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AMCV- Memòria de gestió i d’activitats 
 

GESTIÓ 
GENERAL 

Aquesta temporada ha estat marcada per un canvi en la junta directiva. Les eleccions es van 
celebrar el 5/10/2017. 

La junta actual està formada per: 

Presidència Imma Gamo 

Vicepresidència Laia Seró 

Secretaria Juan Miguel Villatoro 

Tresoreria Marta Soto 

Vocals Merche Alonso 
Dídac Jorques 
Swapna San Román 
Jana Vázquez 

La gestió i les iniciatives (més enllà del manteniment habitual dels usos i costums de l’entitat) 
han estat marcades per les propostes de membres i socis a les assemblees i substanciades en 
les propostes de la junta a l’assemblea de presentació d’assumptes econòmics de 26/01/2018. 

CANVI D’IMPRESSORA 

S’ha renovat la impressora a través d’un leasing (5 anys) amb Group Vallès. 
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RENOVACIÓ DE LA WEB 

S’ha renovat la plana web agrupaciomusicalcerdanyola.cat, tant a nivell estètic com de nivell de 
servei. Es continua en Wix, però ja no apareixen els anuncis per gratuïtat. El domini .cat segueix 
a cdmon. La web és sensible a dispositiu i incorpora accés a la venda d’entrades. És gestionada 
de de la mateixa AMCV. 

CONTRACTACIÓ I PILOT WEB DE VENDA D’ENTRADES 

S’ha contractat el servei a Fila12 (proveïdor d’aquest servei a l’Ateneu de Cerdanyola i a altres 
entitats que programen al Teatre). La part estètica i la introducció de continguts i espectacles 
va a compte de l’AMCV. S’ha implementat en període de proves durant la segona part de la 
temporada 2017/2018 per a veure com reacciona el públic (concerts o bé gratuït o amb un 
descompte igual al preu de l’entrada). L’experiència ha estat molt ben valorada. A partir de la 
temporada 2018/2019, els concerts que es facin a l’Ateneu seguiran aquesta dinàmica: venda 
per internet (preus populars), amb una venda en taquilla una hora abans del concert. 

No es planteja, pel moment, utilitzar la plataforma per a la venda d’entrades del Concert del 
Castell. 

GESTIÓ DE PATRIMONI 

S’ha fet un inventari d’instruments propietat de l’AMCV i s’està gestionant una assegurança. 
Aquesta assegurança podria ampliar-se a instruments individuals de membres si es volgués. 

DOSSIERS DE PATROCINI I DE PRODUCCIONS 

S’han elaborat dossiers atractius per a la cerca de patrocinadors i per a la presentació de 
produccions a regidories de cultura o a promotores d’espectacles musicals. 

ALIANCES I CONVENIS 

S’ha signat un conveni de col·laboració i bones pràctiques amb l’Associació Jove Orquestra de 
Cerdanyola (JOC). 

S’han mantingut relacions fluïdes amb la direcció de la Federació Catalana de Societats Musicals, 
mitjançant la qual s’han gestionat les assegurances de patrimoni i de contingències pel Concert 
del Castell a més de concerts realitzats pels membres durant la temporada o a realitzar la 
temporada vinent. 

S’han mantingut relacions fluïdes amb la direcció d’Aulos, Escola Municipal de Música de 
Cerdanyola del Vallès, resultant en un projecte de col·laboració (presentat per Aulos) a 
desenvolupar (si s’aprova) al llarg del curs 2018/2019 i executar a finals del curs 2019/2020. 
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GESTIÓ DE SUBVENCIONS I DE PREMIS 

S’han fet tots els processos per a sol·licitar les següents subvencions, premis o participacions en 
fires: 

• Conveni d’activitats 2018 (Ajuntament de Cerdanyola del Vallès). 
• Bandes simfòniques estables (Generalitat de Catalunya). 
• Cultura popular (Generalitat de Catalunya). 
• Premi Antoni Carné (Ens de l’associacionisme cultural català) 
• 21a Fira Mediterrània de Manresa. 
• Cultura popular i tradicional (Diputació de Barcelona). 

GESTIÓ ECONÒMICA I DE PROTECCIÓ DE DADES 

Tot i haver contemplat com una fita reduir a un el número de comptes de l’Agrupació per a 
estalviar costos de comissions bancàries, encara no s’ha portat a terme. 

Al llarg de l’any s’ha posat al dia els requeriments legals respecte a les dades SEPA de membres 
i socis, i també respecte a la nova llei de protecció de dades. 

