
MEMÒRIA 
del 15è Festival de Música de Cardedeu 

2014

Veus per escoltar!



01

Índex

• Valoració 

 a/ Organització 02

 b/ Actuacions 04

• Estat de comptes 08

• Patrocinadors 09

• Suports de promoció 10

• Què s’ha dit del Festival 12



02

INTRODUCCIÓ GENERAL
El públic ha fet una valoració molt positiva del XV Festival de Música de Carde-
deu (FMC), que ha comptat amb una bona participació d’assistents en totes les 
actuacions, cosa que esperona l’Agrupació Coral Cardedeuenca a seguir formant 
part del panorama cultural de Cardedeu.

Per això, les persones que hem treballat en l’organització d’aquest XV FMC, hem 
seguit les pautes que marquen el seu tarannà i que són ben conegudes per a to-
thom que participa d’una manera o altra a fer-lo possible.

Hem continuat treballant en la línia que tots els actes siguin en un sol cap de set-
mana. Una gran festa que l’Agrupació Coral Cardedeuenca ofereix a Cardedeu i 
a tots els amants de la bona música, amb preus que estiguin a l’abast de tothom 
que vulgui assistir a les actuacions que se celebrin al Centre Cultural de Cardedeu 
(CeCuCa), amb un o dos espectacles gratuïts al carrer. Un Festival obert, perquè 
tothom pugui gaudir-ne. I, per descomptat, que la presentació sigui el primer 
gran acte del Festival, i que compti amb la presència de les autoritats, dels mit-
jans de comunicació, dels artistes (que puguin presentar les seves actuacions), a 
més dels organitzadors. I també, si és possible, fer-ho coincidir amb algun acte 
cultural paral·lel al FMC (exposició, xerrada…)

D’altra banda, continuem treballant per aconseguir que tots els patrocinadors 
es facin seu el FMC, assistint a les actuacions i als diferents actes, i també que el 

Valoració
a/ Organització
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puguin percebre com un esdeveniment de qualitat i de suport a la cultura, tot 
promocionant la seva empresa.

PRESENTACIÓ DEL FESTIVAL DE MÚSICA
El dimecres 19 de març va tenir lloc, a la Sala de les Columnes de l’Ajuntament 
de Cardedeu, la presentació del XV Festival de Música amb la presència de l’al-
caldessa, Calamanda Vila,  la regidora de Cultura, Carme Mallorques, i els artistes 
Pablo Gil i Eva González (també soprano de l’Agrupació Coral Cardedeuenca), 
que van oferir una petita mostra de l’actuació al carrer inclosa en el Festival. 
També hi va haver unes paraules de record especial per a la cantaire Maria Camp, 
que ens deixava a principis d’any. Van tancar l’acte el grup d’alumnes de l’Escola 
de Música Lluís Cullell de Cardedeu, amb una petita actuació.

Pel que fa a les finances d’aquesta 15a edició, el nostre propòsit era recuperar 
el superàvit d’edicions anteriors, i ho hem aconseguit. A més, hem mantingut el 
nombre d’espectadors, amb una bona ocupació de les grades del CeCuCa. 

Els patrocinadors també han mantingut les seves aportacions. Tot i així, hem pro-
curat ser molt austers en la despesa, sobretot en els catxets. Tot plegat ha fet que 
aconseguíssim un petit superàvit, que ens anirà molt bé aquest 2015 per poder 
organitzar, de manera més lluïda, el Festival del Centenari.

Valoració
a/ Organització
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El divendres 28 de març, GEMMA HUMET I PAU 
FIGUERES QUARTET obrien el Festival presentant 
un repertori de cançó d’autor molt variat, amb 
cançons versionades tan conegudes com Alfonsina 
y el Mar o Paraules d’amor. També van interpretar 
cançons del mestre Toti Soler i de la Noa. Una bona 
actuació del quartet, en què es fusionen la veu de 
la Gemma Humet amb el so de la guitarra, el con-
trabaix i la bateria, en un ambient càlid i acollidor 
que va captivar el públic assistent. 

Valoració
b/ Actuacions musicals al Centre Cultural de Cardedeu
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El dissabte 29 de març vam gaudir de les emocions 
expressades amb passió per tres veus femenines i 
un piano. LA MARIONA, LA CLàUDIA I LA ILONA, 
acompanyades pel PERE-MATEU XIbERT, ens van 
oferir unexs melodies a través de narracions, de 
poemes i d’onomatopeies. L’espectacle presentat 
De Palestina a John Cage mostrava obres de grans 
compositors com Rossini, Brahms i Goethe, amb un 
recorregut al llarg de cinc segles (del 1525 al 1992) 
on representaven les diferents èpoques i cultures.  

Valoració
b/ Actuacions musicals al Centre Cultural de Cardedeu
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El diumenge 30 de març vam poder gaudir de l’es-
pectacle més fresc d’aquesta edició del Festival, 
de la mà del COR DE NOIES DE MATADEPERA, que 
convidaven a ballar al ritme tant d’una havane-
ra com d’una rumba, amb esperit alegre i jove i, 
a la vegada, mostrant una originalitat autèntica 
així com una qualitat vocal que va deixar el públic 
amb molt bon sabor de boca.

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

El dissabte 29 de març la companyia TSIkbAL, for-
mada per l’EVA GONzáLEz I EL PAbLO GIL, van fer 
passar una estona d’allò més agradable a grans i 
petits a la plaça d’Anselm Clavé. Van presentar 
l’espectacle El maiz i les formigues, una fusió de 
llegendes maies, contes i rondalles sobre el panís, 
amb cançons catalanes i mexicanes, que van diver-
tir molt el públic familiar que hi va assistir.
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Estat de comptes

SUPERàVIT 1.130

TOTAL INGRESSOS 10.645 

Subvencions 3.000 
Programa O.D.A., Diputació BCN 0 
Patrocinadors i Col·laboradors 4.800 
Recaptació Concerts 2.845 

 

TOTAL COSTOS 9.515

Catxets Actuacions 3.900 
Publicitat 308 
Programes de mà i cartelleria 2.348 
Pancartes i lona patrocinadors 170 
Infraestructura concerts 2.567 
Organització i direcció 222 
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Patrocinadors

des del divendres 28 al diumenge 30 de març de 2014

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

Organitza:

www.agcc.cat

Venda anticipada a la web: www.cecuca.cat

Actualització de la programació a: www.agcc.cat

amb el suport de:

divendres 28, a les 22.ooh
Centre Cultural de Cardedeu

dissabte 29, a les 22.ooh
Centre Cultural de Cardedeu

dissabte 29, a les 12.ooh
Plaça Anselm Clavé

diumenge 30, a les 18.3oh
Centre Cultural de Cardedeu

Músiques del món

De Palestrina a John Cage

El maíz i les formigues

Vestides de nit

Gemma Humet i Pau Figueres Quartet

Passarà el temps

Companyia Tsikbal

Cor de noies de Matadepera

Actuació 10

Actuació 10 Actuació 10

Actuació

des del divendres 28 al diumenge 30 de març de 2014

un cap de setmana
que sona bé!

patrocinat per: patrocinat per:

patrocinat per:patrocinat per:
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Suports de promoció
Programa oficial

1
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Suports de promoció
Programa oficial
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Suports de promoció
Programa oficial
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Què s’ha dit del Festival?
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