
 

 
ACTA REUNIÓ DE JUNTA 13-03-2022 

 
 

Assistents Absents 

Anna Alfaro 
Núria Guitart 
Begoña Gil 
Josep M Guitart  

Margarita Peña 
Jordi Lalanza 

Carme Ros 
Montserrat Xarrié 

 

 

TEMES TRACTATS 

● Revisió Com estem 

 La manca d’assistència per motius variats en la corda de les sopranos s’ha 

notat. 

 Es constata que de gener a març és una època fluixa dins la coral. És un fet 

que es repeteix cada any. Es proposen diferents solucions pel curs vinent, 

que cal programar el 1r trimestre, per motivar i engrescar als cantaires i 

evitar aquesta decaiguda: 

❖ Fer piscolabis després d’algun assaig per celebrar diferents coses: 

Any Nou, Carnestoltes, Inici de la primavera ... 

❖ Programar una sortida lúdica. 

❖ Fer alguna dinàmica de grup engrescadora abans de l’assaig. 

● Sortida a Reus: 

 Es presenta Planning i menú que cal distribuir als i les assistents. 

 Es presenta la justificació del preu final de la sortida. 

 Es cobrarà als/les cantaires en el rebut del mes d’abril. 

● Calendari 

 Març 

❖ Dissabte 26: Sortida lúdica i calçotada a Reus 

 Abril 

❖  Dissabte 2: Concert de musicals al Casal d’Alella a les 19:00h. 

 Repertori: 

 Rei Lleó 

 Busca lo más vital 

 Pots sentir el poble cantar 

 On my own 

 A quien le importa 

 West side history: Tonight- Sóc bonica – America 
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 Amb pianista contractat (màx 160 eur) 

 Amb muntatge visual de fons (format PPT):  

 Imatge fixa amb el títol de la cançó mentre es 

presenta en veu alta. 

 Projectar escenes aleatòries del musical mentre anem 

cantant. 

❖ Dilluns 9: Assaig i dinàmica de Pasqua per engrescar al personal. 

❖ Dilluns 25: Concert obert de St.Jordi 

 Repertori: 

 Que tinguem sort 

 Balada d’en Lucas 

 Ton pare no te nas 

 Senyor St. Jordi 

 Els socis i cantaires poden llegir poemes o petits textos. 

 Maig: 

❖ Dissabte 21: Concert benèfic al Masnou: 

 Compartit amb altres corals 

 Repertori: 

 Rei Lleó 

 Busca lo más vital 

 Balada d’en Lucas 

 Ton pare no té nas 

 Siyahamba 

 Juny: 

❖ Dissabte 18 i diumenge 19: Stage a la Conreria  

 Assitents dissabte i diumenge: 

 Coral Polifònica 

 Coral de Terrassa 

 Assitents diumenge 

 Les dues corals 

 3 solistes 

 Juliol: 

❖ Diumenge 3: Concert d’estiu: Orfeo i Eurícide 
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● Concerts òpera: 

 Dissabte 10 setembre: Ripoll 

 Dissabte  15 o diumenge 16 d’octubre: Terrassa 

● Programació assaigs: 

 En Jordi ens farà arribar la programació. 

 Després de Setmana Santa iniciarem els assaigs de les peces de l’òpera. 

● Noves incorporacions 

 Protocol: 

❖ 1 mes de prova abans de donar-lo d’alta 

❖ Assignar-li una figura “acompanyant” (no cal que sigui el company/a 

del costat) 

 Hi ha una soprano interessada: 

❖ Ens ha conegut via Facebook 

❖ Es nova a Alella i es diu Lurdes. 

❖ Vindrà dilluns 14 a conèixer-nos 

● FCEC 

 La Susanna ens va representar en la última assemblea. 

 Hi ha programada una sessió de treball el dissabte 26 de març 

❖ Enviarem mail justificant la nostra absència i ens oferíem a enviar les 

nostres opinions sobre allò que ens demanin. 

● Varis 

 Cal sol·licitar al gestor el certificat de retencions de IRPF d’en Jordi. 

 Cal adquirir el llibret de l‘Òpera d’Orfheo i Euricide. 

❖ En Jordi es posarà en contacte amb la Casa Bethoven per negociar 

un bon preu 

 

 

 

 

La presidenta La secretaria 

Anna Alfaro Begoña Gil 

 