RELLEU EN LA DIRECCIÓ DE LA BANDA 

La directora de la Banda, Irene Delgado, va avisar amb prou marge de temps que la temporada 
vinent no dirigiria la Banda i s’ha dedicat temps i recursos per a cobrir la vacant durant 
2018/2019, temporada en la que se celebra el 20è aniversari de l’Agrupació. 

ACTIVITATS PROGRAMADES NO PORTADES A TERME 

S’havia previst assistir a la XX edició del festival Europa Cantat a Tallinn, però finalment no serà 
possible per que la inscripció exigia una estada de molts més dies que la durada del taller escollit 
per la coral. 

S’ha negociat al llarg de l’any una actuació per a una entitat privada a l’Hotel Barceló (26 de 
maig, banda i coral) que finalment no ha arribat a cuallar. 

Tampoc han prosperat (per qüestions alienes a l’AMCV) els passacarrers a Balsareny, dintre de 
la festa dels Traginers, tot i que havien estat pactats amb anterioritat. 

Durant el mes de juliol està previst fer un canvi en la disposició de la sala 10 que millori l’ordre, 
l’habitabilitat i l’arxiu. No s’ha fet al llarg de la temporada per a no entorpir l’activitat habitual 
dels membres. 
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GESTIÓ 
DE MEMBRES 

CORAL 

Membres actuals: 47. 7 Baixos, 18 Contralts, 14 Sopranos, 7 Tenors. 

Altes durant la temporada 2017/18: 1. 

Baixes durant la temporada 2017/18: 5. 

Comentaris: S’ha passat a soci/a (perquè així ho han demanat) a membres “no actius” (en 
realitat, no ha hagut tanta baixa, sinó que s’ha regularitzat la seva situació). S’ha rebut l’interès 
d’un parell persones que han assistit a assajos però després no han continuat fent-se membres. 
La gestió dels membres anuals (o de temporada) és una qüestió a millorar. 

BANDA 

Membres actuals: 50 

Comentaris: S’ha realitzat una campanya de captació de membres amb la col·locació de cartells 
a escoles i escoles de música de Cerdanyola que sembla que està donant fruits. S’ha passat a 
soci/a (perquè així ho han demanat) a membres “no actius”. La gestió dels membres anuals (o 
de temporada) és una qüestió a millorar. 
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GESTIÓ 
DE SOCIS 

Socis actuals: 24. 

Comentaris: La revisió de dades de socis per a complir amb els requeriments legals ha fet que 
molt soci no hagi contestat. No s’ha continuat considerant soci a cap persona que no hagi 
contestat. Varis membres no actius de les formacions han passat a ser socis. La gestió i cura 
dels socis és una qüestió a millorar, especialment la temporada vinent, en que la venda 
d’entrades per Internet a l’Ateneu ja serà una realitat. 
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ACTIVITATS 
REALITZADES 

29/06/2017- 17È CASTELL 

Pop i Rock al Castell, la banda sonora de la teva vida. Èxit de públic. Les entrades es van exhaurir 
a mitjans de juny. 

11/09/2017- CONCERT OFRENA DIADA DE CATALUNYA 

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

30/09/2017- CONCERT POP I ROCK AL CASAL 

Concert de Banda i Coral. Casal Recreatiu i Cultural de Castellbisbal. La celebració (al dia 
següent) del referèndum de l’1 d’octubre va deslluir molt i molt l’assistència de públic. 
Sonorització gestionada per l’Agrupació (Sclat!). 

05/10/2017- ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA 

Eleccions nova junta. 

18/11/2017- CONCERT DE SANTA CECILÍA 

Concert de Banda i Coral. Ateneu de Cerdanyola. Molt bona assistència de públic. Molta qualitat 
en la interpretació. Sopar posterior al restaurant la Cava. 

24/11/2017- CONCERT SOLIDARY MARY’S MEAL 

Concert de Coral. Castell de Sant Marçal. 
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22/12/2017- EL COMERÇ POSA MÚSICA AL NADAL 

Concert de Coral, concert de quartet de saxos i concert de banda. Contractat per l’Associació de 
Comerciants de Cerdanyola. Tot i els esforços en l’organització, no va quedar prou lluït. 
L’experiència és bona, però s’ha de preparar molt millor i demanar més publicitat. 

22/12/2017- CONCERT SOLIDARI A SANT PAU DEL CAMP 

Concert de Coral, junt a la Coral Esquellerinc i el cor infantil de Sant Julià de Lòria. Beneficis per 
a un parell d’associacions del Raval. 

30/12/2017- CONCERT DE NADAL 

Concert de Banda i Coral. Ateneu de Cerdanyola. Molt bona assistència de públic. Molta qualitat 
en la interpretació. Dintre de la campanya “Una nit d’il·lusió per a tothom”. 

