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ACTIVITATS
REALITZADES

2019
25/05/2019 – Concert a Els Guiamets
Concert de la Coral a Els Guiamets

16/06/2019 – Processó del Corpus a Ripollet
Passacarrers de la Banda a Ripollet

28/06/2019 – ‘Un Castell d’Arrel’. 18è Concert al Castell de
Sant Marçal
Concert de la Banda i la Coral als Jardins del Castell de Sant Marçal. Concert de la música
catalana més coneguda de les darreres dècades.

05-08/07/2019 – Viatge a Montauban-de-Bretagne
Intercanvi amb de la Banda amb ‘La Montalbanaise’, Banda convidada del festival #AMCVSons.
06/07/2019: Concert de música catalana a Montauban-de-Breatgne (França)
07/07/2019: Concert de música catalana al Lac du Tremelin (França)
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03/11/2019 – Trobada de Corals
Actuació de la Coral a la Trobada de Corals de l’Ametlla del Vallès.

10/11/2019 – Festa Major de Sant Martí
Passacarrers de la Banda pel centre de Cerdanyola.

16/11/2019 – 38ena Trobada Nacional de Bandes de
Catalunya
Participació de la Banda a la Trobada de Bandes de la FCSM a Terrassa.

23/11/2019 – Concert de Santa Cecília i Sopar
Concert de la Banda i la Coral a l’Ateneu de Cerdanyola, i sopar de celebració al restaurant Casa
Andreu.

15/12/2019 – Concert benèfic per La Marató de TV3
Participació de la Banda al Concert en benefici de La Marató de TV3 a la Plaça Abat Oliva de
Cerdanyola. Organitzat per l’associació ‘El Pansalet’.

28/12/2019 – Concert de Cap d’Any
Concert de la Banda i la Coral a l’Ateneu de Cerdanyola.

2020
05/01/2020 – Cavalcada de Reis de Cerdanyola
Passacarrers de la Banda a la Cavalcada de Reis de Cerdanyola.

12/01/2020 – Tres tombs de Cerdanyola
Passacarrers de la Banda pels Tres Tombs de Cerdanyola. Organitzat per l’Associació dels Arriers
de Cerdanyola.
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15-16/02/2020 – Cap de setmana musical de la Coral
Stage musical de la Coral a la casa La Salle de Veciana (Anoia).

15-16/02/2020 – Tres tombs de Ripollet
Actuació i passacarrers de la Banda pels Tres Tombs de Ripollet. Organitzat per l’Associació dels
Tres Tombs de Ripollet.

07/03/2020 – Concert a Pineda de Mar
Actuació de la Banda a l’Auditori de Pineda de Mar. Producció ‘De la nova cançó al trap, en format
simfònic’, basada en l’espectacle ‘Un Castell d’Arrel’.
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ACTIVITATS
PREVISTES

2020
07/2020 – Actuació alternativa al Castell 2020
Actuació de la Banda i la Coral.

11/09/2020 – Concert ofrena Diada de Catalunya
Actuació de la Banda i la Coral.

12-13/09/2020 – Cap de setmana musical de la Banda
Stage musical a la Casa Les Codines de Montesquiu, Osona.

20/09/2020 – Actuació a la Trobada Nacional de Bandes de
Catalunya a l’Auditori de Barcelona
Concert de la Banda a l’Auditori de Barcelona dins el XIXè Festival de Bandes de Catalunya

24-25/10/2020 – Cantem a la Vida de Lorca
Espectacle musical de la Coral en homenatge a l’obra de Federico Garcia Lorca. Amb la
col·laboració del grup ‘Passi-ho bé Teatre’.
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21/11/2020 – Concert de Santa Cecília
Concert de la Banda i la Coral a l’Ateneu de Cerdanyola.

27/12/2020 – Concert de Nadal
Concert de la Banda i la Coral a l’Ateneu de Cerdanyola.

Tardor 2020 – Concert de Festa Major
Concert de la Banda a la Festa Major de Cerdanyola del Vallès ajornada. Producció ‘De la nova
cançó al trap, en format simfònic’
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GESTIÓ
DE
MEMBRES
SOCIS

I

Coral
Membres actuals: 42
Comentaris: S’ha incorporat una nova cantaire amb les sopranos, tot i que també va haver-hi
una baixa. Seguim com sempre oberts a incorporar noves veus, tot i ser una tasca complicada.
Tristament aquest any hem de lamentar el traspàs de dos dels nostres membres, la Montse
Gallego i el Josep Escoda.

