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Assistents Absents 

Anna Alfaro 
Margarita Peña 

Núria Guitart 
Begoña Gil 

Josep M Guitart  

Carme Ros 
Montserrat Xarrié 

 

TEMES TRACTATS 

● Concert Església del Pi 

 Es proposarà als i les cantaires aparcar al pàrquing de la Catedral o al 

de la Boqueria ja que els dos estan a prop de l’església. No caldrà 

reservar plaça mitjançant l’App ja que considerem que son aparcaments 

prou grans. 

 La Coral assumirà el cost de l’aparcament fins l’hora de fi dels concerts. 

A partir d’aquesta hora el cost addicional correrà al càrrec del cantaire. 

S’ha fet un càlcul estimatiu de 18€ comptant l’entrada a les 17:00 i la 

sortida a les 22:00 (5h x 3,5€) 

 El vestuari serà: 

❖ Dones: pantalons o faldilla negra i mocador de tons liles 

❖ Homes: pantalons i camisa negra i llacet lila (els té la Begoña a 

casa) 

● Concert al llac 

 Tenint en compte les confirmacions d’assistència al formulari de 

reserves s’han reservat 50 cadires. Si veiéssim que se’n necessiten 

més ampliaríem fins a 60. 

 En Toni Ribes farà el servei de recollida i transport del material i se li 

abonarà aquesta feina. Es decideix fer aquesta tasca dissabte 10 al 

matí. 

 Caldrà concretar el dia de retorn del material llogat. Per temes logístics 

d’en Toni aniria bé tornar-ho el dilluns 12 a la tarda. Caldrà informar-

se’n de si és possible o no. 

 En principi es proposa preparar la logística de cadires i cablejat al lloc 

del concert el dissabte 10 al matí. Caldrà esperar, però, les últimes 

indicacions a nivell horari que estableixi en Jordi. 
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 A la porta d’entrada del públic s’habilitarà una taula on hi haurà gel 

hidroalcohòlic, termòmetre i full per enregistrar als assistents (nom i 

número de telèfon) 

 Demanarem a en Lluís Cañellas i a en Ferran Pou si poden encarregar-

se de la recepció del públic. 

 L’Anna A, al final del concert de la Polifònica, farà una cloenda 

d’agraïment i presentarà les actuacions següents (Cançons a càrrec 

d’Artur Condeminas i concert de percussió a càrrec d’en Lluis Cañellas i 

d’en Ferran Pou) 

 En cas de previsió de pluja per dissabte 10 a la tarda l’acte s’anul·laria. 

 Es comenta la possible “remuneració” al Sr. Mok per l’ús de l’espai del 

llac. Com que hem de fer una inversió en el lloguer i transport de 

cadires i és un concert gratuït es decideix que no se li farà pagament en 

diners. Se li obsequiarà amb un lot de vins d’Alella i una postal 

d’agraïment. 

❖ Postal d’agraïment: Núria Guitart 

❖ Compra del lot de vins: Esteve Font 

● Concert Maternitat Elna (La Monumental de Mataró) 

 El cost del pàrquing l’assumirà la Coral. 

● Varis 

 Es proposa contactar amb la Natàlia Moller i en Marc Espígol per 

animar-los a assistir al concert del llac i provar així de recuperar-los. 

 Es proposa fer un sopar temàtic d’inici de curs a Can Gaza al setembre. 

Demanaríem als i les cantaires que vinguessin d’estil Hawaià. 

 

 

 

 

La presidenta La secretaria 

Anna Alfaro Begoña Gil 

 


