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1. Organització 
 

Junta Directiva constituïda a l’Assemblea General de 19.03.2007: 
 
 Presidència: Miquel Rejat  

Vicepresidència: Elena Bosch  
Secretaria: Marisa Espín 
Tresoreria: Francesc Sanjust  
Vocalies: 

- organització i direcció musical: Guillem Borràs (fins a juny de 2008) 
- difusió i portal electrònic: Maria Fuster 
- programació i règim intern: Carles Xirinacs 
- imatge i afers externs: Judith Holme 

 
L’exercici 2008 es desenvolupa a partir de la programació acordada a l’Assemblea 
General ordinària celebrada el dilluns 28 de gener; el 15 de març ens trobem en una 
calçotada de “treball” al jardí del Kel; l’11 de maig Guillem Borràs comunica la seva 
renúncia per dirigir el curs vinent; el 16 de juny es celebra l’Assemblea Extraordinària 
en que es crea una comissió per “buscar” nou director. Dels 12 currículums rebuts 
s’entrevista a cinc candidats i, després d’una prova d’assaig realitzada amb els dos 
directors pre-seleccionats, es proposa la contractació d’Albert Santiago qui s’incorpora 
l’1 de setembre havent assumit els actes programats. 
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2. Activitats 2008.  

 
2.1 Actes organitzats: 
 
 26 i 27 de gener: Seminari Gospel celebrat a 

la Nau Cultural de Valldoreix. Hi participen 
40 cantaires i té un ampli ressó que culmina 
al concert de cloenda amb una massiva 
participació que emplena el local de gom a 
gom.  
 
 

 14 de juny: Concert de Primavera a la Nau 
de Cultura de Valldoreix. Compartim 
programa amb Cor de Gospel Sant Cugat. El 
repertori de la Coral l’Harmonia de 
Valldoreix s’inspira en l’Any Internacional 
del Planeta Terra. En finalitzar s’ofereix un 
refrigeri. 

 
 21 de desembre: Concert de Nadal a la 

parròquia de Sant Cebrià. Compartim 
programa amb Coral Clau de Mar. Oferim 
conjuntament el repertori “Llum de Nadal” 
acompanyats al piano per Edmund Eckart. En 
finalitzar s’ofereix un refrigeri. 

 
 

 
Assaig a St.Cebrià 
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2.2 Participació en actes socials: 
 
 Caramelles a Valldoreix: organitzat per Isabel 

Castells i dirigit per Joana Vilaplana. Com ja és 
tradició es passa pels principals indrets festius de la 
vila i per les residències de tercera edat.  
El diumenge es clou la festa a casa de les Germanes 
dels Sagrats Cors de Jesús i Maria que obsequien 
amb dolços casolans; el dilluns al jardí de Carles i 
Gabi buscant  i menjant els ous de Pasqua. 
 

 Sant Jordi a Valldoreix:  

20 d’abril, matí: presència a la Trobada 
d’Entitats Culturals i Associacions Veïnals de 
Valldoreix. 

20 d’abril, tarda: concert integrat en els actes 
organitzats per l’EMD de Valldoreix. 
Compartim programa amb Marxosos del vallès, 
Pentagrama i Grup de Teatre Espiral. 

 
 23 de juny a Sant Cugat: participació de cantaires 

en la rebuda de la Flama del Canigó (Plaça 
Octavià). 

 
 11 de setembre a Valldoreix: participació en els 

actes de la Diada Nacional 
 
 Festa Major de Valldoreix: 

12 de setembre: presència a la Trobada 
d’Entitats Culturals i Associacions Veïnals de 
Valldoreix. 

16 de setembre: acompanyament coral a la 
Missa Major de Sant Cebrià. 

 
 21 de setembre: participació coral a la Missa 

Solemne en ocasió de l’Obertura de l’any Sant 
Cebrià organitzat per la Parròquia Valldoreix. 

 
 12 d’octubre: participació a l’aplec de La Salut. 

Concert matinal a l’ermita romànica. Segueix 
l’arrossada amb participació de dos colles en el 
concurs de paelles. 

 



4 

 Nadal a Valldoreix: 

24 de desembre: acompanyament coral a la Missa de mitja 
nit a Sant Cebrià. 

27 i 28 de desembre: participació de cantaires a les 
representacions benèfiques d’escenes Pessebre Vivent, 
organitzat pel Grup de teatre Espiral 

 
2.3 Intercanvi coral: 
 
 26 d’abril: concert d’intercanvi a Sant Esteve Sesrovires. 

Compartim programa amb Coral Miranda de La Llagosta. 
 
 22 de novembre: concert coral de Santa Cecília al Monestir de 

Sant Cugat del Vallès; organitza La Unió. Compartim 
programa amb Coral Sant Cugat CMSC, Societat Coral la 
Lira i Coral la Unió Santcugatenca. 

 
3. Recursos humans i gestió econòmica 

 
3.1 Cantaires: es tanca l’exercici amb l’actiu de 47 associats; 8 
altes (Maite Aguirre, Carme Carod, Eulàlia Cortijos, Marc Guix, 
Ma Carmen López, Ramón Odena, Albert Puig, Francesca Royo) 
i 7 baixes (Jordi Beltran, Pere Cortijos, Tomás Díaz, Virgínia 
Hinojo, Isidre Marias, Roser Palomés, Jaume Rodríguez). 
 
3.2 Pressupost i quotes: les despeses corrents de l’exercici han 
ascendit a 4.753,53 € que s’han suportat amb les quotes de soci, 
fixades en 50 €, més la subvenció rebuda de l’EMD de Valldoreix, les aportacions de 
l’Obra Social Fundació “la Caixa” i la de comerciants de Valldoreix. 
 

4. Agraïments 
 

 Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix 
 Parròquia de Sant Cebrià de Valldoreix 
 Casal d’avis de Valldoreix 
 Forn de pa i pastisseria VALL D’OR 
 Cafeteria restaurant EL CASALET 
 Ferreteria drogueria VAZQUEZ 
 JR perruquers unisex 

A les gravacions de vídeo: Simeó Cardona; Josep Maria Fe 
A les fotografies: Salvador Fenollar; Daniel Rejat 
 

Gener 2009 


