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Assistents Absents 

Montserrat Calveras 
Marta Morales 

Begoña Gil 
Josep M Guitart  

Esteve Font  
Margarita Peña 

Jordi Lalanza (Director) 
 

Fina Prats  
 

 

TEMES TRACTATS 

 Proposta repertori gener a juliol 2020  

 Després de revisar la planificació proposada per en Jordi Lalanza i una 

vegada presentat la proposta de canvis, finalment el repertori ha quedat 

definit amb les següents peces: 

 La Balada d’en Lucas 

 Cantares 

 Paraules d’amor 

 L’emigrant 

 Amor que tens ma vida 

 Torroella 

 Que tinguem sort 

 Menú 

 Duo di gatti 

 He somiat un somni 

 Bella y Bestia 

 Ton pare no té nas 

 Queden fora de la llista per la seva dificultat: 

 Name that tune 

 Cant de la Senyera 

 Tutories i assaigs parcials 

 Les tutories es faran en horari d’assaig. S'inicien el dijous 16 de gener 

 Mentre una corda fa tutoria o assaig parcial amb en Jordi les altres 

cordes faran treball alternatiu (repassar lletres o repassar algun fragment 

d’alguna peça) 
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 Previsió de concerts 

 Es proposa buscar 3 corals per fer intercanvis abans del viatge a 

Portugal. 

 Les dates serien: Dissabte 21 de març - Dissabte 18 d’abril - 

Diumenge 10 de maig 

 S’hauria de preguntar a les corals si tenen piano disponible. 

 23 d’abril Concert de Sant Jordi a la Biblioteca 

 Festival del Maresme: 

 Podríem fer el concert a l’Espai d’Arts Escèniques  

 18 de gener hi ha una reunió per parlar del tema. Fora bo 

presentar els projectes de la coral (viatge i intercanvis) 

 Viatge a Portugal 

 No tenim encara resposta de la coral de Matusinhos. Es tornarà a enviar 

mail per refrescar el tema (Josep M). 

 Cal informar-se si disposen de piano per concretar el programa del 

concert. 

 Calendari 

 Dijous 9 de gener: Es farà una dinàmica de grup per iniciar l’any amb 

noves energies. En Jordi la presenta i l’Anna A i la Núria la dinamitzen. 

 Dilluns 13 de gener: Celebració d’aniversaris de setembre, octubre, 

novembre i desembre. 

 Dimarts 14 de gener Tècnica vocal per Baixos i Tenors 

 Varis: 

 Està pendent enviar proposta de repertori pel casament. 

 En Jordi està mirant la possibilitat de fer-se autònom. Quan passi a 

aquest estat professional caldrà fer canvis en la facturació del seu sou. 

 Es pretén activar de nou el curs de direcció simfònic-coral dirigit per en 

Jordi. Es faria la primera setmana de juliol. La coral rebria algun ingrés 

per la seva participació. 

 La Fina Prats dimiteix de la junta 

 

 

La presidenta La secretaria 

Montserrat Calveras Begoña Gil 

 


