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MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2013.
•

Com a activitat programada al 2012, el 27 de gener de 2013 es va fer la IV
Trobada d’Orquestres i Grups de Cambra d’Acordió de Catalunya a
Terrassa. La recaptació de les entrades en benefici de la Marató de TV3 va ser
de 540€. A cada grup participant se’ls va agrair la participació amb una figura de
l’artesana Esther Tenedor.

•

L’11 de maig es celebrà la XI Acordionada, a Olesa de Montserrat amb la
col·laboració de l’Escola Municipal de Música, i l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat. Es van dur a terme diferents actuacions al carrer i assaigs dels
diferents grups per preparar el concert de cloenda al Teatre de la Passió amb la
participació també de l’acordionista Arrigo Tomasi. En aquesta ocasió vàrem
comptar també amb la participació d’acordionistes adults i acordionistes de
diatònic. Hi varen participar fins a 90 acordionistes. Audènis va patrocinar les
samarretes de regal de la XI Acordionada amb el disseny del dibuix de Montse
Farré

•

Del 1 al 3 de juliol es van organitzar les Colònies d’Acordió 2013 de l’ACDA a
la casa de colònies Mas Can Pic de Taradell. Hi varen participar 27 acordionistes
de 7 a 16 anys de tot Catalunya i varen ser conduïdes per Sònia Peiró, Olga
Morral, Roser Pla i Raquel Prat. Varen ser uns dies de pedagogia i convivència
molt intensos i positius per a tots els participants i professors que hi varen
participar. Varen participar 7 acordionistes més que l’edició passada.

•

Els dies 13 de gener i 13 d’abril es van organitzar les Jornades Pedagògiques a
càrrec d’Iñaki Alberdi a les dependències de l’ESMUC, en coorganització amb
l’esmuc. Hi varen participar 40 acordionistes i 8 professors, i el concert final es va
fer el 15 de juny a càrrec de 3 participants al curs i dels alumnes d’acordió de
l’ESMUC. El curs va generar la necessitat de donar continuïtat al treball
pedagògic realitzat amb el professorat participant.

•

Els dies 2 i 3 de desembre es van fer els concerts de Maciej Frackiewicz,
guanyador del Certamen Internacional d’Acordió d’Arrasate 2012, al Conservatori
Professional de Sabadell i a l’Auditori Pepita Sellés de l’OCAB a Barcelona,
respectivament.
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ALTRES ACTIVITATS
•

De nou, toca el reintegrament del número 05148 de Loteria de Nadal del 2012
i es recapta la quantitat de 940€ de les butlletes que finalment han desestimat
cobrar.

•

Es participa a la loteria de Nadal del 2013 amb el número 05148. Es venen 672
butlletes i s’aconsegueixen 572€ de benefici per l’ACDA. L’ACDA juga 84€ al
número 05148 i 16€ al núm de l’OCAB.

•

Es participa a la conferència a càrrec de la compositora Sofia Gubaidulina a
l’Auditori de Barcelona.

•

Es promociona el cursos de pedagogia de l’acordió d’Arrigo Tomasi (jazz) al
centre cívic Casa Groga de Barcelona i d’Alexey Artemiev a Cerdanyola del
Vallès organitzat per Olga Morral i Roser Pla

•

Es consolida 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”.

•

L’ACDA concedeix un any més el premi als acordionistes millors classificat a
cadascuna de les tres categories existents al Concurs Instrumental de Lleida

•

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.

•

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.

Sabadell, 26 de desembre de 2013

