Acta de l’Assemblea General Ordinària de socis de l’ACDA 2009
El dia 29 de desembre de 2008 es reuneixen la junta directiva de l’ACDA en assemblea general
ordinària de socis a les 19h a Barcelona, Av. Del Jordà 27, Centre Cívic Casa Groga, sota la
presidència de Raquel Prat amb Sònia Peiró (vicepresidenta), Blai Navarro (secretari), Pilar
Planavila (tresorera) i Josep Vila (vocal).
Assistència: 12
Delegacions de vot: 3
Prèvia:
Petició d’incloure un punt a l’ordre del dia: Canvis a la Junta de l’ACDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lectura i aprovació de l'acta anterior
Altes i baixes de socis
Informe de les activitats de l'any 2008
Balanç econòmic de l’exercici 2008
Planificació de les activitats per l'any 2009
Pressupost activitats 2009
Canvis a la junta de l’ACDA
Precs i preguntes

1. Lectura i aprovació de l'acta anterior
S’aprova per unanimitat amb 13 vots a favor.
2. Altes i baixes de socis
Raquel Prat explica que durant el 2008 s’han donat de baixa 26 socis i 4 s’han donat
d’alta. Comenta que com a junta nova, el fet d’haver de procedir legalment als canvis de
nom dels càrrecs, va endarrerir les coses, alhora que vam tenir problemes al fer els
cobraments per domiciliacions a través dels bancs i fins al mes d’agost no va ser possible. Hi
va haver molta gent que feia l’ingrés en efectiu pel seu compte i que ja van decidir no
efectuar-lo. Actualment som 133 socis.
3. Informe de les activitats de l’any 2008
El 3 d’abril l’ACDA col·labora en el cicle de Clàssica a Horta-Guinardó, amb una
valoració molt positiva. Aquest any s’ha fet diferent pel fet de portar una orquestra com a
teloners. L’Orquestra Variopinta, original per la diversitat d’edat entre els components.
El 13 d’abril es va celebrar la VIa Acordionada a Cervera. Hi van haver problemes amb
el Teatre de la Passió i al final es va celebrar el concert de cloenda a Tàrrega, on ens van
acollir molt bé.
El 17 i 18 de maig es celebra a Lleida el IX Concurs Instrumental Sant Anastasi on
l’ACDA hi va col·laborar amb el trofeu al millor acordionista classificat.
El 18 d’octubre es celebra al Centre Cívic Casa Groga la IIa Edició del Cafè-Tertúlia.
Hi van assistir 35 persones. L’assistent Conxita Romaguera comenta que va ser una vetllada
molt agradable, per tal de no quedar desconnectats d’aquest món.
La presidenta Raquel Prat comenta que hi ha la intenció de fer una tercera edició atès la
bona acollida que ha tingut l’activitat i per tal que puguin assistir els tertulians que vam
convidar i no van poder assistir a les altres edicions.
L’11 de novembre Iñaki Alberdi i Iñigo Aizpiolea van fer un concert de duet
d’acordions al Teatre Ateneu de Cerdanyola del Vallès, amb una gran afluència de públic.

