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BENVINGUT, BENVINGUDA! 
 
Aquest document pretén detallar la dinàmica de funcionament de Twocats pel Gospel i 
sobretot, pretén motivar la implicació pel creixement del propi grup. És molt recomanable 
llegir-te aquesta dinàmica per entendre el funcionament del grup. 
 

QUI SOM I COM SER-NE MEMBRE? 
Twocats es va fundar com a coral el juliol de l’any 2000, i es va constituir com a associació 
l’octubre del 2002. Per tant totes les persones que en formem part som responsables del 
seu bon funcionament i és precisament per aquest motiu que t’animem a que siguis 
proactiva, respectuosa, generosa i crítica amb l’entitat. 
 
Al formar part de Twocats et converteixes en sòcia de l’entitat i has de conèixer i integrar-
te en la dinàmica de funcionament, així com respectar les decisions preses 
democràticament pels òrgans competents del grup.  
 
Per entrar a la coral se’t farà una prova de veu per saber en quina corda cantaràs i quan 
direcció ho consideri oportú se t’avisarà per començar els assajos. Estaràs inicialment 2/3 
mesos de prova i si t’adaptes a la coral tant a nivell musical com a nivell grupal, després 
d’aquests mesos passaràs a ser oficialment un membre soci de ple dret de Twocats. 
 
 

ACTIVITATS DE TWOCATS 
 
Els assajos 
Assagem els dimarts a les 21h al Casal Loiola, al Carrer Balmes 138 (Barcelona). 
 
A les 21:00h s’arriba al casal per moure les cadires de la sala segons les necessitats de 
cada assaig i ajudar a muntar el piano, l’equip de so i qualsevol altra tasca que sigui 
necessària. 
 
A les 21:15h s’inicia l’assaig amb l’escalfament, el moment que ens dediquem a preparar 
veu, cos i ment i a connectar-nos amb el grup. 
 
La porta del casal està oberta fins a les 22:00h, si arribes més tard, caldrà que contactis 
amb algú de la teva corda per tal que pugui sortir a obrir-te. 
 
A les 23:00h finalitza l’assaig. Abans de marxar, entre tots, hem de col·locar les cadires de 
la sala tal i com estaven al principi, recollir el material, l’equip de so i el piano i tot el que 
s’hagi utilitzat durant l’assaig (partitures, aigües,...) 
 
A les 23:20h s’apaguen llums, aire/calefacció i es tanca la porta del casal. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els concerts 
Una part important de les activitats de Twocats són els concerts que es realitzen durant el 
curs, en els quals es compta amb 
El lloc, hora, vestuari i organització necessària per a cada concert s’anunciarà a través del 
WhattsApp de Twocats. Cal tenir guardat com a contacte el numero del mòbil de Twocats: 
649099505. Els concerts també s’anuncien a la web del cor
És responsabilitat de cadascú tenir el vestuari complet per poder cantar als concerts.
Normalment es queda abans de cada concert per a realitzar la prova de so. És necessari 
que arribis puntual. Si un dia no hi pots arribar, cal avisar a la teva corda perquè quan es 
faci la disposició del grup de cara al concert, et guardin un lloc.
  
En alguns concerts es pot vendre material promocional (CD, samarretes,..) i en aquests 
casos es necessita la col·laboració d’algun voluntari de la coral (per ex. nous membres que 
encara no us heu iniciat a cantar en els concerts,...) per ajudar a la persona encarregada del 
marxandatge i fer-se càrrec de la venta. 
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Per proposar concerts, posa’t en contacte amb les persones de la comissió de Concerts. 
 
Els caps de setmana 
Es tracta d’una sortida de cap de setmana per poder fer assajos intensius i formació. És una 
oportunitat per conèixer més al grup, en un ambient distès i engrescador. 
La teva assistència a aquestes trobades de cap de setmana és molt important, per tu i per 
tota l’entitat.  
 
Les assemblees 
Un cop l’any es fa l’assemblea general ordinària per debatre i prendre decisions sobre 
temes de l’associació que afecten a tothom, així com la renovació de càrrecs quan pertoqui. 
En cas de necessitat es pot  convocar una assemblea general extraordinària. 
És per això que és un dret i un deure de totes les persones socies ser-hi present i participar-
hi activament. 
 
Dinamisme de la coral 
Si tens alguna proposta o inquietud que vulguis que es tingui en compte pots posar-te en 
contacte amb la junta a través del mail junta@twocatspelgospel.com. 
 

COMPROMISOS PER PART DE TOTS ELS MEMBRES DE TWOCATS 
 
Assistència 
L’assistència als assajos, als concerts, a les sortides de cap de setmana i a les assemblees 
és imprescindible pel bon funcionament del grup, així com la puntualitat a cadascuna de les 
activitats. Cal assumir aquesta responsabilitat amb esforç i respecte per a la resta del grup  i 
per a la música que estem fent.  
Pel bon funcionament de les activitats, si puntualment no pots assistir a un assaig, concert, 
cap de setmana o assemblea, has de comunicar-ho al responsable de llista de la teva corda 
abans de l’activitat i tan aviat com et sigui possible. 
En el cas que no puguis comprometre’t a TOT, cal que et plantegis formar part de Twocats. 
Pots parlar amb direcció per avaluar la teva situació.  
Cal remarcar que si una persona falta més d’un 20% dels assajos s’analitzarà la seva 
continuïtat a Twocats.   
  
