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Absents

Montserrat Calveras
Marta Morales
Fina Prats
Begoña Gil
Josep M Guitart
Margarita Peña
Esteve Font

------

TEMES TRACTATS


Viatge a Polònia


El resultat de l’enquesta als i les cantaires sobre la seva participació i
assistència al viatge a Polònia és el següent:
 53% han votat viatge a Polònia i participació al concurs.
 93% han votat un viatge alternatiu sense participació de concurs.



Se li proposarà a en Jordi :
 Desestimar el viatge a Polònia i apostar per un viatge on participin
més cantaires i fer cohesió de grup.
 Anar aprenent diferents peces sacres, que podem utilitzar en
alguna Missa, al llarg del curs.
 Plantejar-nos la participació al concurs el curs vinent si s’escau.



Proposta viatge a Porto


En Josep M s’ha posat en contacte amb una coral de Matosinhos per fer
un intercanvi i ens comenten que podríem anar en el període del 30 de
maig al 6 de juny.



Podríem anar el 30 – 31 de maig i l’1 de juny aprofitant la festa de la 2ª
Pasqua.



Subvencions extra pel viatge


Caldria mirar si encara som a temps de demanar una subvenció
extraordinària per cobrir alguna despesa del viatge.



En Josep M i la Marga miraran com es va presentar la del viatge a
Mallorca.



Possible lloguer del nostre piano


El pianista dels concerts del Rèquiem de Mozart demana si pot fer ús del
nostre piano als concerts. Això suposa una responsabilitat i un transport
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per part d’algun cantaire. En Jordi Lalanza va proposar que li lloguéssim i
li cobréssim el transport.


Com no sabem massa com van les tarifes diem de proposar-li 50 € per
concert i el transport a part.





Celebracions aniversaris:


Iniciarem de nou la ronda.



Dijous 21 de novembre celebrarem els de juny, juliol i agost.

Concerts de Nadal:


14 de desembre a les 12:00 a l’Ateneu de la Sagrada Família.
 Anirem en cotxes particulars i la coral abonarà els costos del
pàrquing.
 Vestuari: de negre (cal concretar-ho am en Jordi)



14 de desembre a les 19:00 a Alella. Concert per la Marató de TV3.
 Proposta vestuari:
 Homes: pantalons negres i camisa vermella o verda
 Dones: Pantalons i samarreta negra amb un detall daurat
(una flor feta amb “espumilló”)
 La Núria ja ha dissenyat el rètol per anunciar el concert. Es
penjarà a principis de desembre



15 de desembre a les 12:00 a Sant Feliu del Llobregat.
 Anirem en autocar.
 Vestuari: de negre (cal concretar-ho am en Jordi)



22 de desembre a les 12:00 a Horta.
 Anirem en cotxes particulars i, si s’escau, la coral cobrirà les
despeses de l’aparcament.
 Vestuari: de negre (cal concretar-ho am en Jordi)



29 de desembre a les 12:00 al Casal d’Alella
 Vestuari: a concretar.



En Jordi L. tenia previst fer concert de Nadal a la Gavina i a Aymar i Puig
el 18 de desembre però ens han demanat si podem fer-ho el 20. Ho
comentarem a en Jordi.




No fem concert a la Residència Masnou

Dinar de Nadal


Es farà al Casal el diumenge 29 després del concert.



S’enviarà notificació als i les sòcies col·laboradores (en Josep M se
n’encarrega)
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Loteria:


Els talonaris ja estan preparats. Només cal anar-los a recollir.



El logotip ha quedat molt visible i clar.

Regal Nadal per en Jordi L


Es proposa un Panetone, un cava i un vi



Per tal d’aconseguir alguna bonificació en l’adquisició del cava i del vi
l’Esteve presentarà la carta de contacte per associacions i comerços que
es va redactar a inici de curs. (En Josep M li farà arribar el model).

La presidenta

La secretaria

Montserrat Calveras

Begoña Gil

