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Assistents

30-08-2021

Absents

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

TEMES TRACTATS
●

Caps de corda


La tasca del cap de corda és ser un referent de grup. Hauria de:
❖ Estar informada de les absències de la corda i n’informa al
director si és que no ho ha fet el/la cantaire implicada.
❖ Tenir partitures preparades per possibles necessitats dels
cantaires.
❖ Recollir les inquietuds de la corda.



Després de valorar-ho es decideix que s’aboleix aquesta figura ja que
no se’n fa us.

●

Xarxes Socials


Al llarg del curs s’han fet algunes publicacions sense massa filosofia de
xarxa.



Les publicacions estan molt aturades. Caldria fer una publicació amb els
diversos actes de final de curs.



Per tal de mantenir actiu el perfil caldrà fer una programació de les
publicacions que es faran al llarg del curs i assignar un responsable de
cadascuna.



El grup responsable de xarxes estarà format per l’Anna Alfaro, la Núria
Guitart i en Toni Biada.

●

Web


Es valora positivament el material a nivell de partitures i àudios que hi
ha publicat a la web.



Som conscients que una part dels cantaires en fa ús d’aquest material.
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Es proposa obrir un apartat dins de l’espai partitures per presentar el
material agrupat per repertori de “concert” de tal manera que sigui més
àgil saber quines són les peces que s’estan treballant.

●

Nous Cantaires


És molt important la imatge que donem. Cal ser atractius a nivell de
grup i de repertori. (Aquest aspecte es treballa)



Cal intentar recuperar cantaires que ja han passat pel cor (Natàlia,
Lluís)



Seria interessant posar-nos en contacte amb el masover d’en Mok que
va manifestar el seu interès de formar part de la coral.



Cal buscar la manera de captar nous i noves cantaires (sobretot
homes). Es fan diferents propostes:
❖ Captar cantaires per un projecte tancat. D’aquesta manera el/la
cantaire veu un final. El pro d’aquesta proposta és possible que
algú s’acabi enganxant i s’apunti però el contra és que potser és
perd identitat de coral.
❖ Cantar al carrer per donar-nos a conèixer.
❖ Proposar als i les cantaires que com a mínim portin 1 cop al curs
algun conegut, familiar, amic,...a un assaig per tal que ens
coneguin de més a prop.
❖ Contactar amb les escoles i instituts d’Alella per fer un projecte
de fer una cantata o un musical amb pares i alumnes de l’escola
(Proposta d’en Toni Biada).
 Cal donar un sentit al projecte. Podria anar bé relacionarho amb algun projecte solidari que facin a l’escola.
 També és podria presentar com un “taller”
 S’hauria de demanar la col·laboració dels mestres de
música de cada institució.
 L’Anna A. té contactes amb personal dels Instituts
d’Alella i seria fàcil la comunicació.
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Nadales-Jazz


El concert ja està programat dins l’agenda d’Alella.



Encara no sabem quina Big Band ens acompanyarà ja que la de Sant
Feliu es va desfer en el temps de pandèmia. En Vicens intentarà
muntar-ne una però si no ho aconsegueix en Jordi té contacte amb una
de Mataró.



En Vicens ens cedeix totes les partitures.



El projecte és per cantar juntament amb altres corals. Aquest tema està
pendent de concretar.

●

Programació 1r Trimestre


11 de setembre: Cantada dels Segadors a l’acte d’ofrena floral.



16-17 octubre: Stage a Casa Ametller. Objectius de la trobada:
❖ Cohesió de grup i activitats d’inici de curs.
❖ Treballar repertori Jazz Nadal.



22 Setembre: Assemblea General.
❖ Cal avisar als i les cantaires amb 15 dies d’antelació.



13 Novembre: Participació a l’entrega dels premis Joan Coromines.
❖ Cal buscar tres peces per cantar. Es proposa Amor Secret i
altres dues en català. (l’Esbarzer?)



14 Novembre: Projecte de sardanes amb l’espai dansaire.
❖ Sardana de les monges
❖ Les fulles seques
❖ Torruella



18 Desembre: Concert de Nadal per la Marató de TV3.
❖ Està pendent saber si podrà participar també la coral infantil.



Nadales a les Residències (Aymar i Puig, La Gavina, Masnou)
❖ No sabem si podrem anar presencialment a cantar. Caldrà
esperar com evoluciona la pandèmia i les restriccions Covid.

●

Programació 2n Trimestre
❖ Intercanvi coral amb la Coral Diadema. Repertori amb piano:
 Medley Musical Lalaland (en anglès)
 Medley Musical El rei lleó (en castellà)
 A quien le importa

ACTA REUNIÓ DE JUNTA

30-08-2021

❖ Dates a proposar: 2-3 d’abril o 26-27 de març si no els anés bé.
❖ Temes a tenir en compte:
 Contractar un pianista (en Jordi ja en coneix un)
 Cantar sense partitura (cal deixar aquest tema molt clar
als i les cantaires perquè vagin organitzant-se per
memoritzar les peces)


Cantada al Casal d’Alella amb el mateix repertori que amb la coral
Diadema.



Aniria bé buscar alguna altra coral de Catalunya per fer intercanvi i
aprofitar el repertori del musical. (Montblanc?, Vallromanes?)

●

Programació 3r Trimestre


Concert de Sant Jordi a la Biblioteca:
❖ Cal tornar a contactar amb el/la responsable per reactivar el
tema.
❖ Si no fos possible fer-ho a l’interior es podria provar de fer a
l’exterior o buscar-ne un espai tancat alternatiu.
❖ Repertori de compositors catalans.



Projecte Orfeo & Euridice (juny-juliol)
❖ És una òpera en francès. Hi participen més cors (és necessiten
100 cantaires com a mínim)
❖ Es podria presentar com a projecte pel Festival d’Alella.
❖ Està previst portar el projecte a fora de Catalunya i fer algun
concert a França.



18-19 juny: Stage a La Conreria



Concert al llac?
❖ Es podria presentar el repertori de musicals.


●

1 agost: Missa de Festa Major

Curs de direcció Simfònic-Coral


Es realitzaria la 1ª setmana de juliol



Reactivar la proposta que es va presentar fa dos anys. Moure el tema al
desembre i parlar amb l’ajuntament.



Concert fi del curs a Espai d’arts Escèniques: Cal reservar data!
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Varis


Caldria fer un test de material musical de la coral per verificar el seu
estat i valorar la seva utilitat per actes en espais a l’aire lliure. (Tarimes,
altaveus, taula de so, focus, micros, ...)



Inici de curs: 6 de setembre:
❖ Presentació de tota la temporada
❖ Xerrada motivacional d'inici de temporada.

Propera reunió amb en Jordi: 15 novembre 2021

La presidenta

La secretaria

Anna Alfaro

Begoña Gil

