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Assistents Absents 

Anna Alfaro 
Margarita Peña 

Núria Guitart 
Begoña Gil 

Josep M Guitart  
Carme Ros 

Jordi Lalanza 
 

Montserrat Xarrié 
 

 

TEMES TRACTATS 

● Concert Encesa de Llums 

Fem valoració de l’acte del divendres 4 de desembre: 

▪ Hem fet un bon concert 

▪ Mala organització per part de l’ajuntament a nivell de mesures Covid 

▪ Manca d’atenció dels i les cantaires abans de pujar a l’escenari 

(observació d’en Jordi). Per evitar que això torni a passar proposem 

dissenyar una infografia amb diferents estratègies a tenir en compte. 

● Concert Marató 

▪ Farem un concert la Coral sola el dissabte 19 a les 12:00 al pati de Can 

Lleonart. 

▪ Es farà un concert conjunt amb la coral infantil i la de joves al mateix 

dissabte 19 a les 19:00 al gimnàs de l’Institut 

● Vídeo Nadales 

▪ Gravarem vídeo amb unes Nadales per distribuir a les residències. 

▪ La gravació la farà un tècnic de l’ajuntament el dissabte 19 a l’espai 

d’arts escèniques. 

▪ Gravarem també algunes escenes nadalenques per afegir al principi i al 

final del vídeo. 

▪ Aprofitarem aquestes gravacions per fer la felicitació de Nadal de la 

coral: introducció  + cançó + tancament. 

▪ L’Anna parlarà amb en Fran per explicar-li quines són les nostres 

intencions 
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● Situació actual de la coral 

▪ Hi ha bones sensacions. La gent està contenta i agraeix els assajos 

virtuals. És important mantenir viu el contacte. 

▪ Hi ha hagut molt bona adaptació a les tecnologies per part de tothom. 

▪ La Cançó del Cantaire ha tingut molt bona acollida. 

▪ Es té una visió de grup que va unit. Hi ha molta col·laboració per part de 

tots i totes. 

▪ L’estructura comunicativa és un puntal. 

● Objectius Post-Nadal 

▪ Iniciaríem els assajos l’11 de gener si les mesures ho permeten. 

❖ Seria interessant dissenyar els diferents escenaris que ens 

podem trobar a nivell d’aforament, desplaçaments, tocs de 

queda, ... 

❖ Cal estar preparats per si Can Lleonart no estigués disponible: 

✔ Mòdul de Can Gaza? 

✔ Poliesportiu?  

❖ Cal preveure una trobada amb l’Eli per negociar aquests temes. 

▪ Mantindríem 1 assaig virtual i 1 assaig presencial. 

 

 

Propera reunió: dilluns 4 de gener de 2021 a les 20:00 al local de la coral. 

 

 

 

 

 

 

La presidenta La secretaria 

Anna Alfaro Begoña Gil 

 


