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PROJECTE CONEGUEM L’ACORDIÓ:
Proposta d’activitats 2010

•

Jornades pedagògiques. Reunions de treball de professors i professores
d’acordió de Catalunya que hi estiguin interessats. 4 convocatòries durant
l’any. Febrer, Maig, Setembre, Novembre. Dies i lloc a concretar.

•

Concert Clàssica Horta-Guinardó. Barcelona. Dijous 4 de març. Solista:
Marko Sevarlic i Quintet d’Acordions.

•

Acordionada. Cap de setmana 17-18 d’Abril. Puigcerdà. Amb la participació
de grup de música celta Lád Cúid al concert de dissabte. Diumenge visita al
Museu de l’Acordió d’Arsèguel.

•

Curs de pedagogia a càrrec de la pedagoga finesa Helka Kymäläien. Data a
concretar.

•

Festa de l’ACDA. Activitats per a petits al matí, dinar, a la tarda, Cafè-Tertúlia
IV edició, i concert de Cloenda. Diumenge 14 de Novembre.

•

2a Trobada d’Orquestres d’acordions i grups de cambra de Catalunya a
Sabadell. Dissabte 11 de Desembre. Aprofitar l’esdeveniment per donar
recolzament a la Marató de TV3. Enguany es convida a una orquestra de fora
de Catalunya.

•

Pel mes de desembre es programarà el concert que ens oferirà el guanyador
del Certamen Internacional d’Acordió d’Arrasate 2009 amb la col·laboració
d’Hauspoz, associació basca de l‘acordió. El lloc està pendent de concretar.

•

Participació a l’Estiu És Teu. Participem fent-ne difusió i proposant el
professor/a.

•

Durant tot l’any s’organitzaran concerts roda-programes organitzats per
l’ACDA. Als intèrprets que ho sol·licitin se’ls programarà concerts en diferents
localitats en la mesura del possible.

•

Durant tot l’any, des de l’ACDA, es promouran i facilitarà l’organització
d’intercanvis entre escoles de música amb aula d’acordió de tot Catalunya.
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ALTRES ACTIVITATS
•

Revisió estatuts, proposta d’aprovació per què els socis menors d’edat puguin
delegar el vot als pares com a tutors legals

•

Proposta de demanar als nous socis com a única fórmula per fer el pagament
de socis la domiciliació bancària

•

Proposta de demanar un compromís de permanència de 2 anys com a socis,
per als socis nous que es donen d’alta en el moment de fer la inscripció a
cursos de pedagogia aprofitant que obtenen descompte.

•

Assessorament legal.
a. Assegurança de protecció civil. Temes de protecció de dades, de drets
d’imatge.
b. Renovació Estatuts. Llei del 2 d’agost. Llibre 3r del Codi Civil de
Catalunya. c. Assegurança de protecció civil.

•

Inici biblioteca, mediateca, banc de partitures...

•

Seguir fent Loteria de Nadal.

•

Seguir treballant per obtenir més avantatges per a socis en concerts, botigues
de música, etc...

•

Demanar subvencions per a concerts als parcs naturals de la Diputació de
Barcelona.

•

Seguir amb l’aplicació de 10€ de descompte en la quota de soci anual quan hi
hagi més d’un soci en la mateixa unitat familiar.

•

Seguir amb la participació al Concurs instrumental de Lleida, enguany amb la
concessió d’un premi econòmic de 100€ al millor intèrpret d’acordió solista,
millor classificat dins els 3 primers en la categoria més alta.

•

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.

•

Mantenir actualitzada la web de l’ACDA i activar el “Club Supermanxes”.

