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CONVOCATÒRIA 
 

La Banda de l’Agrupació Musical de Cerdanyola del Vallès es va fundar l’any 1999 
amb la voluntat d’omplir un espai a la ciutat i de gaudir, compartir i difondre la 
música simfònica a través de tots els estils. És una formació on conviuen entre 50 
i 60 joves intèrprets amateurs, estudiants i professionals acostumats als grans 
reptes i que veuen en la Banda no només un lloc on fer música, sinó també un 
espai on relacionar-se i formar-se com a músics. 

 

Plaça que s’ofereix: Director/a musical titular de la Banda de l’Agrupació Musical de 
Cerdanyola del Vallès. La presa de possessió del càrrec serà a partir de la temporada 
2020-2021. L’entitat contempla un període de prova prèviament pactat amb tots/es 
els/les candidats/es del procés de selecció. 

Funcions que es deriven de la plaça: Direcció de la Banda de l’AMCV als assajos 
setmanals, proves de so, actuacions i altres activitats musicals de la formació (concerts, 
passacarrers i caps de setmana de treball). Planificació de les produccions de la 
temporada, en especial del Concert al Castell de Sant Marçal, conjuntament amb la 
Direcció musical de la Coral de l’AMCV i la Junta Directiva. 

Descripció del procés de selecció: Recepció de CV d’aspirants a l’adreça de correu 
electrònic agrupaciomusicalcerdanyola@gmail.com, entrevista amb la Junta Directiva i 
programació d’un assaig-prova amb la Banda. Es valorarà l’aportació de vídeos i/o 
documents sonors a l’hora de fer la tria d’aspirants. 

Calendari del procés de selecció: Recepció de CV abans del 15 de desembre de 2019 a 
les 23:59h. Entrevistes i assajos-prova durant el primer trimestre de 2020 (dates a 
convenir segons disponibilitat). Fi del procés previst pel mes de d’abril de 2020. 

Retribució i tipus de relació laboral: 6.000 euros anuals (10 o 12 pagues). Factura a 
través de cooperativa o com a treballador autònom. 

Qualitats que es tindran en compte: Joventut, projecció, vocació didàctica, implicació 
més enllà d’aspectes musicals, condició de graduat/da o estudiant en Direcció, intèrpret 
d’instrument (es valorarà especialment vent) i  flexibilitat horària. També es valorarà 
l’experiència en direcció de corals.  
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