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Assistents Absents 

Anna Alfaro 
Montserrat Xarrié 
Margarita Peña 

Núria Guitart 
Begoña Gil 

Josep M Guitart  
Jordi Lalanza 

 

Carme Ros 
 

 

TEMES TRACTATS 

 Tramesa d’informacions al Director 

Se li comuniquen a en Jordi les propostes que van sorgir a la darrera reunió de 

junta per tal que doni la seva opinió. 

 Crear un canal de Youtube per penjar petits vídeos amb actuacions 

sempre sota la supervisió d’en Jordi.  

 Gravar vídeos divertits de l’estil que vam fer per la Festa Major 

coincidint amb dates assenyalades. El primer seria per la Castanyada. 

En Jordi proposa gravar-ho el dissabte de l’Stage a la Conreria (17 

d’octubre) 

 Fer-nos més presents al poble amb actuacions a diferents espais.  

 En Jordi opina que és bona idea però cal ser prudents i seguir 

uns criteris. 

 Crear un butlletí informatiu amb per als i les cantaires.  

 L’Anna Alfaro ja ha començat el disseny.  

 Una de les seccions és “La Batuta”, espai reservat per a 

comunicacions que en Jordi vulgui fer.  

 Es proposa una secció d’entrevistes. Podríem començar amb 

una a en Pep O’Callahan el dia que vingui a fer-nos la 

Masterclass (26 de novembre) 

 La periodicitat del butlletí serà bimensual amb algunes edicions 

especials. 

 Protocol Assaig hivern 

 Per tal de mantenir les mesures de seguretat davant la Covid19 i 

mantenir l’espai d’assaig ventilat, tot i el fred, caldrà cantar amb les 

finestres obertes. 
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 Ens informarem de quina és la mascareta més adient per cantar amb 

seguretat i demanarem que tothom vingui amb aquesta o amb alguna 

amb un nivell de protecció superior, mai inferior. 

 Drive i Web 

 Crearem carpetes compartides al drive del compte de Gmail de la coral 

per tal que tots els membres de la junta, inclús el director, tingui accés a 

les informacions. 

 Cal actualitzar la composició de les cordes a la web. 

 Recuperar cantaires 

 Hi ha cantaires que no han tornat a l’activitat i seria interessant 

contactar-hi. 

 Artur Condeminas. La Montserrat Xarrié es posarà en contacte 

amb ell per animar-lo a venir. 

 Oscar Covisa. En Jordi provarà de parlar amb ell. 

 Josep Saurí. Contactarà amb ell en Josep M. 

 Stage 

 Dilluns 28 es passarà llista per saber qui assistirà a La Conreria i al 

concert. 

 L’horari del dissabte 17 serà des de les 10 del matí fins a les vuit del 

vespre. Una hora la dedicarem a gravar el vídeo de La Castanyada. 

 Ja tenim reservat Les Golfes de Can Lleonart per fer un petit concert el 

18 d’octubre a les 12:00. 

 Aforament limitat a 22 persones 

 Farem concert via Streaming 

 Cantarem 7 peces amb una durada total d’uns 35 o 40 minuts 

 Es farà comunicat via xarxes socials de l’esdeveniment amb el títol 

“tornem als escenaris” 

 Concerts Nadal 

 En Jordi presenta la proposta de format de concert: Un compartit amb 

les altres corals del Poble i un la Polifònica sola. 

 En Jordi opina que cal fer Poble i que és interessant fer aquesta 

trobada amb les altres corals. 

 Ja s’ha posat en contacte amb la Marta, la directora de la coral 

infantil, però com encara no han començat el curs no sap amb 

quants nens/es comptarà. 

 Caldria cuidar la posada en escena del concert “en solitari”  
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 El 18 de desembre cantarem a les residències. (Si els protocols ho 

permeten) 

 Diumenge 19 de desembre serà el concert per la Marató de TV3 

 Intercanvis 

 En Jordi comenta que hi ha força corals que també han iniciat el curs i 

que seria interessant fer un intercanvi “virtual” amb alguna d’elles.  

 Decidirem si ho fem o no en funció de com hagi funcionat l’experiència 

de l’streaming del dia 18 d’octubre. 

 Viatge 

 Tot i que és poc probable que es pugui viatjar en Jordi opina que cal 

estar preparats per possibles canvis. 

 Agenda reunions 

 Es decideix fer una reunió de junta mensualment i una reunió amb en 

Jordi bimensual. 

 Les properes reunions queden agendades així: 

 Divendres 9 d’octubre (Junta) 

 Divendres 6 de novembre (Junta i Jordi) 

 Divendres 4 de desembre (Junta) 

 Varis 

 Es proposa fer dinàmiques amb els i les cantaires amb la finalitat de 

motivar-los a aportar propostes i idees. En Jordi ho inclourà a algun 

assaig. Opina que és molt bona idea i que és interessant trencar 

rutines. 

 

 

 

 

La presidenta La secretaria 

Anna Alfaro Begoña Gil 

 


