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Assistents Absents 

Anna Alfaro 
Núria Guitart 
Begoña Gil 
Josep M Guitart  

Montserrat Xarrié 
Margarita Peña 
Jordi Lalanza 

Carme Ros 
 

 

TEMES TRACTATS 

● Festival Estiu 

 El projecte: 

❖ Programa: Peces de la òpera Orfeo i Eurídice. 

❖ Participants: Coral Joia i altres 

❖ Es portarà a altres escenaris a part d’Alella: Ripoll, Arles, Canet, 

Figueres, Rubí, Perpignan, Terrassa. (ja estan emparaulats) 

❖ 3 formats possibles: 

 Amb orquestra gran, solistes i ballarins. 

 Amb orquestra gran, solistes i sense ballarins. 

 Amb orquestra de cambra (quartet de corda i piano), solistes i 

sense ballarins. 

❖ Es cantarà amb partitura 

 En Jordi va fer entrega fa 3 setmanes o 1 mes d’un dossier explicatiu del 

projecte de concert pel Festival en el qual s’incloïen els diferents formats i 

els pressupostos de cadascun d’ells.  

 Dilluns 14 de febrer hi ha convocada una reunió amb l’ajuntament per anar 

concretant el format de l’actuació. Està pendent també la data de l’actuació. 

 Es proposa fer una sessió per introduir el tema i explicar l’argument de 

l’òpera. 

 Cal fer una bona previsió dels assaigs que necessitem per preparar el 

concert. Cal arribar tranquils i amb la feina ben preparada al Festival. 

● Projecte Musicals 

 Es tancaran les peces abans de Setmana Santa. El 7 d’abril és la data límit 

per aprendre noves peces. 

 Es podria fer un concert de 20 o 30 minuts al Casal d’Alella per anar 

escalfant motors. 

 Està previst un concert amb la Coral Diadema el 22 de maig però encara no 

hem rebut confirmació per part d’ells. 
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● Concert Sant Jordi 

 Intentarem recuperar el projecte de concert a la Biblioteca que teníem 

previst fa 2 anys. 

 Programa de concert: 3 o 4 peces de temàtica literària típiques de St.Jordi. 

● Joan Ramos i la Polifònica 

 Joan Ramos és un cantant del Liceu que és Alellenc i està obert a fer algun 

projecte amb la nostra coral. 

 En Jordi es posarà en contacte amb ell per tantejar el terreny. 

 Es proposa que vingui a fer-nos una xerrada sobre el món de l’òpera. 

● Marketting 

 Seria interessant que els habitant d’Alella i rodalies estigués al dia de totes 

les coses que fa la coral. Cal mantenir al dia les informacions a les xarxes 

socials. 

 Arran de la proposta de la xerrada de Joan Ramos surt la idea d’organitzar 

xerrades temàtiques de caire musical i convidar a la gent d’Alella a assistir-

hi. Es podria fer una per trimestre i es podria incloure-ho al programa de 

Can Lleonart. 

● Vermut participatiu d’entitats d’Alella 

 El passat dissabte 12 de febrer es va fer un vermut participatiu on estaven 

convidades les entitats d’Alella. L’objectiu era establir connexions i compartir 

neguits i experiències. 

 S’ha creat un grup de Whatsapp amb 1 o 2 membres representatius de cada 

entitat. A la Polifònica el representen l’Anna Alfaro i la Fina Prats. Aquest 

grup servirà per intercanviar informacions sobre les activitats de les entitats. 

● Sortida lúdic-cultural 

 Es proposa fer una sortida a Reus que inclogui una visita i una calçotada. 

 Triem el dissabte 26 de març. 

 Es comunicarà als i les cantaires per fer una previsió d’assistents. 

● Concert al Llac 

 Es planteja l’opció de tornar a fer un concert al Llac. 

 La data més òptima seria al 18 de juny. 

 La opinió general és que es una mica precipitat ja que també estarem 

preparant el Festival d’Estiu.  

 De moment deixem la proposta del projecte aturada. 
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● Varis 

 Es proposa fer un canvi d’horari d’assaig. Fer de 21:00 a 22:45 sense 

descans. 

 Es farà tanteig per saber si els cantaires estarien interessats en tornar a fer 

tècnica vocal amb l’Anna Guasch. 

 

 

 

 

 

 

 

La presidenta La secretaria 

Anna Alfaro Begoña Gil 

 


