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ACTIVITATS REALITZADES

Coral



25/05/2019– CONCERT A ELS GUIAMETS

✔ Concert de la Coral a Els Guiamets.
✔ Dia de tast de vins, dinar, concert a l’església i pica-pica posterior.
✔ Gran acollida i suport del poble.
✔ Al concert cantàvem sols, i vam fer 15 peces de repertori.

2019 ACTIVITATS REALITZADES



28/06/2019– “UN CASTELL D’ARREL” 
18è Concert al Castell de Sant Marçal

2019 ACTIVITATS REALITZADES

✔ Molt bona assistència i molt bon paper de la coral (musical i logístic).
✔ Un concert molt animat i amè que va arribar molt bé al públic, encara que la calor 

no ho posés fàcil.
✔ Himne dels Pirates amb el compositor Albert Guinovart al piano a la primera part; i 

una segona amb cançons molt populars d’estils variats.
✔ Menció especial a la interpretació de la Cançó del Faroner de M. Desclot i J. Vila i 

Casañas.



03/11/2019– TROBADA DE CORALS A L’AMETLLA DEL VALLÈS

✔ Concert a l’Ametlla del Vallès, convidats per la Coral Lo Lliri, que ja 
havia vingut a Cerdanyola.

✔ Vam portar una part important del concert, amb 14 peces en 8 idiomes 
diferents. Dues peces d’estrena.

✔ L’església era plena i l’acollida per part dels companys de l’Ametlla va 
ser espectacular.

2019 ACTIVITATS REALITZADES



23/11/2019– CONCERT DE SANTA CECÍLIA + SOPAR

✔ Concert de la Coral i la Banda a l’Ateneu de Cerdanyola.
✔ Sis peces d’estrena a Cerdanyola, amb l’acompanyament del Gerard 

Pastor al piano.
✔ Sopar de celebració al restaurant Casa Andreu. Correcte, però no 

repetirem.
✔ Ateneu ple com sempre que actuem junts, molt bones valoracions.

2019 ACTIVITATS REALITZADES



28/12/2020– CONCERT DE CAP D’ANY

✔ Concert de la Banda i Coral a l’Ateneu de Cerdanyola.
✔ Repertori de nadales, tradicionals i no tant. Es va trobar a faltar una 

peça conjunta amb la Banda.
✔ Innovació i implicació en la decoració de l’escenari, molt nadalenca.

2019 ACTIVITATS REALITZADES



15-16/02/2020– CAP DE SETMANA MUSICAL DE LA CORAL

✔ Stage musical de la Coral al Casal LaSalle de Veciana (Anoia).
✔ Molt profitós, molta feina feta i assistència molt bona.
✔ Sala per als assajos correcta, àpats i allotjament genial; entorn 

agradable i tranquil. Segurament repetirem.

2020 ACTIVITATS REALITZADES



ACTIVITATS REALITZADES

Banda



16/06/2019– PROCESSÓ DEL CORPUS A RIPOLLET

✔ Passacarrers de la Banda a Ripollet.
✔ Poca assistència, a millorar.
✔ Per primera vegada va ser organitzada per la parròquia. Va haver-hi 

una demora important en el pagament.
✔ Col·laboració especial del Paco Hernández a la caixa. 

2019 ACTIVITATS REALITZADES



28/06/2019– “UN CASTELL D’ARREL” 
18è Concert al Castell de Sant Marçal

2019 ACTIVITATS REALITZADES

✔ Molt bona assistència.
✔ Un concert molt animat i amè tant per als músics com per als cantaires.
✔ Vam poder gaudir-lo molt, i amb tranquil·litat.
✔ Tot un luxe poder comptar amb el solista Albert Guinovart i convertir-nos en la 

primera Banda amateur que toca Les Mans del Vent, de la seva autoria.
✔ Segona part encertada amb repertori modern d’arrel catalana. Intervencions 

destacades de l’amic Mauricio i del duet CapiNàs.
✔ Vam assajar a l’Auditori de Sant Cugat per falta d’infraestructura a Cerdanyola. 

Ens van tractar molt bé i ens van fer preu especial.



05-08/07/2019– VIATGE A MONTAUBAN-DE-BRETAGNE

✔ Intercanvi de la Banda amb “La Montalbanaise”, banda francesa convidada del 
festival #AMCVsons.

✔ Una gran experiència per a tots els músics, sobretot a nivell cultural.
✔ Es reprèn la voluntat històrica de fer intercanvis internacionals amb la Banda.
✔ Gran actuació durant tot el viatge de l’oncle Daniel.

06/07/2019 – Concert de Música catalana a Montauban-de-Bretagne (França)
07/07/2019 – Concert de música catalana al Lac du Tremelin (França)

2019 ACTIVITATS REALITZADES



2019 ACTIVITATS REALITZADES



11/09/2019– CONCERT DE L’11 DE SETEMBRE

✔ Actuació anul·lada per la pluja.

