
 
ACTA REUNIÓ DE JUNTA 25-08-2020 

 
 

Assistents Absents 

Begoña Gil 
Josep M Guitart  
Margarita Peña 

Esteve Font  
Jordi Lalanza 

 

Montserrat Calveras 
 

 

TEMES TRACTATS 

 Acte 11 setembre 

 L’Ajuntament d’Alella ho té previst però estem a l’espera d’últimes 

decisions. 

 Si hem de cantar cal assajar com a mínim un dia abans. 

 Inici de curs 

 En Jordi proposa començar els assaigs el dilluns 7 de setembre. 

 Ens haurem d’adaptar a les mesures de seguretat que es vagin publicant. 

Ara per ara, les reunions són d’un màxim de 10 persones, per tant 

haurem de fer grups d’assaig i marcar un horari per a cada grup. 

 Local d’assaig 

 Per tal de tenir varies opcions contactarem amb el Mossèn per poder fer 

ús del local de la rectoria. 

 Una possible solució mentre faci bon temps és assajar a l’aire lliure. 

Podríem utilitzar el pati de la rectoria. Com és un espai amb poca llum 

podríem utilitzar els focus que hi ha al local. 

 Quedem a l’espera també de la disponibilitat i les condicions de Can 

Lleonart (La Montse ha de contactar amb la Núria) 

 Programació curs: 

 En Jordi ens fa una presentació global de la programació per aquest curs 

tot i que està subjecta a canvis segons evolucioni la pandèmia. 

 Participació a l’acte de l’11 de setembre. 

 Stage a l’octubre 

 Participació al certamen d’Avilès si ens seleccionen. 

 Concert de Nadal Col·laboratiu amb les altres entitats corals del 

poble. L’objectiu és “fer poble”.  

 Concert de Nadal “propi” de la Polifònica. 
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 Possible participació a la trobada coral a Polònia si el viatge a 

Avilès no s’ha fet. 

 Projecte dels compositors catalans.  

 Si els concerts de Nadal no es poden fer amb públic, els gravarem i/o 

l’emetrem per streaming. 

 Per tal que tots els cantaires estiguin informats, es farà una presentació 

de la programació anual en els primers dies d’assaig. 

 Assemblea 

 Es proposa convocar-la pel 17 de setembre. 

 Es proposa reunir-nos a l’aire lliure per poder reunir-nos més de 10 

persones. Podríem demanar el pati de la rectoria. 

 Stage 

 En Jordi proposa el cap de setmana del 17-18 d’octubre. 

 Aprofitaríem per fer un primer concert. El públic convidat podria ser 

familiars i “socis col·laboradors”. 

 En Josep M contactarà amb la casa de La Conreria per tantejar el 

terreny. 

 Podríem mirar també la Torre Ametller 

 Certamen d’Avilès 

 Ja s’ha enviat la documentació i estem a l’espera de la tria que en facin 

 S’ha començat a mirar mitjans de transport i preus per desplaçar-nos fins 

a Avilès. 

 En Jordi proposa que també podem mirar d’anar en tren nocturn. 

 Abans d’anar al certamen hauríem de fer un concert de prova encara que 

sigui virtual. Estaria bé poder-ho fer la primera o segona setmana de 

novembre. 

 Concurs de la FCEC 

 Cal presentar un vídeo d’una durada màxima de 10 minuts de música 

sacra. Es pot presentar el vídeo fins el 25 d’octubre. 

 El premi és un concert a la Sala petita del Palau de la Música. 

 Marketing 

 Cal continuar amb el vídeos promocionals de la coral a les xarxes socials. 

 Propostes de vídeo: 

 En Jordi parlant des de diferents espais del poble 

 Vídeos de cantaires 

 Vídeos de cançons 
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 Varis 

 Es proposa participar d’alguna manera a la festa de la verema del 2021. 

Es podria gravar un vídeo on surtin cançons relacionades amb el vi, el 

raïm, la verema,... 

 En Jordi proposa que es podrien fer intercanvis virtuals amb altres 

entitats corals. Caldria contactar amb alguna coral que també estigui 

assajant i llençar la proposta.  

 

 

 

 

 

 

La presidenta La secretaria 

Montserrat Calveras Begoña Gil 

 


