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

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2009
•

El cap de setmana 7 i 8 de març es va dur a terme el Curs de música
tradicional i popular amb Aitor Furundarena al Centre Cívic Casa Groga de
Barcelona. El mateix dissabte 7 de març a les 18:3O, Concert a càrrec d’Aitor
Furundarena al Centre Cívic Casa Groga de Barcelona

•

Els dies 6 i 7 d’abril es van programar 2 concerts a càrrec de l’Orquestra
d’Acordions de Baviera conjuntament amb l’Orquestra d’Acordions
Mòdul-4 de Cerdanyola del Vallès. 6 d’abril al Teatre Ateneu de Cerdanyola
del Vallès i el 7 d’abril al Centre Cívic de Sarrià, Casa Orlandai de Barcelona

•

El dissabte 18 d’abril es celebrà la 7a Acordionada, enguany a Canet de
Mar. Es van realitzar els diferents tallers i assaigs dels diferents grups per
preparar el concert de cloenda amb la participació de Black in Five

•

El dijous 30 d’abril l’ACDA col·laborà al Cicle Clàssica a Horta-Guinardó amb
l’organització del concert d’acordió celebrat al Centre Cívic Casa Groga a
càrrec de l’acordionista Cristina Cortina conjuntament amb l’Orquestra
d’Acordions Mòdul-4 de Cerdanyola del Vallès.

•

Durant el mes de Maig, l’Orquestra d’acordions alemanya Rockin’
Accordions conjuntament amb l’Orquestra d’acordions de Sabadell van
oferir una gira de concerts a Lleida i Sabadell.

•

El 18 de novembre es va celebrar la 1a Trobada d’Orquestres i Grups de
Cambra d’Acordions de Catalunya al Teatre el Patronat de La Garriga.

•

El 3 de desembre Josep Vila va fer un concert a la Sala del Museu d’Art de
Cerdanyola dins l’activitat corresponent a la proposta de concerts rodaprogrames organitzats per l’ACDA.

•

Els dies 9 i 10 desembre es va fer el concert de Nikola Tanaskovic,
guanyador del Certamen Internacional d’Acordió d’Arrasate 2008, al Cafè de
Teatre Escorxador de Lleida i a l’Auditori de l’escola Aula de So de Sant Cugat
del Vallès respectivament.

•

El 13 de desembre s’organitza per primera vegada La Festa de L’ACDA, amb
un conjunt d’actes, entre ells la 3a Edició del Cafè-Tertúlia (Vivències de
l’acordió a Catalunya), dirigits a tots els acordionistes de totes les edats i
obert al públic en general. També, de forma especial, es dona valor al fet
que és el dia de La Marató de TV3 per tal de sensibilitzar a tothom i demanar
la col·laboració econòmica a tots els participants a les activitats organitzades.
Es conclou el dia amb el Concert ofert a càrrec del grup de joves de música
celta Lád Cúig.
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ALTRES ACTIVITATS
•

S’han revisat les quotes de socis aplicant un concepte nou dirigit a les famílies amb
més d’un membre soci de l’ACDA. S’ha aplicat el descompte de 10€ en la suma dels
imports corresponents.

•

S’inicia un procés d’assessorament legal que ha inclòs: l’Assegurança de protecció
civil, i els temes que fan referència a la protecció de dades, drets d’imatge, etc...

•

S’ha aconseguit descomptes per als socis als concerts organitzats per Joventuts
Musicals de Sabadell i al concert de Richard Galliano el 2 d’agost a Cadaqués.
També en la compra de productes a la botiga de música Audènis de Barcelona

•

S’ha participat en el Desè Concurs Sant Anastasi de Lleida donant el Trofeu de
l’ACDA al Millor intèrpret d’acordió del concurs. Obra original i peça única feta per
l’artesana catalana Roser Nadal.

•

Es participa a la loteria de Nadal amb el número 51648 amb la intenció d’augmentar al
doble el número de participacions per tal d’aconseguir 2.000€ de benefici per l’ACDA.

•

S’ha ampliat la petició de subvencions donant-nos d’alta com a entitat a l’Ajuntament
de Cerdanyola del Vallès. Alhora, com a nota negativa, enguany, ens han denegat la
subvenció de l’ICUB (Institut de Cultura de Barcelona).

•

S’ha vetllat per reforçar la campanya de socis en tots els actes de l’ACDA.

•

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.

•

S’ha impulsat, en la mesura del possible, la participació d’alumnat d’acordió a la
participació de L’Estiu És Teu, Colònies Musicals organitzades per la Generalitat de
Catalunya.

•

S’ha tingut l’oportunitat de fer difusió de la 1a Trobada d’Orquestres i Grups de
Cambra d’acordions de Catalunya, i de l’acordió en general, gràcies al contacte de
l’OCAB (Orquestra d’Acordions de Cambra de Barcelona) en la entrevista que es va
oferir al programa Notes de Música de Catalunya Música.

•

També s’ha participat en l’entrevista que ens va convidar a fer Radio Sabadell per
exposar la situació actual de l’acordió a Catalunya.

Sabadell, 13 de Desembre de 2009