Del 14 al 16 de novembre es celebra al Centre Cívic Casa Groga el VIIIè Curs de
Pedagogia de l’Acordió a càrrec de Carlos Iturralde i Miren Iñarga. Hi va haver una bona
assistència, tant de professors com d’alumnes.
Dins el programa Roda-Programes, el 28 de novembre Maria Mogas, Josep Vila i Blai
Navarro fan un concert a l’EMM Aulos de Cerdanyola del Vallès.
El 30, Blai Navarro fa un concert a l’Escola de Música Creu Alta de Sabadell.
El 9 de desembre l’acordionista finlandés Ari Lethonen ens va oferir el concert
organitzat juntament amb Hauspoz com a guanyador del Concurs Internacional d’Acordió
Arrasate Hiria a l’escola CEME de Sabadell. Pilar Planavila comenta que va estar molt bé,
ja que també va tocar amb els alumnes de l’escola.
A partir de juliol s’activa la nova Pàgina Web de l’ACDA amb el domini
www.acordio.cat. Un assistent no soci planteja associar-se amb ENS Comunicació, per tal de
promocionar la web i els mitjans multimèdia de l’ACDA.
Es fa Loteria de Nadal amb un total de 1000 butlletes a 5€, amb un benefici per l’ACDA
de 875€ (l’associació es queda 5 dècims de loteria en participacions).
A partir d’octubre es fan els nous Carnets de Soci. Amb la intenció que poc a poc es
vagin ampliant els avantatges pels socis, de moment, es poden obtenir descomptes a
l’Audènis.
4. Balanç econòmic de l’exercici 2008
El saldo anterior a dia 26 de gener de 2008 era de 1215,49€. Hi ha hagut ingressos de
9967,75€, i unes despeses de 5887,33€, quedant un saldo actual a dia 29 de desembre de
2008 de 5295,91€. S’explica que en el capítol d’ingressos, durant aquest any s’han fet
efectives algunes subvencions que corresponien a l’exercici del 2007 (2000€ de la diputació,
400€ de Juventuts Musicals del Pallars). Es facilita una còpia del balanç econòmic del 2008
detallat a tots al socis assistents.
5. Planificació de les activitats per l'any 2009
a) Curs de música tradicional a càrrec d’Aitor Furundarena
Proposem fer el curs de 8h l’últim cap de setmana de febrer (28 i 1 de març).
b) Curs Helka Kymäläinen
Es mirarà de fer al mes d’abril i es mirarà de coordinar amb Hauspoz.
c) Acordionada
La proposta de Canet de Mar es contempla fer-la entorn al 20 d’abril. Es defineixen
i s’aproven unes normes generals per al transcurs de l’organització de l’activitat, són
les següents:
- Es facilitarà la informació i la inscripció de l’Acordionada amb temps
suficient.
- Només es consideraran participants a l’Acordionada els alumnes dels quals els
professors/es o els pares facin la inscripció formal i l’enviament a l’ACDA del
document d’autorització amb les dades de l’alumne, telèfons d’interès, etc...
- Es facilitaran les partitures al professorat un cop confirmada la participació
d’algun alumne/a.
- S’incrementa la inscripció per als no socis a 5 €. L’ingrés corresponent a la
participació s’haurà de dur a terme màxim 15 dies abans de l’Acordionada (en cap
cas es farà efectiu el dia de l’Acordionada).
- La participació del professorat serà activa. Tothom col·laborarà en els tallers
i/o a l’organització. Es concretaran les tasques entre el professorat assistent 15 dies
abans de l’Acordionada.

- Es considera imprescindible l’assistència a l’Acordionada dels professors/es
dels acordionistes que hi participin, i només es considerarà excepcional un
contratemps d’última hora o un motiu d’absència justificat per part del professor/a.
D’aquesta manera, només hi podran participar els acordionistes que vinguin
acompanyats dels seus professors/es, i els acordionistes que siguin socis i que
presentin el document d’autorització i responsabilitat per part dels pares juntament
amb la butlleta d’inscripció, si són menors d’edat.
- S’enviaran les normes de participació juntament amb el butlletí d’hivern.
d) Organització dels concerts de les orquestres d’acordió de Baviera (6 i 7 d’abril) i
Leipzig (18 i 19 d’abril)
Ens van contactar una orquestra de Leipzig i una de Baviera per tal de busca’ls-hi
uns concerts. L’Orquestra d’Acordions Mòdul-4 de Cerdanyola del Vallès assumeix
l’acolliment de l’orquestra de Baviera i l’Orquestra d’Acordions de Sabadell la de
Leipzig.
e) Concert Clàssica Horta-Guinardó
El dia està decidit per part del Centre Cívic Casa Groga (30 d’abril). La Solista
serà la Cristina Cortina i els teloners l’Orquestra d’acordions Mòdul-4.
f)Participació a l’Estiu és Teu
En cas de què es faci en farem difusió.