2019 ACTIVITATS REALITZADES



10/11/2019– FESTA MAJOR DE SANT MARTÍ

✔ Passacarrers de la Banda pel centre de Cerdanyola del Vallès.
✔ Feia molt fred.
✔ Primera actuació que hem fet per la festa de Sant Martí en molts anys.
✔ Assistència baixa, a millorar. 
✔ Constatem com treballa la comissió de Sant Martí: de cara al futur 

posar-s’hi en contacte amb més antelació.

2019 ACTIVITATS REALITZADES



16/11/2019– 38ena TROBADA NACIONAL DE BANDES DE CATALUNYA

✔ Participació de la Banda a la Trobada de Bandes de la FCSM a Terrassa.
✔ Baixa assistència pel canvi de dates degut a les protestes de l’1 d’octubre.
✔ Actuació curta, agraïment als assistents. Confirmem la nostra participació 

continuada a les trobades de la FCSM.
✔ Descobriment de la gran figura del Daniel Alba portant l’estendart.

2019 ACTIVITATS REALITZADES



23/11/2019– CONCERT DE SANTA CECÍLIA + SOPAR

✔ Concert de la Banda i la Coral a l’Ateneu de Cerdanyola.
✔ Sopar de celebració al restaurant Casa Andreu. 
✔ L’equip de govern de l’Ajuntament va ser baixa d’última hora al sopar a causa 

d’una gastroenteritis.
✔ Súper solo de Pau Torres a la trompa (Strauss). Es confirma la tradició de muntar 

una obra amb un membre de l’entitat com a solista per Santa Cecília. 
✔ Cartell fet per Itziar Lienas, membre de l’entitat.
✔ Molt bones valoracions. Estrena d’Around the world in 80 days, de l’autor Otto M. 

Schwarz.
✔ Mala gestió de la taquilla. Mala comunicació puntual entre l’Ateneu i l’ AMCV.

2019 ACTIVITATS REALITZADES



15/12/2019– CONCERT BENÈFIC PER LA MARATÓ DE TV3

✔ Participació solidària de la Banda al concert benèfic per la Marató de TV3 a la 
plaça Abat Oliva de Cerdanyola.

✔ Organitzat per l’associació “El Pansalet”.
✔ Desastre gestió. Vam tocar 10 minuts drets després d’esperar 1h i mitja. Se li va 

comunicar a l’Ajuntament i se li va demanar més implicació en actes d’aquesta 
mena.

✔ La Coral no hi participa, tot i que ja al principi s’havia compromès. Autocrítica: 
repetir per escrit les dates i recordar encara més habitualment els 
compromisos.

✔ Estrena de la Marta Urzaiz, clarinetista de l’entitat, com a directora.

2019 ACTIVITATS REALITZADES



28/12/2020– CONCERT DE CAP D’ANY

✔ Concert de la Banda i la Coral a l’Ateneu de Cerdanyola.
✔ Es va desestimar la idea de fer l’actuació el dia 1 de gener emulant el format del 

concert d’Any Nou de Viena. Finalment es va fer el dia 28 amb la decoració I vestuari 
típics d’aquesta cita, així com la narració radiofònica del Xavi Hernández i el Jaume 
Palomar.

✔ Es reparteixen felicitacions de Nadal personalitzades pels membres de l’entitat, tant 
músics com cantaires. 

✔ Estrena aclamada del Vals de l’Emperador.
✔ Es va trobar a faltar una peça conjunta amb la Coral.
✔ Revàlida de Pau Torres com a solista.
✔ Revàlida de la Itziar Lienas com a autora del cartell promocional.
✔ Es van recollir uns 1200 € amb el mètode de la taquilla inversa.

2019 ACTIVITATS REALITZADES



28/12/2020– CONCERT DE CAP D’ANY

2019 ACTIVITATS REALITZADES



05/01/2020– CAVALCADA DE REIS A CERDANYOLA DEL VALLÈS

✔ Passacarrers de la Banda a la Cavalcada de Reis de Cerdanyola.
✔ Actuació amb molts espectadors, com cada any.
✔ De nou, dificultat per trobar gent per tocar. 
✔ Xavi Hernández repeteix com a director accidental.

2020 ACTIVITATS REALITZADES



12/01/2020– PASSASDA DELS TRES TOMBS DE CERDANYOLA

✔ Passacarrers de la Banda pels Tres Tombs de Cerdanyola.
✔ Organitzat per l’Associació dels Arriers de Cerdanyola.
✔ Bon esmorzar. Bon tracte del pare Garsaball.
✔ Després del conflicte dels Arriers amb la Casa de Aragón de l’any 

anterior, es reprenen les relacions. S’acorda que obri la passada la 
Banda i que just al darrere vagin els tambors.

