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INFORMACIÓ CURS 2022– 2023 
Aquesta informació queda condicionada als protocols a seguir pel COVID-19 

En aquest full hi trobareu tota la informació bàsica per participar a les activitats de la Coral Sant 
Medir. 

La Coral Sant Medir és una entitat que s’organitza en diferents grups, els quals, tot i tenir projectes 
propis, es relacionen i col·laboren junts per fer gran aquesta família coral. Ens identifica l’esperit 
intergeneracional, inclusiu i el treball rigorós. Cantar ens fa feliços i ho volem compartir. 

Per a qualsevol dubte o comunicat us podeu adreçar al vocal de referència o al correu electrònic: 
info@coralsantmedir.cat 

Sempre podreu trobar informació actualitzada al nostre web www.coralsantmedir.cat i a les 
xarxes socials. 

PREINSCRIPCIÓ: 
 
El primer dia d’assaig caldrà omplir una preinscripció per tal que puguem disposar de les 
dades de contacte bàsiques. 
Disposeu de 2-3 assajos per provar abans de fer la inscripció definitiva. 

 
INSCRIPCIÓ DEFINITIVA 
La inscripció definitiva s’ha de lliurar al vocal de referència o la secretaria. 

 

GRUPS, HORARIS I LLOC D’ASSAIG: 
 

Grup Edat 
Assaig 

dia horari lloc 

Cor Infantil 

Petits P4 i 1r divendres de 17.30 a 18.30 

Ptge. Toledo, 
10, 2n pis 

Mitjans de 2n a 4t divendres de 17.30 a 18.30 

Grans de 5è a 2n ESO divendres de 18.30 a 19.30 
Cor Jove de 3r ESO a 25 anys dijous de 19.00 a 20.45 

Cor Adult a partir dels 25 anys dijous de 21.00 a 23.00 

Cor de Mares i Pares a partir dels 25 anys divendres de 19.30 a 21.00 

Claqué a partir 1r ESO dimecres de 18.30 a 20.00 

Percussió Corporal a partir 1r ESO dimecres de 20.00 a 21.00 

QUOTES MENSUALS  

 
 Quota soci Assegurança 

Cor Infantil 20 € x 10 mesos 
3 € anuals de 

Responsabilitat Civil 

 

*els menors d’edat 3€ 
addicionals en concepte 
d’assegurança d’accident 

Cor Jove 20 € x 10 mesos 

Cor Adult 20 € x 10 mesos 

Cor de Mares i Pares 20 € x 10 mesos 

Grup de Percussió Corporal 20 € x 10 mesos 

Claqué 20 € x 10 mesos 

 
La quota es cobra per mes avançat. 
En cas de devolució de rebut les despeses bancàries corren a càrrec del soci. 
Descomptes en la quota del 25% a partir del 3r membre de la mateixa unitat familiar. 
Descompte en la quota del 25% a partir del 2n membre de família monoparental. 
Descompte en la quota estàndard del 50% a partir de la segona activitat. 
Els descomptes no són acumulables. En cas de ser beneficiari d’algun cal comunicar-ho enviant un mail a 
info@coralsantmedir.cat 
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DIRECCIÓ DELS CORS: DIRECCIÓ I PROFESSORAT 
 
Ramon Beltran (direcció coral), Olga Miracle (professora de cant) i Anna Llombart (professora de 
percussió corporal i claqué). Ajudants de direcció: Alba Palouzié, Marta Solans i Anna Vergara. 

 

VOCALS DE REFERÈNCIA i MEMBRES DE LA JUNTA  
 
Els vocals dels cors són membres de la Junta escollits en Assemblea General. 
Les seves tasques principals són la comunicació entre socis i la direcció/Junta, l’actualització de la 
llista de cantaires, el control d’assistència, l’acompanyament en l’acollida als nous socis/cantaires i 
la coordinació amb la direcció per a concerts i sortides. 

 
Vocal de Sopranos Ció Sanmartí Vocal Cor Jove  Alba Palouzié 

Vocal de Contralts Rosa Navalpotro Vocal de Grans M Antònia Serra 

Vocal de Tenors Jordi Serra Vocal de Mitjans Florian Michalek 

Vocal de Baixos Josep M. Sánchez Vocal de Petits Florian Michalek 

Vocal de Mares i Pares Leo Calopa Vocal de Claqué Roser Solernou 

  Vocal Percussió 
Corporal 

Alba Palouzié 

 
RESTA DE MEMBRES DE LA JUNTA DE LA CORAL SANT MEDIR 
 
Dolors Gubert, presidenta 
Jaume Gubert, secretari  
Lali Forniés, tresorera 
Maria Rosa Granell, comptadora 
Ramon Beltran, director musical, director@coralsantmedir.cat 
 

UNIFORME: 

 
Cada grup de la Coral té un uniforme habitual, tot i que en ocasions especials i a 
criteri del director es poden usar altres vestuaris. 
 
ALTRES ACTIVITATS:  
 
• Cap de setmana de treball i convivència 
• Intercanvis i concerts amb altres corals 
• Cicle de concerts d’altres grups i artistes organitzat per la Coral Sant Medir 
• Colònies, casals musicals i participació a festivals internacionals 
• Concerts, trobades i activitats promogudes per les federacions corals 
• Concerts de producció pròpia 
• Actuacions en col·laboració/suport amb altres entitats 

 
BAIXA: 
 

En cas de donar-se de baixa, s’ha de comunicar al vocal de referència i a través 
d’info@coralsantmedir.cat amb un mínim de 15 dies d’anticipació indicant breument el motiu 
de la baixa. 

Més informació a www.coralsantmedir.cat  

          @coralsantmedir 


