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Assistents Absents 

Montserrat Calveras 
Toni Vergara  
Lluis Cañellas 

Fina Prats 
Josep M Guitart  

Begoña Gil 
 

Paquita Coroné 
 

 

TEMES TRACTATS 

 Programació  i propostes del nou curs: 

 En Jordi ha enviat planificació de setembre, octubre i novembre. 

 Dijous 7 de setembre hi ha Correfoc Infantil. És possible que el 

soroll ens molesti. Cal comentar-li-ho a en Jordi. 

 Els assaigs extraordinaris proposats els dimecres cal assegurar 

que tinguem disponible un local a Can Lleonart. 

 Assaigs de juliol: 

 La junta es replanteja els assaigs del juliol. Se li proposarà a en 

Jordi fer només dues setmanes: la primera i la última (per 

preparar Missa de Festa Major). En Jordi tindrà, però, la última 

paraula en aquest tema. 

 Concurs Coral: 

 En Jordi proposa presentar-nos a un concurs coral. De moment 

es desestima la proposta ja que creiem que la competició no 

està dins del tarannà del cor. 

 Caps de corda 

 Es designaran dos caps de corda amb la funció de fer seguiment 

personalitzat dels cantaires animant-los a ser constants als 

assaigs i a mantenir el compromís de participació al cor. 

 Els caps proposats són: 

 Baixos: Josep M Guitart i  Oriol Font 

 Tenors: Toni Vergara i Lluís Cañellas 

 Contralts: Begoña Gil i Fina Prtas 

 Sopranos: Paquita Coroné i Carme Cirera 

 Es farà 4 grups de whatsapp (un per corda) 
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 Isidre Bassas 

 Per un malentès no se li va cobrar un rebut de quota trimestral. És per 

aquest motiu que demana que li fem arribar una carta signada per la 

presidenta i l’encarregat de passar rebuts, on consti per escrit aquesta 

errada. S’encarregarà de fer-ho en Josep M. Guitart 

 Tresoreria: 

 Subvencions: 

 S’ha rebut el pagament d’un 65% de la subvenció del 2017 

 No hem rebut cap resposta de la petició de subvenció 

extraordinària que es va presentar per cobrir despeses de la 

celebració dels 40 anys. Revisarem les bústies de la coral. 

 Aportació a Mn. Josep 

 Cal preparar el pagament que se li fa cada any a Mn Josep en 

agraïment per l’ús del local parroquial. 

 Curs Tècnica Vocal: 

 Per tal de no fer un increment en la quota d’IRPF de la factura 

d’en Jordi, es proposa fer el pagament dels 70 € que val el curs 

en efectiu i emetre rebut amb un concepte que sigui vàlid per 

presentar desprès a l’Ajuntament (Li preguntarem a la Susanna  

quin és el concepte que cal posar) 

 Intercanvis corals: 

 Visita Coral de Sant Joan de Mallorca 

 Cal buscar una visita pel poble i/o per les bodegues. En Lluís 

s’encarregarà de mirar-ho. 

 Cal informar-se del lloc on van a dinar per poder concretar millor 

el recorregut de la visita. 

 Cal concretar l’horari del concert del dia 12 d’octubre que va 

lligat a l’horari que aquesta coral té previst d’arribada a Reus. 

Quan tinguem informació d’aquesta dada es proposarà l’horari 

del concert. 

 Visita Coral de Castellar del Vallès 

 La programarem passat el Nadal. 

 Concert a Navarcles: 

 Falta encara concretar horaris. Estem pendents de l’horari de la xerrada 

que precedeix al concert. 

 Caldrà mirar autocar per aquell dia 
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 Assemblea: 

 Es proposarà als cantaires de fer-la el dilluns 27 de novembre. 

 Cal incloure entre d’altres els següents temes: 

 el canvi d’alguns articles dels estatuts  

 Possible viatge a Praga el Pont de Maig de 2018. 

 Stage octubre: 

 Cal revisar llista d’inscrits i recordar a tothom que es convenient assistir-

hi. 

 Cal fer l’agenda d’activitats per facilitar al màxim l’assistència dels 

cantaires. Aquesta feina cal fer-la amb en Jordi 

 Celebració 40 anys: 

 Comunicació als antics directors: 

 Cal enviar carta i/o e-mail als antics directors per convidar-los al 

concert. 

 Se li comunicarà també a en Narcís Perich perquè va col·laborar 

durant un temps amb la coral. 

 Es redacta carta entre tots. La Begoña enviarà model proposat 

als membres de la junta per tal de revisar-ho. 

