
 
ACTA REUNIÓ DE JUNTA 2-03-2018 

 
 

Assistents Absents 

Montserrat Calveras 
Fina Prats 

Toni Vergara 
Begoña Gil 

Josep M Guitart  
 

Lluis Cañellas 
 
 

 

TEMES TRACTATS 

 Concert Festival Maresme 11 de març 

 El piscolabis el farem al local de la rectoria. Cal preparar les taules 

diumenge al matí. Es convocarà als cantaires que vulguin ajudar a les 

12:00. 

 Cal comprar plats i gots de plàstic. Cal també mirar si fa falta comprar 

paper per estovalles o no. 

 S’oferirà pa amb tomàquet i embotit. L’embotit es comprarà a la Bona 

Àrea i s’agafarà: pernil salat, llonganissa, xoriç, pernil en dolç, botifarra 

blanca i negra i formatge semi i sec. Es comprarà uns 10 paquets de 

cada tipus. La compra la faran la Montse i la Fina. 

 Es compraran 20 barres Catalanes al Maxi Pan. 

 Tomàquet per untar i oli se n’encarrega la Fina. 

 Beguda: Cal afegir al que ja hi ha en estoc, 3 xibeques, 6 ampolles de 

cava, 4 Coca-Cola de 2L i 4 Fanta de 2L. Se n’encarreguen la Fina i la 

Montse. 

 Postres: Coca de Perafita, que compra la Begoña, i xocolata blanca, 

amb llet i negra que la compren la Montse i la Fina. 

 Horari proposat: 

 16:00 Muntar material so 

 16:15 Assaig Polifònica 

 16:30 Assaig cant comú amb corals convidades. 

 16:45 Assaig Coral convidada 1 

 17:00 Assaig Coral convidada 2 

 17:30 Concert 
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 Rètol: La Fina s’encarregarà d’imprimir-los i distribuir-los perquè es 

pengin. 

 Atrezzo: Es proposarà portar barret de cuiner els homes i una còfia les 

dones. Demanarem a la Carme Cirera que ens ajudi en l’elaboració de 

la còfia ja que surt molt cara comprar-la. 

 Regal a directors i pianista: Una ampolla de vi d’Alella. La Fina i la 

Montse en compraran 5. 

 Sortida a Montblanc 

 Farem el desplaçament en autocar. Cal demanar un per unes 21 

persones. 

 Es proposarà sortir a les 8:00. 

 Portarem vi d’Alella com a regal a la coral amfitriona. 

 Sant Jordi 

 Es muntarà paradeta de venda de roses si la data i l’horari ho permet. 

 Assaig Obert: 

 En Jordi Lalanza vol contactar amb el grup Sharks que va actuar 

al programa Oh, Happy Day perquè vinguin a fer una petita 

actuació. 

 S’oferirà roses, llibres d’intercanvi i vi dolç i galtetes. 

 FCEC 

 La Montse i en Jordi L. van assistir a l’assemblea de la FCEC. Allà ens 

vam oferir a participar al Festival de cant coral del Maresme però no 

participarem al de Catalunya Coral. 

 Es va proposar fer un concert més participatiu amb les corals del 

Maresme. En Jordi proposava fer un musical. 

 Comissió Festes Alella 

 No tenim cap representant a aquesta comissió. En Lluis Cañelles hi 

assisteix a les reunions però ho fa amb representació dels Timbalers. 

 Cal mirar la web de l’ajuntament per saber quan es convoquen reunions 

d’aquesta comissió. 

 Cal informar-se’n de si estem dins del circuit de comunicacions. Li ho 

preguntarem a l’Anna Alfaro. 
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 Varis 

 Aniria bé vincular la web de la coral a la web de l’ajuntament. Cal posar-

se en contacte amb el responsable i gestionar-ho. 

 Hi ha hagut 2 rebuts retornats: Oriol Font i Martí Romaní 

 La celebració dels aniversaris la farem a finals de març. 

 S’ha pensat en fer-li un obsequi a en Jordi quan neixi la seva filla. Es 

proposa comprar un “pastís de bolquers”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presidenta La secretaria 

Montserrat Calveras Begoña Gil 

 


