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Assistents Absents 

Anna Alfaro 
Margarita Peña 

Núria Guitart 
Begoña Gil 

Josep M Guitart  
 

Montserrat Xarrié 
Carme Ros 

 

 

TEMES TRACTATS 

● Assajos presencials 

Cal estar preparats per el possible canvi en les restriccions Covid-19. Es 

proposa plantejar assajos presencials: 

▪ Horari: dijous de 20:30 a 21:30. Els dilluns els mantindríem virtuals 

▪ Grups bombolla d’un màxim de 10 persones. 

▪ Cal buscar un local no municipal per assajar. Propostes: 

❖ Rectoria: cal parlar amb en Mossèn (li ho proposarem a la 

Montserrat Xarrié) 

❖ Pàrquing de la casa de la família Guitart Gil 

❖ Casa de Magda Lienas (Cal comentar-li abans per saber si seria 

factible o no)  

● Assajos virtuals 

▪ Seguim a la dinàmica actual. 

▪ El Bingo Musical cal que sigui més àgil. Li comentarem a en Jordi que 

es prepari les partitures per escurçar el temps d’espera entre cançó i 

cançó. 

▪ Es proposa fer més sessions de Body Percussion com la que vam fer 

de la cançó Uptown Funk. Obrirem un document al Drive per anar 

escrivint propostes. 

● Concerts de Nadal 

▪ Estem pendents del que en Jordi i la Marta hagin decidit. 

▪ Propostes vídeo Nadal: 

❖ Gravar una cançó (cada cantaire a casa seva amb l’ajuda d’una 

base musical) i després muntar un vídeo amb escenes 

nadalenques protagonitzades pels cantaires. 
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● Temes Tresoreria 

▪ Ja està entregada a La Caixa tota la documentació necessària per 

tramitar el canvi de titulars. 

▪ Ja s’ha presentat la sol·licitud de la subvenció del l’Ajuntament. 

● Loteria 

▪ L’Estanc d’Alella ens ha facilitat informació sobre la petició de butlletes 

de la Grossa de Cap d’Any. 

▪ Dijous 12 de novembre es comentarà als cantaires i es demanarà opinió 

per saber si volen vendre loteria o no. 

● FCEC: 

▪ De moment no farem cap moviment per animar a la FCEC a demanar 

ampliar permisos per l’activitat coral 

 

 

 

 

 

 

La presidenta La secretaria 

Anna Alfaro Begoña Gil 

 


