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Assistents

Absents

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

---

TEMES TRACTATS
●

Propostes de concert


En Toni Biada ha contactat amb el propietari de l’espai del llac del
recinte de “Los Padres” i va proposar de fer un concert allà`.
Es valora que l’espai és molt bonic i que seria d’interès pels vilatans
d’Alella ja que és propietat privada i no es pot visitar amb facilitat.
Faltaria:
 Visitar l’espai per veure’n les possibilitats que ofereix i fer un
primer contacte amb el propietari per tal de donar-nos a conèixer
i establir algun lligam.
 Informar-nos sobre la gratuïtat o no de la cessió de l’espai.
 Valorar la necessitat d’equip de so i en el cas de que si:
 Utilitzaríem el nostre?
 Caldria llogar-ne un?
 Ens el cediria l’ajuntament?
 Proposar-li una data de concert: 3 de juliol.



Es proposa dissenyar un “Pla B” fent un concert a Can Gaza si l’espai
del Llac no encaixa amb les nostres possibilitats.



Es proposa també plantejar a l’ajuntament un possible concert a Can
Gaza per les Festes de la Verema.



S’ha enviat sol·licitud per participar a un concert a l’església del Pi el 8-9
de juliol:
❖ Falta enviar currículum d’en Jordi i de la Coral.
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Actes programats 3T 2020-21


13 de maig: Jornades de la Gent Gran
❖ Participarem en el pregó d’aquestes jornades i ens gravaran
dues cançons.



3 juny: Projecció vídeo dels 40 anys de la coral al Casal d’Alellla
❖ Farem la presentació.
❖ Podríem aprofitat per “vendre” la nostra coral i aconseguir noves
altes.
❖ Proposarem fer un mini-concert aquell mateix dia per aprofitar
l’espai i el públic.
❖ Es podria fer una Flashmov amb la cançó “A quien le importa”



1 d’agost: Missa Festa Major
❖ Participació a la Missa, com cada any.
❖ Cal pensar en dur aigua pels cantaries.

●

●

Previsió 1T Curs 2021-22


Concert amb la Coral Diadema



Concert de la Maternitat Elna (octubre)



Participació a l’acte dels Premis Coromines (13 novembre)



Concert de Nadal i/o possible participació als Pastorets.

Com estem?


Hi ha sensacions d’assaigs massa curts però tot i la mandra
manifestada per alguns/es cantaires, no decauen els ànims i la
participació és bona.



Es fa una bona valoració de l’activitat que hem dut a terme com a coral
durant aquest temps ja que no s’ha perdut mai la comunicació i això ha
ajudat a mantenir-nos vius i actius.



Alguns/es cantaires han comentat que troben a faltar incloure dins el
repertori alguna cançó més “cantable”, és a dir més popular i /o
coneguda.
❖ Es proposa rescatar de l’arxiu la cançó d’Al·leluia que ja s’havia
cantat amb en Carles Sist. Demanarem als/les cantaires si algú
pot facilitar la partitura.

●

Proposta Nou Horari


Aprofitant que ja hem agafat el costum d’avançar l’inici de l’assaig es
proposa marcar com a nou horari de 21:00 a 22:30 amb 2 descansos.
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Plantilla cantaires


Caldria repescar als/les cantaires que, per motius diversos, s’han
distanciat de la coral durant aquests mesos.



Fóra bo trobar cantaires homes que vulguin formar part de la nostra
entitat.



Propostes:
❖ Mini-Concert a l’aire lliure per Sant Jordi.
❖ Flashmov d’una cançó

●

Stage


Ara que les mesures ja s’han relaxat i que la pandèmia sembla que va
millor es proposa recuperar l’activitat dels stage.



Tenim un pre-pagament fet a una Casa de Cabrera de Mar.
❖ Es proposa anar allà el cap de setmana del 19-20 de juny. En
Josep M. hi contactarà



Podríem plantejar-nos un altre stage per octubre.

La presidenta

La secretaria

Anna Alfaro

Begoña Gil

