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Acta de l’Assemblea General Ordinària de socis de l’ACDA 2012

El dijous dia 27 de desembre de 2012 es reuneixen la junta directiva de l’ACDA
en Assemblea General Ordinària de socis i sòcies a les 18.30h a Barcelona, Av. Del
Jordà 27, Centre Cívic Casa Groga, sota la presidència de Raquel Prat Bascompte i
Josep Vila Campabadal com a secretari.
Assistents: 3
Delegacions de vot: 7
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lectura i aprovació de l’acta anterior
Altes i baixes de socis
Informe de les activitats de l’any 2012
Balanç econòmic de l’exercici 2012
Planificació de les activitats per l’any 2013
Pressupost de les activitats per l’any 2013
Precs i preguntes

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
S’aprova l’acta
2. Altes i baixes de socis
S’informa que hi ha 8 baixes i 25 socis nous.
3. Informe de les activitats de l’any 2012
MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2012. 15è ANIVERSARI
•

Com a activitat programada al 2011, el 14 de gener de 2012 es va fer la 3a
Trobada d’Orquestres i Grups de Cambra d’Acordió de Catalunya a
Cerdanyola del Vallès. Enguany, l’orquestra d’acordions convidada de fora de
Catalunya va ser l’Orquestra d’acordions de Múrcia dirigida per Teresa
Manzanero. Com cada any, la recaptació va anar en benefici de la Marató de
TV3 565,90€

•

El dijous 3 de maig a les 19, l’ACDA col·laborà al Cicle Clàssica a HortaGuinardó amb l’organització del concert d’acordió celebrat al Centre Cívic Casa
Groga de Barcelona a càrrec de la formació Vibra-Tango amb l’acordionista
Ferran Martínez i de Queralt Morral , acordió solista.

•

El 5 de maig es celebrà la X Acordionada, enguany a Lleida amb la
col·laboració del Conservatori Professional de Lleida, l’Escola d’Acordió de Lleida
i l’Ajuntament de Lleida. Es van dur a terme diferents actuacions al carrer i
assaigs dels diferents grups per preparar el concert de cloenda a l’Auditori Enric
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Granados amb la participació també de la formació Vibra-Tango. En aquesta
ocasió vàrem comptar també amb la participació d’acordionistes adults i
acordionistes de diatònic. Hi varen participar fins a 110 acordionistes. Audènis
va patrocinar les samarretes de regal commemoratives del Xè aniversari de
l’Acordionada amb el disseny del dibuix de Montse Filella
•

El dissabte 26 de maig dins l’activitat de Concerts Roda-programes, Lydia
Schmidl va fer el concert a l’Església Parroquial de Torrefarrera.

•

Del 9 al 11 de juliol es van organitzar les Colònies d’Acordió 2012 de l’ACDA a
la casa de colònies Mas Can Pic de Taradell. Hi varen participar 20 acordionistes
de 7 a 16 anys de tot Catalunya i varen ser conduïdes per 6 professors d’acordió.
Varen ser uns dies de pedagogia i convivència molt intensos i positius per a tots
els participants i professors que hi varen participar.

•

L’ACDA participa al Concurs de Composició Sincrònic de música
contemporània organitzat per l’Orfeó Lleidatà els dies 13 i 14 d’octubre,
concedint una dotació econòmica de 200€ a l’obra guanyadora i un Premi
Especial a l’obra escrita per Orquestra de Cambra de Corda i acordió Solista.
Que en aquesta ocasió varen presentar una obra interpretada per Queralt Morral
però els membres del jurat varen considerar desert el premi.

•

El Curs de Pedagogia de l’acordió, centrat especialment a les formacions de
cambra, “Seduïts per la Música” a càrrec d’Iñaki Alberdi. Al Centre Cívic Casa
Groga de Barcelona, programat pel mes de gener, es va haver d’anul·lar per
baixa del professor.

