ACTA REUNIÓ DE JUNTA

Assistents

3-06-2020

Absents

Montserrat Calveras
Begoña Gil
Josep M Guitart
Margarita Peña
Anna Alfaro
Esteve Font
Jordi Lalanza

TEMES TRACTATS
a) Convoquem a Anna Alfaro a la reunió perquè va assistir tant a la reunió
convocada per la FCEC per parlar de les situacions de les corals, com a la
convocada per l’Ajuntament d’Alella per parlar de la Festa Major.
b) La situació que ens ha deixat el Coronavirus està fent difícil la tornada a la
normalitat. Els protocols de seguretat marquen que cal mantenir les distàncies
socials i que cal anar protegits amb mascareta en trobades en locals tancats. A
més a més cal tenir present que el fet de cantar és una activitat que , en si, ja és
de risc si no es prenen totes les mesures ja que quan cantem expulsem moltes
partícules a gran distància. Partint d’aquesta situació plantegem diverses
propostes que ens permetin anar iniciant l’activitat de la coral.


Locals d’assaig


Opció 1: Cantar a l’església o a la rectoria.
 La Montserrat Calveras parlarà amb el Mossèn i de pas
s’informarà de si el casament que s’havia de celebrar al juliol s’ha
aplaçat o no.



Opció 2: Anar al gimnàs de l’institut
 Caldria parlar amb el director de l’escola.



Opció 3: Anar al Poliesportiu
 Caldria demanar permís a l’Ajuntament



Normes de seguretat i higiene.


Depenent dels cantaires que s’apuntin a reprendre l’activitat i del local
que ens hagin facilitat, farem un únic grup o grups petits d’un màxims de
10 persones.



Cantar amb mascareta és difícil i en Jordi proposa cantar amb pantalla
protectora.



L’Assaig duraria 1h 30min i faríem petits descansos de 5 min.
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S’assignarà un espai a cada cantaire per tal de mantenir la distància
social recomanada (2 metres)



Algú hauria de ser el/la responsable de vigilar els moviments dintre el
local per evitar al màxim trencar les distàncies de seguretat.



Es proposa de demanar que els cantaires que assisteixin signin un
document de Responsabilitat Voluntària (ho recomana la FCEC). Creiem
que amb la resposta al comunicat ja és suficient i no farem signar cap
document.



Logística:


S’enviarà un whatsapp comunicant al grup la intenció de tornar als
assaigs i demanarem qui estaria disposat a tornar.



Es proposarà tornar a l’activitat el dilluns 8 de juny.



Si no podem agafar el piano de Can Lleonart buscarem un altre (la
família Guitart-Gil en té un que podria portar)



Es proposa gravar l’assaig per poder enviar-lo als cantaires que no hagin
pogut assistir pel motiu que sigui. També es proposa emetre virtualment
l’assaig per si algú vol fer el seguiment en directe (amb el micro tancat)



Festa Major


Cal demanar al Mossèn si celebrarà la Missa.



A la reunió a la que va assistir l’Anna es va demanar a les entitats del
poble a seva participació. Propostes:
 Fer una gravació cantant a algun lloc emblemàtic (ex: les vinyes)
 Cantar a la plaça.



Altres temes:


El projecte de Compositors Catalans segueix en peu. Es faria al
març/abril del 2021



En quant es pugui estaria bé muntar un stage per tornar a fer grup.



L’assemblea que estava prevista per 23 de març de 2020 l’hauríem de fer
al setembre.

La presidenta

La secretaria

Montserrat Calveras

Begoña Gil