g) IIIa Edició del Cafè-Tertúlia
Està previst fer-la a l’octubre, després de l’èxit de les dues edicions anteriors.

h) 1a Trobada d’Orquestres i Quintets d’Acordions de Catalunya
Es mirarà de fer coincidir amb el 18 i/o 19 d’abril, aprofitant l’intercanvi amb
l’orquestra de Leipzig, tot i que en un principi està planificada per a finals de Maig o
al Novembre a La Garriga.
i)Concerts Roda-Programes
Es continuarà fent, esperant que s’apunti més gent.
j)Promoció d’intercanvis entre escoles de música amb aula d’acordió
L’ACDA posarà en contacte escoles que vulguin participar en el programa.
k) Concert-trobada-berenar de socis, Celebració de la Diada del Soci.
Es proposa fer-ho al Centre Cívic Casa Groga com a concepte de “festa del Soci”
el mes de novembre.

Altres Activitats i Propostes
• Revisió quotes. Concepte nou per famílies: fer un pack de 40€ de total (2 menors
d’edat). 50€ (1 major i un menor). I 60€ (2 majors d’edat). Suposa una rebaixa de 10€
total en tots els casos. Es posa a votació la proposta i s’accepta per unanimitat.
• Assessorament legal:
 Temes de protecció de dades, de drets d’imatge.
 Renovació Estatuts. Llei del 2 d’agost. Llibre 3r del Codi Civil de Catalunya.
 Assegurança de protecció civil.
• Inici biblioteca, mediateca, banc de partitures...

• Loteria de nadal. Projecte d’augmentar el doble el núm. de participacions. Per tal
d’aconseguir 2000€ de benefici.
• Demanar subvencions per a concerts als parcs naturals de la Diputació de Barcelona.
• Continuar amb la participació al Concurs instrumental de Lleida amb la concessió del
trofeu al millor acordionista.
• Aconseguir més avantatges per a socis.
• Obrir el ventall de socis a persones no acordionistes “Amics de l’acordió”.
• Fer campanya de socis en tots els actes de l’ACDA.
• Activar el “club supermanxamascota”.

6. Pressupost activitats 2009
El pressupost d’aquest any (exercici 2009) es calcula que sigui de 10845€. S’explica com
s’ha calculat la distribució per partides diferents i es dona especial importància a la nova
despesa que generarà el posar al dia les qüestions legals de l’Associació.

7. Canvis a la junta de l’ACDA
Raquel Prat explica que Pilar Planavila ha presentat la dimissió del seu càrrec de
Tresorera i que s’ha acceptat. Seguidament dona la paraula a Pilar Planavila que n’exposa els
motius. Pilar valora molt positivament la tasca que s’ha fet i explica que fa 10 anys que està
dins la junta de l’ACDA i que necessita un respir d’un temps. Raquel Prat proposa els
següents canvis en els càrrecs de la junta. Sònia Peiró assumeix el càrrec de tresorera (abans
vice-presidenta) i Josep Vila assumeix el càrrec de Vice-president (abans vocal).
Es procedeix a la votació dels canvis. Sense cap vot en contra ni cap abstenció per part
dels socis assistents, s’accepten els canvis proposats.
Raquel Prat comenta que, aprofitant que l’any vinent hi ha renovació de Junta Directiva,
seria bo ampliar el nombre de socis participants a la Junta.
8. Precs i preguntes
El soci Eduard Juanola ens brinda els seus ànims i ens transmet la seva motivació per tal
que continuem amb la tasca que des de la junta i des de l’ACDA estem realitzant.

Sense cap més intervenció, s’aixeca la sessió a les 20.30h.