Banda
Membres actuals: 60
Comentaris: Hi ha noves incorporacions de músics de Cerdanyola i d’altres poblacions. La
majoria son gent jove i amb molta empenta.

Socis/es
Socis/es actuals: 45
Comentaris: El 20è aniversari de l’AMCV va consolidar el creixement de nous socis/es, també
a través de la campanya de micromecenatge Verkami.
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GESTIÓ
GENERAL

Afectació de la COVID-19 a les activitats previstes de l’AMCV
La situació sanitària arran de la COVID-19 ha tingut un impacte directe a les activitats previstes
de l’AMCV.
En primer lloc, s’ha hagut de cancel·lar tots els assajos de Banda i Coral a partir del 12 de març.
S’ha hagut de cancel·lar l’actuació: Concert de Primavera ‘Spotibanda’, prevista pel 28 de març
de 2020. També s’han hagut d’ajornar tres activitats i actuacions: Espectacle ‘Cantem a la Vida
de Lorca’; Concert ‘De la nova cançó al trap, en format simfònic’ a la Festa Major del Roser de
Maig; i Cap de setmana musical de la Banda. Està previst poder reprogramar aquestes activitats
durant el 2n semestre de 2020.
El XIXè Concert al Castell de Santa Marçal, previst pel 26 de juny de 2020, també ha estat
afectat i s’ha hagut de reformular. En aquests moments, maig de 2020, un grup de treball de
l’AMCV està treballant en diverses activitats alternatives.
D’altra banda, també s’han cancel·lat tres actuacions més on l’AMCV havia sigut contractada:
Actuació de la Banda a la Processó de Setmana Santa a Pineda de Mar; Actuació de la Coral a
Pineda de Mar; i Actuació de la Banda a la Processó de Corpus de Ripollet.

Concurs per a la direcció de la Banda
L’ AMCV ha iniciat un concurs per a la direcció de la Banda de l’AMCV l’octubre de 2019.
S’avaluaren les 12 candidatures rebudes, de les quals se’n seleccionaren 6 per a una entrevista
personal amb la Junta. Finalment, 4 candidats foren seleccionats per a la 3era fase de provesassaig amb la Banda. Les proves tindran lloc, previsiblement, al setembre de 2020. Està prevista
la incorporació del nou director durant el 4rt trimestre de 2020.
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Gestió de subvencions
S’ha iniciat els tràmits per a la sol·licitud del ‘Conveni d’activitats 2020’ a l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès. El Servei de Cultura ens ha confirmat la disponibilitat pressupostària per
al Conveni.
Arran de la cancel·lació del Concert al Castell 2020, no s’ha pogut sol·licitar les subvencions de
Cultura Popular a la Generalitat de Catalunya (OSIC, Dept. de Cultura) i a la Diputació de
Barcelona.
L’AMCV té intenció de sol·licitar ajudes i subvencions extraordinàries de la OSIC per a compensar
la reducció d’ingressos derivats de la cancel·lació d’activitats previstes.

Assegurances
L’AMCV té la intenció de renovar les assegurances conjuntes de Responsabilitat Civil, d’accidents
i de Junta Directiva a través de la Federació Catalana de Societats Musicals, tramitades per la
Cooperativa Arç.

Dossier de patrocini i de produccions
S’ha elaborat un dossier de la producció ‘De la nova cançó al trap, en format simfònic’ basada
en ‘Un Castell d’Arrel’ per poder portar l’espectacle a d’altres poblacions de Catalunya. El dia 7
de març es va fer la primera actuació a l’Auditori de Pineda de Mar.

Actualització de la plataforma de venda online d’entrades i
tiquets
La plataforma de venda d’entrades online de l’AMCV ha incorporat una nova funcionalitat per a
la recollida d’entrades amb descompte pels socis de l’AMCV. Amb la col·laboració de l’empresa
proveïdora de la plataforma, Fila12, s’ha pogut dotar d’un usuari i clau personal per a cada soci
amb el qual pot retirar les seves entrades gratuïtes per a tots els concerts i activitats de l’AMCV.

Reforma de la Sala 10 de l’Ateneu Municipal
El pressupost 2020 de l’AMCV contempla 1.500,00€ per a la renovació del mobiliari de la Sala
10 de l’Ateneu Municipal, seu social de l’AMCV. També s’ha reclamat a l’Ajuntament diverses
actuacions a la Sala 6 i a la Sala 10 (millora de la climatització, ampliació d’una porta de la Sala
6, entre d’altres).
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