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Assistents Absents 

Montserrat Calveras 
Toni Vergara  
Lluis Cañellas 

Paquita Coroné 
Josep M Guitart  

Begoña Gil 
 

Fina Prats 
 

 

TEMES TRACTATS 

 Concert 40è aniversari del 4 de novembre 

 S’ha convidat a la Presidenta de la FCEC però no s’ha rebut encara 

resposta. 

 En Pere Bartolomé fill i en Narcís Perich no podran assistir-hi. 

 L’Alcalde ha confirmat la seva assistència. 

 En Josep Maria Guitart i l’Esteve Font aniran la setmana entrant a la “La 

Vinícola” per concretar temes de l’escenari. 

 Llegim el text de presentació del concert i hi fem alguns canvis. 

 Cal comprar les patates per acompanyar el vi que oferirà “La Vinícola” 

després del concert. S’encarreguen en Josep Maria i la Begoña. 

 Els punts de llibre ja estan fets i plastificats. 

 Decidim vestuari pel concert: 

 Homes: vestit de gala amb llacet 

 Dones: Pantaló negre i samarreta negra amb capelina vermella 

per la part del concert que fem amb orquestra i capelina verda 

per l’altre part. 

 Entregarem el detallet als antics cantaires que hagin assistit i/o 

participat al concert i també als antics directors presents. 

 Als musics se’ls farà entrega d’un punt de llibre commemuratiu. 

 S’entregarà flors a: 

 Solistes 

 Directors 

 Assumpció 

 Posarem una taula amb els programes a l’entrada. La Marta Batlle s’ha 

ofert per ser l’hostessa i anar rebent a la gent. En Josep Maria i la 
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Begoña portaran una taula de càmping i la Paquita unes estovalles 

boniques per vestir la taula. 

 Dinar cloenda 40è aniversari del 5 de novembre: 

 Repassem la llista de socis col·laboradors als que cal convidar al dinar i 

la majoria són familiars dels actuals cantaires i per tant ja estan avisats. 

La resta se’ls comunicarà via telèfon. 

 S’entregaran diplomes a: Antoni Godall, M.Àngela Herms, Fina Prats, 

Jordi Camps, Artur Condeminas, Montserrat Grau i Montserrat Xerrié. 

 Citarem als comensals a les 13:45 per iniciar el dinar a les 14:00. 

 Ordre d’actes: 

 Entrada al restaurant a partir de les 13:45.  

 Passi de fotos actiu mentre la gent s’asseu. 

 Petit parlament de la Presidenta per inaugurar el dinar. 

 Dinar 

 Parlament de cloenda per part de la Presidenta i brindis 

 Entrega de diplomes 

 Entrega de detalls als presents 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presidenta La secretaria 

Montserrat Calveras Begoña Gil 

 