•

Pels dies 16,17 i 18 de novembre es va organitzar, juntament amb l’ESMUC, i a
les dependències de l’ESMUC a Barcelona la Màsterclass a càrrec d’Iñaki
Alberdi, varen participar 15 acordionistes vinguts de tot Europa. Remarquem
l’èxit de la jornada de dissabte a la tarda amb les classes obertes a acordionistes
de totes les edats, i el concert a càrrec dels participants al curs on hi varen
assistir més de 100 persones. El curs va generar la necessitat de donar
continuïtat al treball pedagògic realitzat amb el professorat participant. A partir del
2013 es faran noves jornades.

•

Els dies 10 i 11 de desembre es van fer els concerts de Iosif Purits, guanyador
del Certamen Internacional d’Acordió d’Arrasate 2011, Puigcerdà i a
Conservatori Professional de Música “El Musical” de Bellaterra, respectivament.

S’informa de les activitats proposades pel 2012 no es van dur a terme les següents:
Jornades pedagògiques. No es va convidar a Helka Kymäläinen a assistir a les
colònies, No es va crear l’Orquestra d’acordions de Catalunya. La IV Trobada
d’orquestres es passa al 27 de gener de 2013. El curs d’improvisació a càrrec del
professor del Blai, tampoc. No s’inicia la biblioteca. No s’inicia el reportatge “la historia
de l’acordió al s. XX

ALTRES ACTIVITATS
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•

Toca el reintegrament del número 05148 de Loteria de Nadal del 2011 i es
recapta la quantitat de 268 de les butlletes que finalment han desestimat cobrar.

•

Es participa a la loteria de Nadal del 2012 amb el número 05148. Es venen 750
butlletes i s’aconsegueixen 650€ de benefici per l’ACDA. L’ACDA juga 90€ al
número 05148 i 10€ al núm 26026 de l’OCAB.

•

S’està consolidant l’activació de la pàgina web de l’ACDA com a referent
informatiu de l’acordió a Catalunya, tant per a socis com per gent interessada en
les activitats que s’organitzen el món de l’acordió afegint l’apartat “acordió a la
carta” i “Internacional”.

•

S’obre compte al Facebook per seguir ampliant les possibilitats de difusió de les
activitats de l’ACDA.

•

L’ACDA concedeix un premi a l’acordionista millor classificat a cadascuna de les
tres categories existents al Concurs Instrumental de Lleida.

•

Finalment, després de refer la junta directiva i determinar que l’ACDA segueix
endavant, es trameten el cobrament de les quotes de soci del 2011 que estaven
pendents de cobrament, el febrer del 2012.

•

S’aplica la determinació de considerar la domiciliació bancària com a única forma
de pagament de les quotes dels nous socis. S’intenta fer-ho extensiu als socis
que fins ara feien el pagament en efectiu.

•

Havent fet els cobraments corresponents a les quotes del 2011, al febrer del
2012, es trametran els cobraments de les quotes del 2012 el 28 de desembre de
2012.

•

S’aplica la determinació de fer arribar tots els comunicats als socis per e-mail per
tal d’estalviar despeses d’enviament, fotocòpies i paper.

•

S’ha fet una bona campanya de nous socis en les activitats de la Xa
Acordionada, Colònies i MasterClass, fins un total de 25 nous socis.