05/01/2018- CAVALCADA DE REIS 

Passacarrers de la Banda. Cerdanyola. 

14/01/2018- TRES TOMBS A CERDANYOLA 

Passacarrers de la Banda. 

20/01/2018- CONCERT INAUGURACIÓ FESTA SANT ANTONI 

Concert de la Banda. Ripollet. 

21/01/2018- TRES TOMBS A RIPOLLET 

Passacarrers de la Banda. 

26/01/2018- ASSEMBLEA ECONÒMICA 

Presentació i aprovació de balanç de comptes 2017 i pressupost 2018. 

28/01/2018- TRES TOMBS A LLIÇÀ D’AMUNT 

Passacarrers de la Banda. 

03/03/2018- CAP DE SETMANA DE TREBALL DE LA CORAL 

La Vespella a Gurb. Molt bona experiència. La casa ha canviat de mans i és una mica caos, però 
ens van tractar molt bé, tret de la manca de mantes. 



 
8 

18/03/2018- CONCERT DE PRIMAVERA 

Concert de la Banda junt a la Banda d’Igualada. Ateneu de Cerdanyola. Pilot de la venda 
d’entrades per internet. Bona entrada. Piscolabis ben organitzat. 

21/04/2018- TROBADA DE CORALS 

Concert de la coral junt a la coral Cypsella de Sant Feliu de Guíxols i la coral del Turó de Sant 
Pau (Bellaterra). Ateneu de Cerdanyola. Lliurament de localitats per internet. Bona entrada. 
Concert d’alta qualitat. Piscolabis posterior molt ben organitzat. 

06/05/2018- CONCERT DE FESTA MAJOR 

Concert de Banda i Coral. Versió reduïda del Pop i Rock. Ateneu de Cerdanyola. Per causa de la 
pluja es va haver de traslladar de la plaça Abat Oliva a l’Ateneu. Molt bona recepció per part del 
públic. 

19/05/2018-20/05/2018- CAP DE SETMANA DE TREBALL DE 
LA BANDA 

Alberg Santa Maria del Mar a Comarruga. Vespella ens va fallar en la data que havíem reservat. 
A tenir-ho en compte per a següents estades. 

19/05/2018- CONCERT AL CENTRE CULTURAL I DE 
CONGRESSOS LAUREDIÀ 

Coral. Retorn de la invitació de la coral de Sant Julià de Lòria. 

31/05/2018-ASSEMBLEA ORDINÀRIA 

Presentació dels resultats de la temporada. 
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ACTIVITATS 
PREVISTES 

2017/18 
1/06/2018- JORNADA DE PORTES OBERTES 

Ateneu, sala 6. Durant l’assaig de la banda. Emmarcada en les activitats de la Setmana de 
l’associacionisme Cultural Català. 

2/06/2018- XERRADA “TOT MESURANT L’UNIVERS” 

Ateneu, sala 6. A les 12:00. Emmarcada en les activitats de la Setmana de l’associacionisme 
Cultural Català. 

3/06/2018- PROCESSÓ DEL CORPUS 

Passacarrer de la Banda. Ripollet. 

23/06/2018-30/06/2018- “LES DISTÀNCIES CÒSMIQUES” 

Exposició. Ateneu. Sala 22. Inauguració a concretar. 

29/06/2018- 18È CONCERT AL CASTELL DE SANT MARÇAL 

Banda i Coral. 
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07/2018- PROJECTE RENOVACIÓ SALA 10 

Es durà a terme durant aquest mes si es disposa dels diners pressupostats. 

 

2018/19 
11/09/2018- CONCERT OFRENA DIADA DE CATALUNYA 

Banda i Coral. 

6/10/2018- TROBADA DE BANDES A FALSET 

Banda. 

7/10/2018- CONCERT A MANRESA 

Banda. Dintre dels actes programats per la Fira Mediterrània de Manresa. 

28/10/2018- CONCERT A L’ESGLÈSIA DEL CEMENTIRI 

Coral. Col·laboració amb la JOC. 

9/11/2018-11/11/2018- VISITA A SESTAO 

Coral. Retorn de la visita de la coral de Sestao. 

24/11/2018- CONCERT DE SANTA CECÍLIA 

Banda i Coral. Ateneu de Cerdanyola. 

21/12/2018- CONCERT A L’HOSPITALET 

Banda. Repertori d’òperes al Teatre Joventut. S’intentarà repetir aquesta producció en llocs 
diversos al llarg del primer trimestre de l’any 2019. 

29/12/2018- CONCERT DE CAP D’ANY 

Banda i Coral. Ateneu de Cerdanyola. 

 


