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ACTIVITATS 

REALITZADES 

29/06/2018 – ‘Un Castell Còsmic’. 17è Concert al Castell de 
Sant Marçal  

Concert de Banda i Coral. Jardins del Castell de Sant Marçal. Últim concert d’Irene Delgado com 

a directora de la Banda.   

11/09/2018 - Concert Ofrena Diada de Catalunya 

Concert de Banda i Coral. Plaça de l’Ajuntament de Cerdanyola. 

14/09/2018 – Assemblea general extraordinària 

Reunió extraordinària de l’Assemblea General de l’AMCV per a l’aprovació del canvi de Junta.  

06/10/2018 - Trobada de Bandes a Falset 

Actuació de la Banda a la 37a Trobada de Bandes de la Federació Catalana de Societats Musicals 

celebrada a Falset. 

07/10/2018 – Pop i rock a Manresa 

Concert 'Pop i Rock: la banda sonora de la teva vida' dins de la programació de la 21a Fira 

Mediterrània de Manresa. Gira 'Pop i Rock: la banda sonora de la teva vida'. 
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27/10/2018 – Concert de tardor 

Concert de Tardor de la Coral de l’AMCV i la Jove Orquestra de Cerdanyola a l’Església de Sant 

Martí. 

28/10/2018 – Concert a l’Església vella de Sant Martí 

Concert de la Coral a l’Església vella de Sant Martí per a la inauguració de la restauració de 

l’Església.  

9-11/11/2018 – Viatge i concert a Sestao 

Intercanvi de la Coral amb la Coral Amatza Abesbatza de Sestao. Concert conjunt a l’Església de 

Santa Maria de Sestao. 

24/11/2018 – Concert de Santa Cecília 

Concert de Santa Cecília 'Òperes per Santa Cecília'. Dins de la programació estable de l'Ateneu 

de Cerdanyola del Vallès.  

21/12/2018 – Concert de Nadal a l’Hospitalet 

Concert de Nadal de la Banda al Teatre Joventut de l'Hospitalet de Llobregat. 

29/12/2018 – Concert de Cap d’Any 

Gran Concert de Cap d'Any. Dins de la programació estable de l'Ateneu de Cerdanyola del Vallès 

05/01/2019 – Cavalcada de Reis 

Passacarrers de la Banda a la Cavalcada de Reis de Cerdanyola del Vallès. 

12/01/2019 – Pop i Rock al Perelló 

Concert de Festa Major al Perelló. 'Pop i Rock: la banda sonora de la teva vida' al Perelló. Gira 

'Pop i Rock: la banda sonora de la teva vida'. 

13/01/2019 – Tres tombs de Cerdanyola 

Passacarrers de la Banda als Tres Tombs de Cerdanyola del Vallès 

19/01/2019 – Inauguració Tres tombs de Ripollet 

Concert al Centre Cultural de Ripollet (formació reduïda). Inauguració de les festes de Sant 

Antoni de Ripollet. 
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20/01/2019 – Tres tombs de Ripollet 

Passacarrers per Sant Antoni a Ripollet (aplaçat al 17/02/2019 per causes meteorològiques). 

24/01/2019 – Assemblea general ordinària 

Reunió ordinària de l’Assemblea General de l’AMCV de caràcter econòmic i de funcionament. 

Aprovació de la incorporació de Martí Mas i Mestre com a vocal de la Junta de l’AMCV. 

17/02/2019 – Tres tombs de Ripollet 

Passacarrers per Sant Antoni a Ripollet. 

23/02/2019 – Inauguració dels Tres tombs de Balsareny 

Passacarrers a la inauguració dels Traginers de Balsareny (formació reduïda).  

24/02/2019 – Tres tombs de Balsareny 

Passacarrers als Traginers de Balsareny. 

23-24/02/2019 – Cap de setmana de treball 

Cap de setmana de treball de la Coral amb la Coral de Castelldefels. 

