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Assistents Absents 

Montserrat Calveras 
Marta Morales 

Fina Prats  
Begoña Gil 

Josep M Guitart  
Margarita Peña 

 

Esteve Font  
 

 

TEMES TRACTATS 

 Concert Catalunya Coral FCEC 

 Hi ha poca coordinació i hi ha manca d’organització 

 La coral del Prat del Llobregat demana a una setmana vista canviar el 

cant comú “Àngel de la son” pel “Cànon de la Pau” perquè no se’l saben. 

En Jordi L no ha accedit al canvi. S’afegirà el cànon com a quart cant 

comú. 

 L’autocar ens el subvenciona la FCEC. 

 Sortirem d’Alella a les 15:15. 

 Vestuari: 

 Homes: pantalons i camisa negre amb un corbatí de color lila, 

fúcsia (que ha comprat la Marga) o groc (que ja tenen els 

cantaires) 

 Dones: pantalons i samarreta negra amb mocador florejat. 

Demanarem a la Carme Cirera que ens proposi una manera 

vistosa de col·locar-nos el mocador. 

 No sabem si hi haurà piscolabis després del concert. 

 Cal decidir si “paraules d’amor” la cantem amb o sense partitura. 

 Concerts de Nadal 

 14-desembre a les 12:00  

 anem a l’Ateneu Sagrada Família amb repertori de Nadales a 

ritme de Jazz acompanyats per una Big Band.  

 Cantem amb 3 corals més.  

 Es proposarà anar en cotxes particulars i cobrir les despeses de 

pàrquing. 
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 14 desembre tarda-vespre concert per la Marató a Alella.  

 Cal parlar amb el mossèn i decidir si cantarem abans o després 

de la missa. Proposarem que sigui després ja que al matí tenim 

concert. Si fa missa demanarem fer-ho a les 20:00 i si no hi ha 

missa a les 19:00. 

 Cal preparar piscolabis. 

 Demanarem a la coral infantil que portin les postres dolces. 

 15 desembre a les 12:00 a Sant Feliu del Llobregat: 

 Anirem amb autocar. 

 22 desembre a Barcelona 

 Dinar/ sopar de Nadal 

  Cal buscar una data per fer el dinar. Una proposta seria després del 

concert del dia 22. 

 Es comenta també la possibilitat de fer un sopar. 

 Preguntarem als i les cantaires quina opció els hi encaixa més. 

 Una proposta de local seria el restaurant “El Micaco” a Badalona. 

 Loteria 

 Valorem quina loteria volem vendre i després de comparar pros i contres 

es decideix fer participacions de la Grossa de Cap d’Any ja que és més 

fàcil de gestionar i sembla que la gent en compra més. 

 Cal informar-se’n de les especificacions que es demanen per imprimir el 

logo de la coral a la butlleta. En Josep M se’n farà càrrec. 

 Viatge a Polònia 

 Després de fer recompte de cantaires surt el dubte de si podrem cantar a 

4 veus. 

 També ens sorgeix el neguit, veient els dies que ens quedaran d’assaig, 

de si serem capaços d’arribar a aprendre-les amb bon nivell i sense patir 

el dia del concert. 

 Ens agradaria saber quin és el repertori i si ens passarà gravacions per 

poder estudiar. 

 Cal informar-nos-en quin tipus de vestuari hem de dur. 

 Si finalment anem al concurs, demanarem subvenció especial a 

l’Ajuntament al·legant que portem la cultura catalana a l’estranger. La 

sol·licitud s’hauria de presentar al novembre. 
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 Renovació junta 

 Els papers presentats a Justícia indiquen que els càrrecs estan vigents 

fins el 16 de juliol del 2020 per la qual cosa es farà renovació de junta a 

l’assemblea del juliol del 2020 

 Hi haurà renovació parcial: Fina i Montserrat. 

 Varis 

 Ens han proposat participar en un concert per recaptar fons per una ONG 

de Mozambic però no podem anar perquè és el 27 d’octubre. 

 Al novembre se li farà entrega al mossèn, d’una donació de 300 € com 

cada any. 

 El vidu d’una antiga cantaire ens farà arribar uns cassettes i unes 

partitures d’un concert important que va fer la Polifònica fa molts anys. Li 

enviarem una carta d’agraïment via e-mail. També afegirem a aquesta 

persona al canal de comunicació d’esdeveniments de la coral (grup 

Whatsapp) 

 Cal verificar que la Sra.. Verena Roth no se li giren rebuts. 

 S’han posat en contacte amb la Montserrat per preguntar si la Polifònica 

també cantava en casaments. Si es tornen a posar en contacte amb 

nosaltres se’ls proposarà 1000 € que poden ser negociables. El 

casament seria el  31 de juliol. 

 Tècnica Vocal: 

 Com que hem perdut un dia de tècnica afegim al calendari el 

dimarts 29 d’octubre per treballar amb les contralts si a l’Anna 

Guasch li va bé. 

 Ens han proposat participar a una marató de corals a Gràcia el 28 de 

març. L’horari seria entre les 16:30 i les 21:30. Li ho comentarem a en 

Jordi. 

 Cal comprar una funda pel piano. Mirarem mides i marca per poder 

buscar-la. 

 

 

 

La presidenta La secretaria 

Montserrat Calveras Begoña Gil 
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