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PROPOSTA D’ACTIVITATS DE L’ACDA PER AL 2011.



Jornades pedagògiques. Donar continuïtat a les Jornades Pedagògiques. Jornades
Pedagògiques 2011.



Concert Clàssica Horta-Guinardó. Barcelona. Dijous 7 d’abril. Anirà a càrrec de
Vanguard Duo: Acordió (Josep Vila) i clarinet. Olga Morral, solista.



Acordionada. Dissabte 28 de Maig. Igualada.



Concerts Roda-programes. Potenciar els concerts de Roda-programes per petits i
joves. Tot l’any.



Curs de pedagogia. Proposta d’organització conjuntament amb ESMUC. Més
endavant es concretaran les condicions.



Participació a l’Estiu És Teu. Colònies organitzades per la Generalitat de Catalunya.
Participem fent-ne difusió i proposant el professor/a.



Programació conferència d’un tema al voltant de l’acordió, en substitució de la Festa
de l’ACDA i del Cafè-Tertúlia.



3a Trobada d’Orquestres i Grups de Cambra d’Acordions de Catalunya a
Barcelona. Dissabte 10 de Desembre.. Seguir amb el plantejament de donar suport a la
Marató de TV3. Cobrament d’entrada a 10€. (venta de DVD’S 2a Trobada a 5€).
Proposta de fer la trobada a Barcelona. Buscar espònsors i màxim ressò als mitjans de
comunicació. Aprofitar l'actuació de Ivan Sverko, guanyador del Concurs Internacional
d'Arrasate del 2010 per actuar a la Trobada. Proposta de contactar amb un grup convidat
de fora de Catalunya oferint un suport econòmic de 400€.



Organitzar 2 concerts a càrrec d’Ivan Sverko, guanyador del Concurs Internacional
d’Arrasate 2010, d’acord amb Hauspoz.



Iniciar el I Concurs de Composició d'obres per Acordió pel 2011-2012. Propostes de
bases i possibles compositors participants com a jurat.
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ALTRES ACTIVITATS i PROPOSTES


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



Pàgina web. Donar d'alta l'ACDA al Facebook. Obrir un apartat de difusió d'activitats
dels socis (concerts, cd's, premsa, etc...) que estiguin relacionades directament amb
l'acordió anomenat “Acordió a la Carta”



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.
c. Assegurança de protecció civil.



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.



Loteria de Nadal. Proposta de fer 1000 butlletes com enguany i seguir amb el núm.
05148.



Seguir amb la participació al Concurs Instrumental de Lleida 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”. Compromís
de fer un reportatge de “La història de l’acordió al s.XX”



Fer campanya de socis en tots els actes de l’ACDA.



Seguir aportant informació a la web. Vídeos i fotos de activitats de l’ACDA.



Seguir amb l’edició del Butlletí 2 cops l’any. Seguir informant als socis puntualment
amb El Novatí.