✔ Coordinació d’entitats.

2020 ACTIVITATS REALITZADES



15-16/02/2020– TRES TOMBS DE RIPOLLET

✔ Actuació passacarrers de la Banda pels Tres Tombs de Ripollet.
✔ Organitzat per l’Associació dels Tres Tombs de Ripollet.
✔ Actuació molt cansada pel llarg recorregut. Agraïment a l’esforç dels músics.
✔ Estrena de la Martina Munté, flautista.
✔ Molt de menjar bo.
✔ Estrena mundial de Ya no quiero na, arranjament d’Amunike (Eloi Vidal).
✔ Un record pel president Joan Albiñana.

2020 ACTIVITATS REALITZADES



26/02/2020– ENTERRAMENT DE LA SARDINA

✔ Actuació de petit format per Carnaval al centre de Cerdanyola.
✔ Estrena de l’Agrupació en aquest acte i estrena per a molts tocant amb 

diables i foc.
✔ Bona assistència.
✔ Ens donen berenar.
✔ Una actuació que ens anirà molt bé per a un any on, encara no ho 

sabíem, ens esperaven moltes cancel·lacions. 

2020 ACTIVITATS REALITZADES



07/03/2020– CONCERT A PINEDA DE MAR

✔ Retorn molt esperat de la Banda a Pineda de Mar, amb estrena a 
l’Auditori d’aquesta localitat del Maresme.

✔ Producció “De la nova cançó al trap, en format simfònic”, basada en 
l’espectacle “Un Castell d’Arrel”.

✔ Públic súper receptiu, ballador i content. Eufòria entre els músics. 
✔ Un espectacle que va obrir portes a possibles actuacions, entre elles una 

processó el divendres Sant; que es va acabar anul·lant per la pandèmia.
✔ Transport en autocar que assumeix l’AMCV. Viatge entretingut.
✔ Col·laboració del duet CapiNàs, el descobriment Carolina Alabau i David 

Mauricio. 
✔ Agraïment a L’Ajuntament de Pineda que valora molt la nostra feina, i ens 

fa molta promoció per les xarxes.

2020 ACTIVITATS REALITZADES



AFECTACIONS DE LA COVID



ACTIVITATS SUSPESES:

✔ Colònies de la Banda (cap de setmana del 21 i 22 de Març, Pantà de Sau)
✔ Concert de la Banda “Spotibanda” (28/03/2020, Ateneu de Cerdanyola)
✔ Processó de divendres Sant  a Pineda de Mar (10/04/2020)
✔ Concert de la Coral “Cantem a la vida de Lorca” (26/04/2020, Ateneu de 

Cerdanyola)
✔ Concert de Festa Major de la Banda  (dissabte 03/05/2020, Ateneu de Cerdanyola)
✔ Concert de la Coral a Pineda de Mar (10/05/2020)
✔ Suspesa l’última fase del procés de selecció del nou director (reprogramada per a 

principi de temporada).

2020 AFECTACIONS DE LA COVID



ADAPTACIÓ DE L’ACTIVITAT DE L’ENTITAT

✔ Juntes telemàtiques.
✔ Trobades via Zoom de la Banda. Revisió del repertori i xerrades setmanals amb 

convidats especials. 
✔ Planificació de trobades virtuals de la Coral per mantenir la forma.
✔ Bufada d’espelmes conjunta per l’aniversari de l’entitat amb xerrada de l’Albert 

Guinovart.
✔ Reunions amb l’Ajuntament per reprogramar les activitats suspeses i fer seguiment de 

la normativa.
✔ Contactes amb la Federació de Corals i amb la Federació de Bandes per tal de poder 

seguir els protocols de desescalada.
✔ Convocatòria de la primera assemblea virtual de la història de l’entitat.
✔ Pagament d’un compte de Zoom de l’Agrupació.
✔ Realització d'entrevistes de la segona fase del procés de selecció de la futura direcció 

de la Banda per via telemàtica. 
✔ Flexibilització i comprensió amb els membres en el pagament de les quotes de 2020.
✔ La Junta aprova seguir pagant les direccions musicals de les dues formacions, tot i 

l’aturada dels assajos.

2020 AFECTACIONS DE LA COVID



GESTIÓ DE MEMBRES I SOCIS



2019 - 
2020

Plantilla de la Banda: 60

Plantilla de la Coral: 42

Socis i sòcies: 45

GESTIÓ DE MEMBRES I SOCIS



GESTIÓ GENERAL



✔ Gestió de subvencions.
✔ Assegurances.
✔ Dossier de patrocini i de produccions.
✔ Actualització de la plataforma de venda online d’entrades i tiquets.
✔ Reforma sala 10. 

2020 GESTIÓ GENERAL