Autoresponsabilitat 
Ets responsable de conèixer bé cadascuna de les cançons que componen el repertori de 
Twocats i valorar si disposes dels coneixements idonis per poder participar en els concerts.  
Pots trobar les partitures i les gravacions dels assajos a  www.twocatspelgospel.com.  
 
Resta a criteri de direcció decidir quan un membre de recent incorporació es pot 
afegir definitivament als concerts. 
 
 
 
 



 
 
Administració 
Quan una persona s’incorpora a la coral ha d’omplir un full amb les seves dades personals, 
número de compte corrent, adreça de correu electrònic, feina que desenvolupa i hobbies. 
També caldrà facilitar una fotografia per l’orla.  
 
Els membres de Twocats realitzen una aportació econòmica per tal de contribuir a les 
despeses que es generen en el cor, que només s’incrementarà si ho aprova l’assemblea.   
 
Aquesta aportació, es paga en quotes trimestrals, 4 pagues a l’any, els mesos de gener, 
abril, juliol i octubre. El càrrec al compte corrent es cursa entre els primers 10 dies del mes. 
És responsabilitat de cadascú disposar dels diners al compte corrent per tal d’evitar 
devolucions. En cas de devolució, la comissió la pagarà la persona afectada.  
 

També es domiciliaran els pagaments de les sortides de cap de setmana i altres pagaments 
necessaris que s’avisarà pel canal de difusió actual, prèviament al cobrament. 
 

Si tens dificultat pel pagament de la quota, posa’t en contacte amb la junta per avaluar la 
teva situació. 
 
Baixa  
En cas que hagis de deixar la coral cal que ho comuniquis oficialment al teu cap de corda i 
tresoreria per tal que se’t doni de baixa de la llista de cobraments trimestrals. 
 
Al donar-te de baixa hauràs de tenir en compte que si inicies la baixa enmig d’un trimestre 
no se’t podrà realitzar la devolució de la part de la quota corresponent al temps no assistit.  
 
Per reincorporar-te d’una baixa caldrà sol.licitar accés de nou a direcció musical i amb la 
seva acceptació informar-ho a caps de corda i de llista per tal que oficialment se’t doni d’alta 
de nou com a membre de Twocats. En aquest moment se t’inclourà en la llista de 
cobraments trimestrals i se’t girarà el rebut del trimestre d’incorporació, sense cap 
contraprestació pels dies passats del trimestre. Per poder reincorporar-te caldrà que estiguis 
al corrent de tots els pagaments anteriors. 
 
Per al bon funcionament de l’entitat cada curs hi ha un munt de persones socies que 
participen en diversos càrrecs per gestionar o col·laborar, que resten a la teva disposició per 
qualsevol dubte (Annex càrrecs del curs vigent).  
 
I per últim recorda que com a associació disposem d’uns Estatuts i un Reglament Intern que 
resten a la teva disposició a  www.twocatspelgospel.com.  
 
Gràcies i benvingut/da a Twocats pel Gospel. 
 



ANNEX (CURS 2019-2020) 
 
La direcció musical: Sonia Moreno i Enric Giné 
 
La Junta: 
 
Presidència: Mª Eulalia Pujol 
Vice-presidència: ---- 
Secretaria: Clara Padró 
Tresoreria: Carles Capellades 
Vocals: Bàrbara Hernandez i Lorena Zurro 
 
Les Comissions: 
 
1. Concerts/Protocolo: Júlia Botella i Laura Torrella 
2. Benvinguda/Acollida: Núria Regàs i Abel Illescas 
3. Caps de corda: 

Sopranos: Laura Navarrete 
Mezzosopranos: Núria Gros 
Mezzocontralts: Andrea Gómez 
Contralts: Eva Carrión  
Tenors: Jordi Felius 
Baixos: Ignaci Oliva 

4. Caps de llista 
Sopranos: Mª Eulalia Pujol 
Mezzosopranos: Silvia Campo 
Mezzocontralts Carmen Prieto 
Contralts: Carmen Prieto 
Tenors: Nano Salvador 
Baixos: Albert Ballarín 

5. Gestor Base de dades (Llista i Orla): Lorena Zurro 
6. Comunicació: 

Xarxes socials: Miriam Díaz i Anna Flor 
Web (programació): Manel Garcia 
Enregistrament assajos: Miriam Diaz 
Repertori/karaoke: Anna Flor 

7. Marxandatge: Gerard Guerra 
8. Caps de setmana/tallers: es crearà puntualment per gestionar l’organització d’aquestes 

activitats. 
9. Vestuari: ---- 
10. Autoproducció: ---- 

 
Altres càrrecs: 
Contacte amb el casal: Marta Segura 
Telèfon Twocats: Bàrbara Hernandez 
Agenda via Whattsapp: Bàrbara Hernandez 
Sant Antoni: Núria Gázquez i Sonia Celades 
Veu de la coral: caps de corde i caps de lliste 
Bústia suggeriments: Junta 
Partitures: Montse Rincón i Mariona Castro 
Recull fotos: tota la coral 
Arxiu d’imatges: ---- 
Tancar porta, llums, calefacciò/aire condicionat, mantenir ordre de la sala, ...:  Tota la coral 


