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Assistents Absents 

Montserrat Calveras 
Fina Prats 

Marta Morales 
Margarida Peña 

Esteve Font 
Begoña Gil 

Josep M Guitart  
Artur Condeminas (comissió artística) 
Montserrat Grau (comissió artística) 

Esther Seco (comissió artística) 
Jordi Lalanza (Director) 

 

 

 

TEMES TRACTATS 

 Curs tècnica vocal: 

 Fem cinc cèntims a en Jordi de les propostes que varen sortir a 

l’Assemblea en referència al curs de tècnica vocal realitzat durant el 

curs 2017-18 amb la Natàlia 

 En Jordi comenta que si volem seguir rebent formació de tècnica vocal 

serà necessari canviar de professor/a ja que la Natàlia, aquest curs, no 

està disponible. 

 La Montserrat Grau coneix tres professionals però el pressupost, 

segurament, es dispararia.  

 La Marga proposa fer tècnica vocal unificant dones i homes en lloc de 

fer-ho per cordes. En Jordi opina que a vegades es podria fer però 

altres vegades no ja que hi ha tècniques específiques per a cada corda 

 Quedem que decidirem quin pressupost ens volem gastar en formació i 

en Jordi buscarà un professional que s’hi ajusti. 

 Projecte Viatge 

 En Jordi proposa organitzar un viatge per aquest curs per fer concerts 

de repertori català a fora del país (ex: Eslovàquia o Polònia).  

Comenta que la Generalitat dóna subvencions ja que es transmetre la 

cultura popular catalana. Cal informar-se’n. L’Esteve proposa crear una 

comissió que comenci a moure els fils. 

 L’Artur opina que abans que organitzar un viatge fóra millor organitzar 

un concert important. 
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 Es recorda que estem agermanats amb Carquefou i amb Bogliano i que 

també podrien ser un possible destí. Podríem intentar demanar 

subvenció a l’ajuntament a veure si hi ha sort. 

 També es comenta el tema de la possible participació al Festival d’Estiu 

ja que si hi participéssim hauríem d’abocar-nos en cos i ànima a aquest 

projecte i el viatge l’hauríem d’ajornar pel curs vinent. Caldria anar a 

parlar amb el regidor de cultura per saber si hi compten amb nosaltres o 

no, i fer una mica de pressió posant com a excusa la programació del 

curs perquè ens doni quant abans la resposta. 

 Decidim doncs: 

 Pla A: Informar-nos sobre els plans de l’ajuntament pel Festival 

d’Estiu 

 Pla B: Informar-nos de la subvenció que ofereix la Generalitat 

pel concepte de Cultura Popular per poder programar un viatge. 

 Pla C: Buscar una sortida o alternativa motivadora. 

 Repertori Curs 2018-19: 

 En Josep M proposa repassar la llista de temes seleccionats i escollir-

ne peces d’aquí. 

 En Jordi proposa ampliar repertori amb peces catalanes (populars i 

modernes) per estar preparats per un possible concert a fora del país. 

També proposa anar introduint peces de diferents estils per tenir un 

mínim repertori. Les peces les agruparia per temàtiques per després 

poder muntar fàcilment el programa d’un concert. 

La dinàmica de l’assaig seria introduir 1 o 2 noves i anar mantenint les 

que sabem. Cal assegurar les peces. 

 Per Nadal es farà un repertori Nadalenc. La Montserrat Grau proposa 

fer Nadales arranjades pel Mestre Oltra o les de Brotons però en Jordi 

opina que tenen massa dificultat. 

 L’Artur proposa incloure el Cant de la Senyera al repertori i treballar-la 

bé per poder-la utilitzar com a possible peça en els “bisos”. 

 Es proposa canvi de repertori per la Missa de la Festa Major però en 

Jordi avisa que això es tradueix a més assaigs. 
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 Concerts programats 

 28 d’octubre. Intercanvi amb la coral de Mataró a Alella. 

 Repertori: 

 Torruella 

 L’emigrant 

 Hallellujah de Cohen 

 Libertango (amb piano) 

 Good News-Doeba (amb piano) 

 17 de novembre: Catalunya Coral a Alella 

 Repertori: 

 Torruella (amb esbart dansaire) 

 El menú 

 Libertango (amb piano) 

 Brindis d’Obeses (am piano, bateria i guitarra elèctrica). 

 Stage a la Conreria 

 Tal i com es va fer el curs passat realitzarem un stage a la Conreria per 

reforçar el repertori del concert i per fer pinya. 

 Està programat pel 20 i 21 d’octubre. 

 Festival de Lloret: 

 Com a guanyadors ens conviden a participar de l’acte d’obertura del 

Festival. Cal saber la data per veure si és factible o no. 

 En Jordi proposa presentar-nos a la categoria de modern. 

 Ofrena Floral Diada: 

 Es farà assaig el dilluns 10 de setembre. 

 Cal demanar ram al Garden. Una possibilitat seria que ens fessin un 

muntatge amb flors amb el logo de la coral. 

 Temes varis: 

 L’Esteve proposa enviar cartes a establiments del poble (Sorli, Alta 

Alella, Garden, restaurants..) per demanar col·laboració amb la coral 

“en espècies”. És a dir que ens facilitin aigua pels concerts, flors, vi o 

cava per regalar a les corals... Ell té un model ja redactat i el presentarà 

per que li donem el vist-i-plau. 

 L’Esteve demana més col·laboració a l’hora de transportar el material 

quan fem concerts. Sempre són els mateixos. Com a solució es 

proposa convocar a TOTHOM a Can Lleonart en lloc de les cotxeres de 
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l’autocar i una vegada allà tots i totes les que puguin, que participin del 

transport. 

 La Montse Calveras comenta que donarà de baixa del grup de mail a 

tots els cantaires que ja no estan en actiu (Ariadna, Ferran P., Marta B., 

Irene, Lluis, Marichin i Gabriela). 

 Cal registrar la nova junta a Justícia. 

 En Jordi recorda que està pendent el concert amb els Joves de Les 

Corts i demana si ho reactiva. Tothom ho aprova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presidenta La secretaria 

Montserrat Calveras Begoña Gil 

 


