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Bona participació de públic en totes les actuacions i una valoració molt positiva que 
el públic va fer del XIVè Festival de Música de Cardedeu, esperona a l’Agrupació 
Coral Cardedeuenca per seguir formant part del panorama cultural de Cardedeu.

Per això tots els esforços de les persones que han treballat en l’organització d’aquest 
XIIIè FMC segueixen les pautes que marquen el seu tarannà i que ja son ben conegu-
des per totes i tots els que participen d’una manera o altra a fer-lo possible.

• Tots els actes en un sol cap de setmana. Una gran festa que l’Agrupació 
Coral Cardedeuenca ofereix a Cardedeu i a tots els amants de la bona 
música. 
• Preus a l’abast de tothom i abonaments per a qui vulgui assistir a totes 
les actuacions que se celebrin al CeCuCa.
• Un o dos espectacles gratuïts al carrer. Un Festival obert, per gaudir-ne 
tothom.
• Que la presentació sigui el primer gran acte del Festival, amb la presèn-
cia, a més dels organitzadors, autoritats i mitjans de comunicació, dels 
artistes que puguin presentar ells mateixos les seves actuacions, i si és 
possible, fer-ho coincidir amb algun acte cultural paral·lel al FMC (expo-
sició, xerrada, ...)
• Treballar per aconseguir que tots els Patrocinadors facin seu el Festival, 
assistint a les actuacions i als diferents actes. Que el puguin percebre 
com un esdeveniment de qualitat on donen suport a la cultura, tot pro-
mocionant la seva empresa.

Valoració
a/ Organització
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El dijous 7 de març, a la Sala de les Columnes de l’Ajuntament de Cardedeu, 
es va fer la presentació d’aquest XIVè FMC amb la presència de la Regidora 
de Cultura, Sra. Carme Mallorques i dels artistes Roger Canals de Calidoscòpia 
i Esther Condal, que varen explicar en persona les seves actuacions davant d’un 
nombrós públic, cantaires i membres dels mitjans de comunicació. Va ser el tret 
de sortida al Festival, que va acabar amb l’actuació del grup de guitarres de 
l’Escola de Música Lluís Collell, quatre joves músics, acompanyats del seu 
mestre Fernando Florez, que varen fer de la presentació un acte molt més lluït.

Cada edició és un repte i en aquesta CATORZENA era important mantenir la 
bona participació aconseguida els darrers anys, la qualitat de les actuacions i 
tot això sense generar dèficit econòmic. En fer el recompte final, és just re-
conèixer que el nombre d’espectadors va baixar força, ja que l’impacte medià-
tic de la Sílvia Pérez o l’Andrea Motis havia estat molt important, però tot i així 
va permetre veure una bona ocupació de les grades del CECUCA. La recaptació 
va ser menor a l’esperada, tant per l’efecte d’haver baixat el preu de les entra-
des per fer-les més a l’abast de tothom, com per la menor assistència.

El que si es preveia era amb la baixa d’algun patrocinador i en que algun d’ells 
fes una menor aportació, per les circumstàncies econòmiques que tothom està 
passant. Però per sobre de tot hi havia la satisfacció i el bon gust de boca que 
va deixar a tothom la qualitat de totes les actuacions. Es va treballar amb un 
pressupost menys ambiciós i un control minuciós de les despeses i tot i així es 

Valoració
a/ Organització
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va generar un petit dèficit, que s’ha cobert amb la mica d’excedent que te-
níem d’anys anteriors, i que no ha estat força més gran gràcies a l’Ajuntament 
de Cardedeu i l’Institut Municipal de Cultura que, amb una col·laboració ex-
traordinària, van suplir l’aportació que cada any feia el programa ODA de la 
Diputació de Barcelona, que va variar les normes de funcionament quan l’or-
ganització ja tenia totes les actuacions contractades i per tant no es va poder 
comptar amb aquesta subvenció.

Valoració
a/ Organització
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El divendres 15 de març, obria el Festival EsthEr 
CondaL que va presentar el seu disc “hoME”, el 
seu disc de debut. Va oferir un concert que va ser 
una muntanya russa emocional, amb estones de 
rock trepidant i vertiginós i moments suaus de jazz 
que asserenaven l’ambient per tornar a portar al 
públic a grans esclats de música. Ben acompanya-
da per una banda de nou músics no va decebre als 
nombrosos assistents.