4. Balanç econòmic de l’exercici 2012
S’adjunta document. A partir del 28 de desembre es cobrarà la quota de l’any 2012.
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5. Planificació de les activitats per l’any 2013
ACTIVITATS DE L’ACDA ANY 2013 .
1. Jornades pedagògiques. Les Jornades Pedagògiques 2013 s’inicien el 13 de
gener. Seran 3 jornades (2 classes i un concert) com a continuïtat del Masterclass
d’Iñaki Alberdi. Seran conduïdes per Iñaki Alberdi i van dirigides als acordionistes
participants a la Masterclass passada. Es pot participar com a oient si s’està
interessat.
2. Curs de composició per acordió. Dirigit a joves compositors. Es faran 3
jornades. La primera coincidirà amb el Concert d’Iñaki Alberdi al Museu de la
Música amb obres de Joan Guinjoan. Guinjoan farà una breu conferencia al voltant
de l’acordió en la música contemporània. La segona anirà a càrrec de Josep Vila i
coincidirà amb la vinguda de Sofia Gubaidulina a l’ESMUC on farà una conferència
al voltant de la seva obra per acordió. Concert d’Iñaki Alberdi de les obres de
Gubaidulina
3. 4a Trobada d’Orquestres i Grups de Cambra d’Acordions de Catalunya a
Terrassa. Diumenge 27 de gener. Seguir amb el plantejament de donar suport a la
Marató de TV3. Cobrament d’entrada a 3€.
4. Promoció de l’ACDA de concerts d’acordió a càrrec d’Ari Letonen. Llocs i dates
a concretar.
5. Concert Clàssica Horta-Guinardó. Barcelona. Arrigo Tomasi. Acordió Jazz.
“Tema i Variacions”. Data a concretar.
6. XI Acordionada. Olesa de Montserrat. Data a concretar.
7. Concerts roda-programes. Potenciar els concerts de Roda-programes per petits,
joves i professionals. Tot l’any.
8. Organització de les Colònies d’Acordió 2013 de l’ACDA. Del 8 al 10 de juliol.
Lloc a concretar. Si és possible a Mas Can Pic de Taradell. A càrrec de
professors/es de l’ACDA.
9. Organització de la 1a Trobada d’Acordionistes de l’ACDA. Lloc: Palau de
Plegamans. Data a concretar.
10. Concerts a càrrec de Maciej Frackiewicz (Polònia), guanyador de l’edició del
2012 del Concurs Internacional d’Acordió d’Arrasate Iria organitzat per Hauspoz.
Proposta de llocs, Centelles, Sentmenat, Tremp...
11. Creació de L’Orquestra d’Acordions de Catalunya, de l’ACDA (OACDA).
Calendari: 1 assaig cada 3 setmanes. Dissabtes matí.
Nivell: Grau Mitjà-Professional. Professors/es socis de l’ACDA, voluntaris que
vulguin participar en el projecte.
Lloc: Mercantic de St. Cugat. Llibreria “El Siglo”
Repertori: 7 obres
Concert: Després de 3 assaigs, programem concert

Ap. correus 5148 - 08080 Barcelona · Tel. 660948148 · acdacorreu@hotmail.com - www.acordio.cat

ALTRES ACTIVITATS i PROPOSTES.
1. Assessorament legal.
a. Temes de protecció de dades, de drets d’imatge.
b. Renovació Estatuts. Llei del 2 d’agost. Llibre 3r del Codi Civil de
Catalunya.
2. Inici biblioteca, mediateca, banc de partitures... Proposta de “deixar” el material
a la biblioteca de l’ESMUC. Es parlarà amb els responsables de l’ESMUC per
veure’n les possibilitats.
3. Loteria de Nadal. Proposta de fer 1000 butlletes i seguir amb el núm. 05148.
4. Aconseguir més avantatges de descomptes per a socis.
5. Compromís de fer un reportatge de “la història de l’acordió al s.XX”
6. Fer campanya de socis en tots els actes de l’ACDA.
7. Mantenir la informació de les activitats de l’ACDA via facebook i a la web de
l’ACDA i obrir un espai a la web on hi hagi la fitxa tècnica de diferents
formacions amb acordió. Alhora, fer difusió a través de la web dels diferents
treballs dels socis (cd’s, grups, concerts...
8. Activar el “club supermanxamascota”, especialment enguany que l’increment
de socis junior s’ha incrementat considerablement.
9. Col·laboració de l’ACDA al Curs d’Acordió Jazz que organitza l’acordionista
Arrigo Tomasi. Lloc, segurament serà a la Casa Groga. Descomptes per a
socis de l’ACDA.
10. Col·laboració de l’ACDA amb l’ESMUC en tot el què considerem oportú i que
l’acordió en sigui partícip.
6. pressupost de les activitats per l’any 2013
Es presenta el pressupost per a l’exercici 2013 i s’estima en un total de 12.179,39€.
Els detalls del pressupost s’especifiquen en el document adjunta a l’acta.
7.Precs i preguntes:
Arrigo Tomasi comenta que s’elimini les ofertes caducades de la pàgina web.
Es tanca la sessió a les 21h.

JOSEP VILA CAMPABADAL
Secretari

RAQUEL PRAT BASCOMPTE
Presidenta

Sabadell, 27 de desembre de 2012

