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Assistents Absents 

Montserrat Calveras 
Fina Prats 

Marta Morales 
Margarida Peña 

Esteve Font 
Begoña Gil 

Josep M Guitart  

 

 

TEMES TRACTATS 

 Stage Conreria: 

 Ressopó: portarem coca de Perafita que tenim congelada per acabar-la 

(cal avisar a la M. Àngels Herms). La Montse portarà uns fuets que té a 

casa. L’Esteve comprarà beguda (6 ampolles de cava, taronjada, 

llimonada i vi de Missa) 

 Cal avisar als i les cantaires que han de venir esmorzats. 

 Cal dur el teclat. Es demanarà als i les cantaires que col·laborin en el 

transport del material. 

 Es decideix que la coral subvencionarà un 20% de l’import de la sortida 

a cada cantaire. 

 Loteria 

 La Fina ja ha demanat les butlletes i ha portat una mostra de com 

quedarà. 

 S’han demanat 24 talonaris de 25 butlletes (total 600) 

 Carta petició productes a comerços 

 S’ha redactat una carta per demanar col·laboració en “espècies” als 

diferents negocis i comerços d’Alella. 

 Entre tots la corregim i millorem. 

 Ajuntament: 

 Cal concertar una trobada amb l’Elisabet per acabar de lligar el tema del 

Festival d’Estiu i també per presentar-li la carta que es farà arribar als 

comerciants de la població per què estigui informada i ens doni els vist-

i-plau final. 

 Cal presentar el paper per demanar la subvenció abans del 15 de 

novembre. Aquets curs han canviat el format i cal emplenar un 

formulari. 
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 Vestuari 

 La Marga presenta les diferents combinacions que es poden fer amb el 

vestuari actual tant de les dones com dels homes. 

 De cara al Festival d’Estiu es proposa buscar un complement diferent. 

Cal buscar quelcom vistós. Per fer la recerca de robes i models es 

buscarà l’ajuda dels cantaires (ex: Esther, Carme Cirera) 

 La Fina recorda que tenim una jaqueta daurada que, tot i semblar 

massa cridanera, a l’escenari queda vistós. 

 Pel concert de Mataró es decideix el següent vestuari: 

 Dones: base negra i mocador de flors de tons liles, ocres,... 

 Homes: base negra i corbatí daurat. (Si no hi hagués prous per 

tots els cantaires es podria fer una corda amb el daurat i l’altre 

amb el grana). 

 Caldria demanar als i les cantaires que s’han donat de baixa que tornin 

el vestuari, si és que encara no ho han fet. 

 Concert Mataró (28-octubre) 

 El concert comença a les 18:30 

 Cal estar a Mataró a les 17:15 per assajar el cant comú. Tenim assignat 

l’horari de 17:55 a 18:15 per fer la nostra prova de veu. 

 Es convocarà a la gent a les 16:15 a Can Lleonart si cal dur equip de 

música o a les cotxeres si no en cal. 

 L’autocar costa 308€ 

 Cal preguntar a en Jordi si hem de dur algun obsequi per les altres 

corals (nosaltres creiem, però, que no s’hi escau). 

 Tècnica Vocal: 

 La sessió de Tècnica Vocal gratuïta amb Hugo Ponce que ofereix la 

FCEC la tenim assignada pel dilluns 21 de gener. L’horari serà de 21:30 

a 23:30.  

 La Montserrat s’ha intentat posar amb contacte amb un dels possibles 

formadors en tècnica vocal però no ha rebut cap resposta ni via mail ni 

via telèfon. Si no contesta es posarà en contacte amb la següent 

persona de la llista facilitada per en Jordi L. 

 Dinar de Nadal: 

 Hem triat Can Padellàs i es farà la reserva pel diumenge 16 de 

desembre. 

 La Coral subvencionarà un percentatge del preu del menú als i les 

cantaires 
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 Celebracions d’aniversaris: 

 La llista ja està actualitzada i els torns de celebracions establerts. 

 Temes varis 

 RGPD: Cal dissenyar un imprès per demanar el consentiment explícit a 

cada cantaire per l’ús d’imatges. S’intentarà tenir-ho preparat per dur-lo 

el cap de setmana de l’stage. 

 Cal fer-li una foto al director o demanar-li una per penjar-la al local 

juntament amb les fotos dels altres directors. 

 Fora bo fer una foto de grup actualitzada. Una formal i una més 

informal. Es proposarà un dia perquè la gent ho tingui present i puguem 

aconseguir el màxim d’assistència. 

 L’Esteve ja ha començat a moure el tema de la recerca d’una funda 

nova per al teclat. Està a l’espera de respostes.  

 

 

 

 

 

 

 

La presidenta La secretaria 

Montserrat Calveras Begoña Gil 

 


