposat: 

 Jesus Bleibet 

 Va Pensiero (juntament amb ex cantaires) 

 Cheek to cheek 

 For the beauty 

 Duetto buffo di due gatti 

 Killing me softly 

 No llores por mi Argentina 

 Coro de romànticos 

 Brindis Traviata (amb solistes i ex cantaires) 

 Cant de la Senyera 

 En Jordi L. es compromet a arranjar com a màxim 4 peces. Això vol 

dir que la proposta de repertori indicada pot variar en funció del 

material que en Jordi pugui trobar ja fet i de lliure disposició. 

 Les peces que es començaran a assajar primer seran “Amor que tens ma 

vida”, “My Way” i “Coro de Románticos” ja que són les que coneixen menys 

els actuals cantaires. 

 Es proposarà al antics cantaires que participin en la cantada de les peces 

“Va Pensiero” i “Brindis Traviata” i per tant se’ls convidarà a assistir a algun 

assaig  

 Els membres de l’orquestra són autònoms o vinculats a alguna escola de 

música i poden presentar factura. Aquests músics seran els que vindran 

com a orquestra de treball el curs de Direcció Sinfónic-Coral que està 

programat i que es realitzarà de novembre a març. 

 Curs de Direcció Sinfònic-Coral 

 En Jordi ha presentat la proposta i tothom hi està d’acord. 

 La Montserrat Calveras es posarà en contacte amb en Lluis Cañellas per 

saber a qui s’ha d’entregar el dossier per tal de que l’Ajuntament doni el seu 

vist-i-plau. 

 Es proposa gestionar les inscripcions al curs i les comunicacions amb els 

alumnes via Web de la Coral. 

 Preparatius Concert 40 anys 

 La Montserrat Grau es posarà en contacte amb les corals del Maresme per 

convidar-les al concert d’aniversari 
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 La Montserrat Calveras enviarà mail als antics directors de la coral, Jordi 

Climent, Jordi González i Carles Sist, per convidar-los al concert. S’avisarà 

també a la vídua i al fill del difunt director Pere Bartolomé  

 A partir de setembre ens posarem en contacte amb els antics cantaires (Cal 

fer un llistat) 

 Se li proposarà a l’Enzo que faci la crónica del concert per la publicació de 

la Revista Alella. 

 A en Josep M. Mas se li proposarà que dissenyi un punt de llibre 

commemoratiu de l’aniversari. 

 El disseny del rètol de comunicació del concert se li proposarà a la Nuria 

Guitart (filla dels cantaires Josep M Guitart i Begoña Gil) 

 Cal fer tria de fotos per fer el muntatge de vídeo. Es proposa quedar aquest 

dissabte 15 al matí al local de la coral. 

 Es proposarà a l’Anna Alfaro que faci la presentació de l’acte del concert. 

(Cal donar-li alguna orientació) 

 Rebuda/intercanvi Coral de Mallorca (Sant Joan): 

 El cor de Mallorca ens visitarà el 12 d’octubre. Arriben a l’hora de dinar (ja 

tenen restaurant encarregat) i ens demanen si poden visitar quelcom 

d’Alella per aprofitar l’estada. Cal informar-se’n sobre possibles visites 

guiades que pugui organitzar l’Ajuntament 

 Es farà un concert conjunt. La Polifònica cantarà unes 5 cançons. Es 

proposarà fer el concert a les 19:30 (aquell dia no hi ha missa!) 

 Possible concert a Navarcles 

 Està pendent de concretar un possible concert que ens servirà 

d’entrenament a Navarcles. Es proposarà pel dissabte 7 d’octubre 

 Viatge a Praga 

 En Jordi L. proposa anar a Praga el pont del dia del treball (28, 29, 30 

d’abril i 1 de maig). La proposta surt arran d’una proposta de trobades de 

corals que la FCEC ens ha fet arribar 

 Es comenta que potser serà un viatge car i que no tots els cantaires s’ho 

poden permetre. En Jordi proposa trobar diferents maneres de tenir 

ingressos addicionals que després puguin repercutir en la quota del viatge. 

També proposa fer una previsió de pagament a llarg termini. 

 Repertori Missa Festa Major (1 d’agost) 

 Es decideix el repertori de la Missa de Festa d’agost.  
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 Canticorum 

 Aleluia Haendel (curt) 

 Dona nobis pacem 

 Sanctus 

 Panis Angelicus o For the beauty (cal acabar de decidir) 

 Goigs de Sant Feliu 

 Agenda dels cantaires. 

 La Montserrat Calveras, com a presidenta, enviarà mail als cantaires 

amb informació de dates importants a tenir presents per tal que tothom 

es reservi les agendes i el compromís sigui màxim. 

 Les dates que s’informaran seran les següents: 

  4 Setembre: Inici Curs 

 11 setembre: Cantada dels Segadors 

 7 Octubre: Possible concert a Navarcles 

 12 Octubre: Concert amb coral de Mallorca 

 28-29 d’octubre: Stage a Casa de Colònies (o a Arenys o la 

Conreria) 

 4 novembre: Concert 40 anys 

 5 novembre: Dinar commemoratiu 

 16 desembre: Concert Marató 

 Temes varis 

 Si el curs vinent es torna a convocar un concurs de corals, la Polifònica 

s’hi presentarà. 

 L’assemblea es convocarà pel novembre una vegada ja passat el 

concert per evitar així perdre dies d’assaig 

 Alguns cantaires s’han posat en contacte amb la Presidenta per 

comentar alguns temes: 

 Els agradaria poder portar partitura (la lletra) en aquelles 

cançons que són massa noves i no es porten segures.  

 En Jordi comenta que mai s’ha oposat i que s’estudiarà 

el tema. Insisteix, però, que la programació dels assaigs 

està feta i que el material està entregat amb temps 

suficient. 
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 Es proposa que per tal que tothom faci l’esforç 

d’aprendre les lletres, dues setmanes abans del concert 

es faci assaig sense partitura. 

 Els agradaria més peces amb acompanyament de piano. 

 En Jordi torna a recordar la seva proposta de curs i 

recorda que aposta per un cor que canti i que sigui capaç 

de cantar tant amb piano com sense.  

 

 

 

 

 

 

 

La presidenta La secretaria 

Montserrat Calveras Begoña Gil 

 