Valoració
b/ Actuacions musicals al Centre Cultural de Cardedeu
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El dissabte 16 de març es va gaudir d’un bon es-
pectacle i de ben segur el més esperat. Las MIGas 
presentaren el seu disc “nosotras soMos”. Una 
bona entrada per gaudir d’aquestes quatre dones 
que ho donen tot sobre l’escenari. La seva màgia i 
la seva implicació amb el públic va ser-hi ja abans 
de començar. Sempre amb el flamenc com a gène-
re principal, amb la magnífica i trencadora veu de 
Alba Carmona, es ficaren el públic a la butxaca amb 
cançons com “La Plaça del Diamant”. Una gran ac-
tuació que ha deixat petjada al Festival. 

Valoració
b/ Actuacions musicals al Centre Cultural de Cardedeu
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El diumenge 17 de març, com a cloenda d’aques-
ta tretzena edició, el Cor CIUtat dE MatarÓ. 
Una formació molt jove ¡, dirigida des del seus inicis 
l’any 2009 per Jordi Lluch. Varen oferir una primera 
part amb obres corals del barroc i música religiosa 
del segle XX i una segona part que sota el nom de 
música i literatura, va oferir obres corals sobre tex-
tos de Shakespeare, Salvat-Papasseit i Guimerà. Un 
molt bon concert que va agradar a tothom, amb 
veus ben equilibrades i un programa complert.

Valoració
b/ Actuacions musicals al Centre Cultural de Cardedeu
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Valoració
b/ Actuació musical al carrer

El dissabte 16 de març, a les dotze del migdia, el 
Festival de Música de Cardedeu va tornar a sortir al 
carrer, igual que els darrers anys l’escenari estava a 
la Plaça d’Anselm Clavé, un lloc cèntric que facilita 
arribar a més gent.

CaLIdosCÒPIa. Música i danses per escoltar i ba-
llar. En Roger Canals i la seva banda oferiren un 
concert de ball folk amb una nombrosa partici-
pació, tant de balladors com d’oients. De masur-
ques a xotis, de rumbes a passos dobles o tot junt 
i fusionat. Una espiral de seducció o un ball hura-
canat, que és com es defineixen ells mateixos. En 
definitiva, una molt bona matinal de música que 
el Festival de Música de Cardedeu regala a tots els 
vilatans i vilatanes, pel suport incondicional que 
any rere any rep l’Agrupació Coral Cardedeuenca 
en tots els seus actes.
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Estat de comptes

DÈFICIT 102

TOTAL INGRESSOS 14.319

Subvencions 4.240 
Programa O.D.A., Diputació BCN 0 
Patrocinadors i Col·laboradors 5.815 
Recaptació Concerts 4.264 

 

TOTAL COSTOS 14.421

Catxets Actuacions 7.300 
Publicitat 180 
Programes de mà i cartelleria 2.681 
Pancartes i lona patrocinadors 153 
Infraestructura concerts 2.562 
Organització i direcció 1.545 
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Patrocinadors

des del divendres 15 al diumenge 17 de març de 2013

un cap de setmana que sona bé!

Un any més tot això ha estat possible gràcies a l'ajut inestimable de les entitats, 
empreses i particulars que han cregut en aquest projecte. Moltes gràcies a tots.

amb el suport de

el patrocini de

i la col·laboració de

Organitza:

www.agcc.cat

ABAD & VINS. SL
La Bodega de l’Estalvi
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Suports de promoció
Programa + Cartell oficial

1

des del divendres 15 al diumenge 17 de març de 2013

un cap de setmana
que sona bé!

Organitza:

www.agcc.cat

Venda anticipada a la web: www.cecuca.cat   Descompte de 1,00€

Actualització de la programació a: www.agcc.cat

divendres 15, a les 22,ooh
Centre Cultural de Cardedeu

dissabte 16, a les 22,ooh
Centre Cultural de Cardedeu

diumenge 17, a les 18,3oh
Centre Cultural de Cardedeu

dissabte 16, a les 12,ooh
Plaça d’Anselm Clavé

“Home”

“Nosotras somos”

“Música i literatura”

Esther Condal

Las Migas

Cor Ciutat de Mataró

Calidoscòpia

Actuació 12

Actuació 15

Actuació 6
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Actuació“Música i danses
per escoltar i ballar”

amb el suport de: i la col·laboració de:
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Suports de promoció
Programa oficial

1

des del divendres 15 al diumenge 17 de març de 2013

un cap de setmana que sona bé!

Un any més tot això ha estat possible gràcies a l'ajut inestimable de les entitats, 
empreses i particulars que han cregut en aquest projecte. Moltes gràcies a tots.

amb el suport de

el patrocini de

i la col·laboració de

Organitza:

www.agcc.cat

ABAD & VINS. SL
La Bodega de l’Estalvi
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Què s’ha dit del Festival?
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