
 

 
ACTA REUNIÓ DE JUNTA 03-06-2022 

 
 

Assistents Absents 

Anna Alfaro 
Núria Guitart 
Begoña Gil 
Josep M Guitart  

Margarita Peña 
Montserrat Xarrié 

Jordi Lalanza 
Carme Ros 

 

 

TEMES TRACTATS 

● Mascaretes? 

 L’espai ens marcarà el criteri de dur o no la mascareta posada. 

❖ A Can Lleonart podem cantar sense perquè hi ha ventilació. 

❖ En un espai tancat podem donar l’opció o bé sotmetre-ho a votació. 

 S’explicarà això als i les cantaires el proper dia d’assaig per saber també la 

seva opinió. 

● Stage juny: 

 No disposem de la Sala Gran ja que està ocupada. La casa ens ha ofert el 

teatre. Després de comentar-ho decidim que demanarem una altra sala ja 

que el teatre és fosc i tancat. 

 Sol·licitarem poder dinar a les 14:00h 

 Horari: 

❖ Dissabte: 10:15 a 20:30 

❖ Diumenge: 10:00 a 13:30 

 Proposta de dinàmiques de grup: 

❖ Dissabte matí: De coneixement 

❖ Dissabte tarda: De connexió amb la música 

❖ Dissabte nit: De divertimento 

❖ Diumenge migdia: De tancament 

● Concert 3 juliol 

 En Jordi proposa involucrar-nos en l’òpera. És a dir fer de figurants en les 

diferents escenes. Poden ser escenes amb o sense moviment. 

❖ El vestuari aniria en consonància amb l’escena. A l’inici de l’òpera 

anirem de negre i al final de blanc. 

❖ El cor sempre representa el poble per tant són pastors/pescadors i 

ninfes. 

 Es presentarà la proposta als i les cantaires al proper assaig. 
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● Calendari  

 Juliol-22 

❖ Fins 14 de juliol assaig normal. 

❖ Del 18 al 24 festa 

❖ 25 i 28 assaig Missa Festa Major 

 Setembre-22 

❖ 3 i 4: Mini Stage a Beget (proposat pels organitzadors, el grup de 

cambra Fémina). Assaig dissabte tarda i diumenge matí. Possibilitat 

de quedar-se a dormir allà. 

❖ 10: Concert a Camprodón 

❖ 17: Concert a Ripoll 

 Octubre-22: 

❖ 9: Concert a Figueres 

❖ 15: Possible concert a Terrassa. 

● Missa de Festa Major: 

 Cal parlar amb el Mossèn i proposar-li un repertori. 

 

Propera reunió: 

Es proposa trobar-nos un matí per fer tancament de curs i acabar amb un dinar. 

Possible data: 16 juliol 

 

 

 

 

 

 

 

La presidenta La secretaria 

Anna Alfaro Begoña Gil 

 