 Comunicació als antics cantaires: 

 Crearem un llistat al Drive per tal de fer una llista completa i 

revisada per tots. En Josep M obrirà el document inicial. 

 Es proposa també fer un petit anunci del concert convidant 

expressament als antics cantaires a participar-hi a la “Revista 

Alella” i al “Full”. Se n’encarrega en Lluís. 

 Orquestra i pianista: 

 Desestimem la participació d’un pianista ja que suposa un cost 

massa elevat (en Jordi proposa un autònom per 250€). Només 

acompanyaria en quatre peces i la Montse Calveras s’ofereix per 

tocar ella. Li ho comentarem a en Jordi. 

 El pressupost per l’orquestra el fixem en un màxim de 1.500 € 

 Repertori 

 Algun cantaire ha proposat incloure una altra peça de solista per 

tal de valorar la seva col·laboració al llarg dels anys. Com que el 

repertori està tancat i decidit es proposa fer aquest petit 

homenatge a la mitja part sense intervenció del cor. Se li 

demanarà a l’Artur i l’Anna Guasch que triïn una peça que 
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vulguin interpretar per separat amb acompanyament de piano. 

Abans d’aquesta actuació es faria una petit parlament sobre els 

solistes. 

 La Montserrat Calveras ja s’ha posat en contacte amb la Pepita 

Boix i ha accedit a cantar sempre i quan es trobi bé de salut. 

 Muntatge audiovisual: 

 Es tornarà a demanar als cantaires que aportin fotos. 

 Es convocarà a alguns antics cantaires el 29 de setembre per 

fer-los alguna pregunta sobre el seu pas per la coral i enregistrar 

l’entrevista en vídeo. La Fina s’encarrega de posar-se amb 

contacte amb ells/es. (Salvador, Antonio García, Josep M Mas, 

Isidre Bassas, Rosa Bassas, Cinto Joan, Maria Verdú, Lluis 

Henarejos, Anita Oliveras, Joan Ribes, Carme Duran, Carme 

Russinyol) 

 Difusió del Concert: 

 Rètol que dissenyarà la Núria Guitart. Cal tenir-ho llest pel 6 

d’octubre. 

 Comunicació a la Web i al Facebook de la coral. 

 La Vinícola 

 En Jordi fa una proposta d’horari d’assaig del dia 4 que cal 

concretar amb la Vinícola per saber si és viable.  

 Concretar en què consistirà el piscolabis (només vi? Patates i 

olives?) 

 Cal demanar propostes de menús pel dinar de Germanor. Si la 

Vinícola no estigués oberta es miraria a Can Cabús. 

 Cal preguntar si hi haurà alguna sala on els músics puguin 

deixar les fundes dels instruments i canviar-se de roba. 

 S’encarregaran d’aquests temes la Fina, la Montserrat Calveras i 

en Toni. 

 Material necessari pel concert: 

 En Lluís s’encarrega de demanar-ho a l’Ajuntament. 

 Diploma: 

 La Begoña s’encarrega de fer un prototip. 

 Rifa: 

 La Paquita enviarà a imprimir les butlletes la setmana vinent. 
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 Punt de llibre dels 40 anys 

 En Toni ja ha parlat amb en Josep M Mas i aquest ha acceptat 

molt il·lusionat la proposta. 

 Regal d’aniversari: 

 Ja està comprat. Falta rebre’l 

 Curs de Direcció Sinfònic-Coral 

 S’ha presentat proposta a l’Ajuntament i estan d’acord a fer-ho però posen 

pegues amb el tema de la disponibilitat de sales a Can Lleonart ja que, per 

aquelles dates l’Ajuntament estarà en obres i hi haurà sales de Can 

Lleonart habilitades com a despatxos provisionals. 

 Es proposa buscar locals alternatius: Can Fabra?, el Ressó?, l’Institut?. Ens 

informarem de la disponibilitat de cada un d’ells. 

 Temes varis:  

 Sorteig de Nadal: 

 Es proposa fer les butlletes del sorteig de la Grossa de Nadal. 

La Montserrat Grau ha rebut una propaganda que ens l’ha fet 

arribar. Ens informarem. (Ho mira la Montserrat) 

 Viatges: 

 La Montserrat Grau ens ha fet arribar la informació d’una 

empresa que s’encarrega d’organitzar viatges per corals. Com 

que l’empresa està a Calella la Montserrat Calveras i la 

Montserrat Grau aniran a informar-se’n. 

 El viatge a Praga que en Jordi va proposar es podria fer per 

aquesta empresa. 

 

 

 

 

 

La presidenta La secretaria 

Montserrat Calveras Begoña Gil 

 


