NORMATIVA PER DUR A TERME L’ACTIVITAT DE CANT
CORAL
A LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES
CAMPUS MANRESA DE LA UVIC-UCC

Curs 2020 - 2021

La FUB-UManresa compta amb dos cors per fomentar la vivència col·lectiva de la
música entre la comunitat universitària: el cor FUB-Jove i el Cor FUB+GRAN.
Durant el curs 2020-2021, en un context d’emergència sanitària, la realització
d’aquesta activitat es mantindrà mentre les autoritats sanitàries no limitin les
trobades de grups de persones. Tanmateix, per tal de garantir que es duu a
terme de manera segura i sense riscos per als participants, caldrà seguir algunes
directrius.
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Directrius per als dos cors
1. Durant el primer trimestre del curs, d’octubre a desembre de 2020, només
es faran assajos i no es duran a terme actuacions.
2. Els participants a la coral hauran d’inscriure’s en una aplicació online. Cap
cantaire no podrà participar a l’activitat si no s’ha inscrit prèviament.
3. El primer dia d’assaig cada cantaire rebrà les partitures que es treballaran
durant el trimestre i la guia ràpida de la represa en temps de CoViD-19 (que
també es pot consultar online al web aqui-ho-fem-bé.umanresa.cat. Aquest
material és personal i no es compartirà en cap cas.
4. Si un cantaire presenta símptomes compatibles amb la CoViD-19 no es
presentarà a l’assaig.
5. Tots els cantaires hauran de dur posada la mascareta des del seu accés a les
instal·lacions de la FUB i fins a sortir-ne. També durant tota la durada de
l’assaig.
6. Els assajos es duran a terme a la sala d’actes de la FUB2. Els llocs que han
d’ocupar els cantaires estaran marcats (ubicats en files alternes i en seients
alterns a cada fila).
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7. Els cantaires i la directora es netejaran les mans amb gel hidroalcohòlic a
l’entrada i a la sortida de l’assaig.
8. La directora passarà llista dels cantaires assistents a cada assaig i conservarà
la llista per tal de poder fer un rastreig de les persones que han compartit
l’activitat, en cas que sigui necessari.
9. La directora del cor utilitzarà ulleres de protecció, a més de la mascareta,
durant l’assaig.
10. Els assajos s’organitzaran en dues parts de 30 minuts amb una pausa de 15
minuts, en què se sortirà de la sala d’actes i s’aprofitarà per ventilar-la.
Durant el descans, al vestíbul, els cantaires mantindran la distància de
seguretat d’1,5 metres entre ells.

Directrius específiques per al cor FUB+GRAN
Aquest és un cor molt nombrós i, per tant, no podrà mantenir la dinàmica actual
d’assajos col·lectius. Per això, els assajos es faran en grups estables integrats per
un màxim de 15 persones. Així, tot i que hi haurà assaig cada setmana, cada
cantaire només vindrà el dia que assagi el seu grup.

Aquesta normativa es mantindrà mentre duri l’estat d’emergència sanitària i es
revisarà periòdicament per adaptar-la als nous requeriments i recomanacions de
les autoritats sanitàries i universitàries.

Manresa, setembre de 2020
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