23-24/03/2019 – Cap de setmana de treball 

Colònies conjuntes de la Banda i la Coral a la casa El Molí de la Riera, de Sant Pere de Torelló. 

06/04/2019 – Réquiem de Fauré a Castelldefels 

Concert del Réquiem de Fauré de la Coral i la Jove Orquestra de Cerdanyola a Castelldefels 

07/04/2019 – Réquiem de Fauré a Cerdanyola 

Concert del Réquiem de Fauré de la Coral i la Jove Orquestra de Cerdanyola a l’Església de Sant 

Martí de Cerdanyola del Vallès 

11-14/04/2019 – #AMCVsons. Celebració dels 20 anys de 
l’AMCV 

11-14/04/2019: Intercanvi amb la Banda convidada ‘La Montalbanaise’ de Montauban-de-

Bretagne (França). 

13/04/2019: Concert de la Montalbanaise a la Residència i Centre de Dia de Cerdanyola del 

Vallès.  
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13/04/2019: Concert 'Cerdanyola, ciutat de músics' a la Carpa de la Plaça Sant Ramon. Amb la 

participació de la Coral, la Banda i la Banda convidada ‘La Montalbanaise’.  

14/04/2019: Concert de ‘La Montalbanaise’ a la Carpa de la Plaça Sant Ramon. Amb la 

participació del Col·lectiu Lindy Hoppers de Cerdanyola del Vallès. 

05/05/2019 – Concert de Festa Major 

 ‘Una Festa Major Còsmica’. Actuació dins de la Festa del Roser de Maig de Cerdanyola.  

03-10/05/2019 – Exposició 20è aniversari de l’AMCV 

Exposició temporal del 20è aniversari de l’AMCV a la Biblioteca de Cerdanyola dins de la Festa 

del Roser de Maig de Cerdanyola.  

24/05/2018 – Assemblea general ordinària 

Presentació dels resultats de la temporada. 
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ACTIVITATS 

PREVISTES 

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 al Lac du Tremelin (França) 

07/07/2019: Concert de música catalana a Rennes (França) 
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2019/20 
11/09/2019 – Concert ofrena Diada de Catalunya 

Actuació de la Banda i la Coral. 

03/10/2019 – Trobada de Corals 

Actuació de la Coral a la Trobada de Corals de l’Ametlla del Vallès. 

11/2019 – Festa Major de Sant Martí 

Passacarrers de la Banda pel centre de Cerdanyola. 

11/2019 – Concert de Santa Cecília 

Concert de la Banda i la Coral a l’Ateneu de Cerdanyola. 

12/2019 – Concert de Cap d’Any 

Concert de la Banda i la Coral a l’Ateneu de Cerdanyola. 
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GESTIÓ 

DE MEMBRES 

Coral 

Membres actuals: 46 

Comentaris: S’ha rebut l’interès d’un parell persones que han assistit a assajos però després 

no han continuat fent-se membres.  

Banda 

Membres actuals: 66 

Comentaris: S’ha treballat en l’objectiu que es va marcar l’any anterior de passar els membres 

“no actius” a socis amb resultats satisfactoris. Es seguirà treballant en aquest aspecte. A més, 

s’han captat nous membres. 
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GESTIÓ 

DE SOCIS 

Socis actuals: 36. 

Comentaris: La revisió de dades del juny de 2018 va suposar la baixa d’unes quantes persones 

sòcies. Tot i així, durant aquest curs hem captat nova gent i hem recuperat alguns antics 

socis/es. 
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GESTIÓ 

GENERAL 

La Junta directiva de l’AMCV es va renovar el 14 de setembre de 2018 en Assemblea General 

Extraordinària. El 24 de gener de 2019, l’Assemblea General Ordinària va aprovar la incorporació 

del Martí Mas i Mestre com a vocal. 

