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Assistents

Absents

Anna Alfaro
Margarita Peña
Núria Guitart
Begoña Gil
Josep M Guitart
Montserrat Xarrié
Jordi Lalanza

Carme Ros

TEMES TRACTATS
●

Com està la coral?
Fem valoració de com percebem els estats d’ànims dels cantaires:

●

▪

Hi ha bones sensacions

▪

Tothom sembla content de poder assajar presencialment

▪

Els concerts de Nadal han estat un punt clau per aixecar els ànims.

Nous cantaires
▪

Una noia de Mataró es va posar en contacte amb l’Anna interessant-se
per entrar a la coral. Actualment canta a un grup de Gòspel a la Roca
del Vallès. És soprano lírica i es diu Isabel.

▪

En Jordi comenta que aniria bé que es connectés a un assaig virtual per
tal que en conegui. La podríem convocar a les 22:25 per presentar-la i
després es quedaria xerrant amb en Jordi.

▪
●

L’Anna es posaré en contacte amb ella per comentar-li-ho

Calendari assaigs
▪

Les noves mesures restrictives del Procicat no ens permeten, de
moment, assajar presencialment. Per tant fins a nou avís farem assaigs
virtuals:
❖ Dilluns 11 de gener, dijous 14 de gener i dilluns 18 de gener:
assaig on-line
❖ Anirem informant als i les cantaires cada dues setmanes de la
tipologia d’assaig.
❖ Cal animar als i les cantaires per tal que no decaiguin els ànims.
Hem de mantenir la flama encesa.
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Definim 3 tipus de plans per adaptar-nos al que vagi venint:
❖ Pla A: dilluns i dijous on-line
❖ Pla B: dilluns on-line, dijous presencial i assaig presencial algun
dissabte.
❖ Pla C: dilluns i dijous presencial (suposant que no hi hagi toc de
queda)

●

Entrevistes amb el director
▪

Creiem que és important mantenir aquests moments de comunicació
amb el director.

▪

Es proposem diferents estratègies per sol·licitar o assignar dia i hora als
i les cantaires però finalment decidim que anirem proposant nosaltres
l’ordre de les entrevistes. Ho farem tenint en compte les limitacions
horàries que puguin tenir els i les cantaires.

▪

Reservarem un espai de 20 minuts per cantaire i les farem virtualment
seguint el següent horari:
❖ Dilluns 22:30 – 22:50
❖ Dijous: 20:30 – 20:50 – 21:10 – 22:30 – 22:50

▪

Caldrà connectar-se 5 minuts abans de l’hora de la cita per verificar que
tot funcioni i per “avisar” al cantaire que estigui fent l’entrevista que aviat
toca el relleu.

●

Planificació artística
▪

De moment segueix en peu el projecte del concert de compositors
catalans que es conjuntament amb dues corals més i amb
acompanyament d’orquestra.
❖ La peça més complicada és la “Cascada de Lotour” que encara
no hem començat a assajar però que les altres corals ja la
saben.
❖ Faríem tres concerts i la data prevista és el cap de setmana del
17/18 d’abril. Si hi hagués algun problema es podria mirar
d’encabir algun concert el cap de setmana del 10/11 d’abril

▪

Tenim pendent el concert de Sant Jordi a la Biblioteca vella d’Alella. La
Montserrat Calveras i en Jordi ja van fer el tràmits pel Sant Jordi del
2020 que es va anul·lar per la pandèmia.
❖ Dins el repertori cantaríem “Senyor Sant Jordi”. Com que és una
peça una mica lenta proposem de demanar-li a en Pep
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O’Callaghan que ens faci un arranjament. En Jordi li ho
comentarà.
▪

En Jordi proposa fer un intercanvi coral. La idea seria fer un concert
compartit però virtualment.
❖ Cada coral cantaria presencialment al seu propi local.
Utilitzaríem el canal de Youtube.
❖ Podríem fer-ho per Sant Jordi.
❖ Per fer recerca de corals que vulguin participar dissenyarem un
formulari amb els requisits i demanarem a la FCEC que el faci
arribar a les corals federades. El missatge a enviar seria : “La
Coral Polifònica Joia d’Alella organitza un concert de Sant
Jordi...”
❖ Proposem demanar subvenció a la FCEC per despeses de
gravació, muntatge, ...
❖ Podríem fer taquilla inversa i recaptar diners per algun projecte
solidari (caldria fer un estudi de quin podria ser: Banc dels
Aliments? Caritas?)

●

Divulgació
▪

És important mantenir les publicacions a les xarxes socials actives ja
que, gràcies al calendari d’Advent i al concert de les Residències, hem
ampliat seguidors.

▪

Obrirem un compte a Tweeter.

▪

Cal establir una periodicitat de publicacions i la tipologia de missatges.
Demanarem assessorament a la Natàlia

●

Altres
▪

La Núria proposa obrir la Capsa dels desitjos del 2020 i llegir el que
vam anotar l’inici de l’any 2020. Ho farem dilluns 11 a les 22:15

La presidenta

La secretaria

Anna Alfaro

Begoña Gil

