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PROPOSTA D’ACTIVITATS DE L’ACDA ANY 2014 .
1. Jornades pedagògiques. Es planteja fer unes jornades pedagògiques de 3 sessions dirigides
a acordionistes de grau elemental i 1r cicle de grau mitjà, a càrrec dels mateixos professors
que estiguin interessats i als mateixos centres on imparteixin classes.
2. V Trobada d’Orquestres i Grups de Cambra d’Acordions de Catalunya a Lleida.
Dissabte 18 de gener a l’Auditori Enric Granados. Seguir amb el plantejament de donar
suport a la Marató de TV3. Cobrament d’entrada a 3€.
3. Concert Clàssica Horta-Guinardó. Barcelona.
4. XII Acordionada. Ponts . Dissabte 3 de maig. Proposta de fer una obra conjunta
encarregada exprés per la trobada amb obres populars catalanes.
5. Curs de Pedagogia a càrrec d’Alexey Artemiev. Octubre-Novembre
6. Concerts roda-programes. Potenciar els concerts de Roda-programes per petits, joves i
professionals. Tot l’any.
7. Organització de les Colònies d’Acordió 2014 de l’ACDA. Del 28 al 30 de juny. Al Mas
Can Pic de Taradell. A càrrec de professors/es de l’ACDA.
8. Concerts a càrrec de Hanzhi Wang (Xina), guanyadora de l’edició del 2013 del Concurs
Internacional d’Acordió d’Arrasate Hiria organitzat per Hauspoz. Desembre. Llocs a
concretar
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. Seguir amb el núm. 05148.
4. Aconseguir més avantatges de descomptes per a socis.
5. Campanya promoció acordió-ACDA a mitjans de comunicació.
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
de socis de l’ACDA.
8. Col·laboració de l’ACDA amb l’ESMUC en tot el què considerem oportú i que
l’acordió en sigui partícip.