La junta actual està formada per: 

Presidència Laia Seró Moreno 

Secretaria Arnau Pallarès Rusiñol 

Tresoreria Marta Soto Gimeno 

Vocals Dani Alba 

Merche Alonso 

Dídac Jorques 

Martí Mas  

Jana Vázquez 
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20è aniversari de l’AMCV 

L’AMCV ha celebrat aquesta temporada 2018/19 el 20è aniversari de la fundació de l’entitat. Per 

aquest motiu s’han dut a terme diferents activitats extraordinàries, com el Festival ‘AMCVSons’ 

celebrat a la Carpa de la Plaça Sant Ramon el cap de setmana 13 i 14 d’abril de 2019 o l’intercanvi 

amb la banda ‘La Montalbanaise’ de Montauban-de-Bretagne. També s’ha muntat una exposició 

temporal del 20è aniversari de l’AMCV a la Bilioteca de Cerdanyola durant la Festa Major del 

Roser de Maig.  

Per a finançar aquestes activitats extraordinàries, l’AMCV ha buscat noves fonts de finançament, 

tant públiques (Subvenció per a Activitats excepcionals i singulars, de la Diputació de Barcelona; 

Subvenció per a projectes concrets de l’Ajuntament de Cerdanyola) com privades (campanya de 

micromecenatge a la plataforma Verkami). 

Venda online d’entrades i tiquets 

L’AMCV ha utilitzat la plataforma Fila12 per a vendre entrades per internet diversos concerts al 

Teatre Ateneu de Cerdanyola, a l’Església de Sant Martí, o a la Carpa de la Plaça Sant Ramon. 

Tot i els avantatges que suposa la venda online, també s’ha de continuar venent entrades a 

taquilla especialment per al públic de més edat.  

Dossiers de patrocini i de produccions 

S’han elaborat dossiers atractius per a la cerca de patrocinadors per a les produccions 

#AMCVSons i ‘Un Castell d’Arrel’, i per a la presentació de les produccions al Servei de Cultura.  

Aliances i convenis 

L’AMCV té la intenció de renovar les assegurances conjuntes de Responsabilitat Civil, 

d’instruments i de Junta Directiva a través de la Federació Catalana de Societats Musicals, 

tramitades per la Cooperativa Arç. Igualment, s’està tramitant la contractació d’una assegurança 

de contingències pel Concert del Castell a través de la mateixa cooperativa.  

Gestió de subvencions 

S’han fet tots els processos per a sol·licitar les següents subvencions i convenis 

• Conveni d’activitats 2019 (Ajuntament de Cerdanyola del Vallès). 

• Projectes Culturals concrets (Ajuntament de Cerdanyola del Vallès). Pendent de 

sol·licitud. 

• Formacions musicals estables (Generalitat de Catalunya). 

• Cultura popular (Generalitat de Catalunya). Pendent de sol·licitud 

• Cultura popular i tradicional (Diputació de Barcelona). 

• Activitats excepcionals i singulars (Diputació de Barcelona). 
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Relleu en la direcció de la Banda 

L’ AMCV té la intenció de fer un concurs per escollir la nova direcció de la Banda per a la 

temporada 2020/2021. L’obertura del concurs està prevista pel mes de maig de 2019. 

S’evaluaran les candidatures presentades durant l’últim trimestre de 2019 i es faran les proves 

als finalistes durant el primer trimestre de 2020. La nova direcció iniciarà la tasca a setembre 

de 2020. 

Pla d’autoprotecció pel Concert al Castell de Sant Marçal 

L’AMCV ha redactat un pla d’autoprotecció per al Concert al Castell de Sant Marçal, en 

col·laboració amb Protecció Civil de Cerdanyola. Es té la intenció de registrar-lo a l’Ajuntament 

durant el mes de juny de 2019. 

 

Activitats programades no portades a terme 

La falta de disponibilitat de pressupost ha aturat el projecte de renovació de la Sala 10 de 

l’Ateneu. Quan l’entitat disposi dels fons per a la renovació, es reprendrà el projecte. De totes 

maneres, s’han iniciat converses amb l’Ajuntament per a reclamar millores en les instal·lacions, 

especialment la climatització de la Sala 10 i de la Sala 6. 

 


