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Assistents Absents 

Montserrat Calveras 
Fina Prats 

Marta Morales 
Margarida Peña 

Esteve Font 
Begoña Gil 

Josep M Guitart  

 

 

TEMES TRACTATS 

 Concert 17 Novembre (Cicle Catalunya Coral): 

 La Núria G. ja ha fet el rètol de propaganda del concert. La Marta M. 

S’encarregarà de fer còpies per distribuir als i les cantaires per tal que 

les enganxin pels diferents establiments d’Alella. 

 També distribuirem el rètol via RRSS i es publicarà a la WEB. 

 La FCEC també ens ha fet arribar uns rètols oficials. 

 Després del concert caldrà fer un petit escrit per a la Revista Alella. 

 Horari: 

 16:30   Convocatòria a Can Lleonart 

 17:00 - 17:15 Assaig de la Polifònica a l’església 

 17:15 - 17:30 Assaig cants comuns les tres corals. 

 17:35 - 17:55 Assaig Coral 1 

 18:00 - 18:20 Assaig Coral 2 

 18:25 - 18:30 Recollir i deixar església preparada per a la Missa. 

 Vestuari: 

 Dones: base negra i mocador estampat de tonalitat liles. (Cal 

portar imperdibles per evitar que ens rellisqui) 

 Homes: pantalons i camisa negra amb corbatí daurat. 

 Atrezzo: còfies, barrets de cuiner i barrets de copa. 

 Piscolabis: 

 Es demanarà als i les cantaires que portin menjar salat i/o dolç. 

 Beguda: s’encarregarà l’Esteve de comprar-la (4 capses de 

cava, 6 xibeques, refrescos i aigua) 

 Regal a corals convidades: 

 Un pack de 3 vins i un vi per al director/a 
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 Logística corals convidades: 

 Cal avisar que els autocars poden parar a la Riera. 

 Algú de nosaltres (encara no hem concretat qui) estarà allà per 

rebre’ls i acompanyar-los a l’església. 

 Sardana “Encís d’Alella”: 

 El Sr. Josep Fernández de Premià de Dalt és un apasionat de les 

sardanes i es dedica a fer arranjaments de cançons conegudes amb 

ritme de sardana i també fa petites composicions.  A través de 

l’Ajuntament s’ha posat en contacte amb nosaltres perquè li agradaria 

que la Polifònica cantés la Sardana “L’Encís d’Alella” per enregistrar-la 

a un CD juntament amb altres sardanes que cantaran altres 

agrupacions corals. No hi hauria cap aportació econòmica per a la coral 

però sí ens regalaria alguns CD’s. 

 S’ha comentat el tema amb en Jordi L. i demana que, si el tema ens 

agrada i encaixa, que el puguem incorporar com a una peça del nostre 

repertori. 

 El material de treball ens l’entregaria el mateix Sr. Josep. 

 Finals de desembre: entrega de partitures. 

 Finals de febrer: entrega de CD del tema orquestrat. 

 Març: gravació del CD a Premià de Dalt (falta concretar on i falta 

també saber si serà un enregistrament formal, a un estudi de 

gravació o informal) 

 Festival Estiu 

 En Jordi L. ja ha presentat proposta d’espectacle pel Festival a 

l’ajuntament. És una proposta on intervindran moltes persones entre 

cantaires, musics i dansaires i per tant l’espai que ens reserven serà 

Cal Marquès. 

 Falta concretar la data però estarà entre el últim cap de setmana de 

juny o el primer de juliol.  

 A final d’aquest mes de novembre està prevista una nova reunió on es 

concretaran temes. 

 Dijous vinent (8/11/18) es farà la comunicació oficial als i les cantaires. 
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 Carta petició productes a comerços 

 S’ha presentat la proposta de carta a l’Elisabet, secretaria de l’alcalde, i 

li ha semblat molt bé. 

 La distribució la farem o via e-mail o entrega en mà depenent del 

comerç al que vagi dirigit. Cal fer una llista de comerços/entitats  

 Concert Marató (15/12/18) 

 Es comenta que fóra interessant demanar col3laboració al piscolabis a 

les altres corals que participen. Se’ls podria demanar que portessin el 

dolç. Proposem que els directors s’ho parlin i que es posin d’acord. 

 Es proposa plantejar-li a en Jordi L un canvi de format de cara l’any 

vinent i fer el concert amb altres coral que no siguin les del poble per 

aprofitar així els intercanvis que tenim pendents. 

 Tècnica Vocal: 

 La segona noia amb la que hem contactat ens demana 60€ per sessió. 

És un preu que encaixa dins del pressupost de la coral. Als i les 

cantaires se’ls seguirà cobrant 2€ en cada rebut. 

 No té mitjà de transport propi i vindrà en tren. Caldrà fer la mateixa 

logística que fèiem amb la Natalia. 

 El dia de la Tècnica seria els dimecres ja que és l’únic dia que li va bé. 

L’horari seria de 21:30 a 23:00. 

 Cal informar-nos de la disponibilitat de sales a Can Lleonart. 

 Vestuari: 

 La Marga ens presenta una roba platejada que té i que va adquirir als 

Encants Vells com a proposta per fer un accessori tipus ponxo. 

 La presentarem als i les cantaires perquè donin la seva opinió. 

 Tresoreria i temes administratius 

 La Marga presenta estat de comptes i acumulats a 30/9/18. 

 Comenta que farà un resum de cada mes. 

 Ja s’han entregat els papers de canvi de junta a l’ajuntament per al seu 

registre. 

 Falta fer canvi de signatures a “La Caixa”. Per temes logístics decidim 

incloure com a signatura autoritzada a la Marta Morales. 

 S’han presentat els papers i els documents per demanar la subvenció a 

l’ajuntament. 



 
ACTA REUNIÓ DE JUNTA 7-11-2018 

 
 

 S’enviarà carta a Correus per donar-nos de baixa de l’apartat de 

correus.  

 La Gabriela demana que se li aboni el vestuari que ha de tornar. 

Decidim que li pagarem 30€ que és un 50% del que va costar. 

 Temes varis 

 Santa Cecília (22-nov). Com coincideix amb dia d’assaig farem una 

petita celebració amb coca de Perafita, fuet i alguna cosa per a beure. 

 La FCEC ens ha enviat carta de convocatòria al “10è Lleida Canta” que 

es celebra el diumenge 28 d’abril de 2019. Deixem el tema pendent de 

decisió fins rebre més informació. 

 Enriquirem amb emoticones el text per convidar a participar a la coral 

que ens va passar en Jordi i el distribuirem per les xarxes socials i 

també farem impressions a paper per penjar-les pel poble. 

 Falta buscar data per fer la foto de grup formal i informal. La formal la 

faríem amb l’uniforme verd i la informal amb el mocador estampat les 

dones i amb el corbatí daurat els homes. 

 Queda pendent també aconseguir una foto actual d’en Jordi L per 

penjar-la al local. 

 La Residència Aymar i Puig ens han demanat que participem en l’acte 

d’inauguració de la nova ala de l’edifici però no podrem anar-hi perquè 

és el 17 de novembre, dia que tenim concert de Catalunya Coral. 

 

Propera reunió el dimecres 28 de novembre a les 21:30 

 

 

 

 

 

La presidenta La secretaria 

Montserrat Calveras Begoña Gil 

 


