Memòria d’activitat de 2021
Beat Band de l’Associació Symphocat

L’Associació Symphocat

La Beat Band

L’Associació Symphocat, fundada el 29 de desembre de 2016, va
presentar la documentació i estatuts per a la seva legalització al
Direcció de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya el dia 4 de gener de 2017 sent aprovada el 8
de març de 2017, sent donada d’alta Agencia Tributaria del Ministeri
d’Economia i Hisenda, inscrita en el Registre General d’Entitats
Ciutadanes de l’Ajuntament de Barcelona.

El principal actiu de l’Associació Symphocat és l’agrupació musical Beat
Band, dirigida per en Joan Vayreda i formada per 35 joves músics i
músiques.

L’Associació Symphocat té des de la fundació la seva seu al Centre
Culturals Els Catalanistes, entitat fundada el 1866, Medalla d’Honor
de la Ciutat de Barcelona i adherida a la Federació d’Ateneus de
Catalunya, utilitzant el local com a secretaria, reunions i assaigs, al
carrer Ramon Batlle 2 B 08030 de Barcelona.
Des de la seva l’entitat Symphocat forma part de la Federació
Catalana de Societats Musicals, que agrupa les bandes de música
amateurs de Catalunya, a través de la qual disposa de l’assegurança
d’accidents i responsabilitats que cobreixen les activitats.
Després de quatre anys d’activitat, la Junta de l’entitat es renovà el
2020 i en Joan Pallarès i en Carles Agut van traspassar les seves
responsabilitats a en Gerard Mena, que com a nou president va
configurar una nova Junta formada exclusivament per músics i
músiques.
El 2021 ha sigut el primer any complet d’activitat sota el comandament
de la nova Junta, que exposa orgullosa les principals dades recollides
en l’anualitat, les quals demostren la fortalesa del projecte que ha
pogut fer front a la situació excepcional que encara vivim.

L’activitat de l’agrupació musical Beat Band es distribueix en
temporades de tres trimestres cadascuna. Així, el període en el qual es
programa la oferta cultural de concerts s’inicia el mes de setembre
i finalitza el mes de juliol.
El nostre objectiu principal es fer arribar música de qualitat a un
públic divers. Com a projecte cultural, social i educatiu de llarg
recorregut interactuem amb altres entitats del territori amb les que
compartim valors i principis oferint al seu públic l’accés a la
música en viu en el sentit més ampli.
Recentment hem pres la ferma decisió de desplegar les accions
necessàries per a convertir-nos en un actor més en el procés
d’aprenentatge dels i les nostres músiques a través de la planificació
d’activitats formatives i l’impuls a la transferència de coneixement
en el si de l’agrupació.
Les dades exposades corresponen als dos últims trimestres de la
temporada 2020-2021 i el primer de la temporada 2021-2022.
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1. Programació d’oferta cultural
La Beat Band programa anualment per al Districte de Sant Andreu i la ciutat de Barcelona una oferta cultural de concerts amb l’objectiu d’apropar
el fet musical a la ciutadania amb la màxima qualitat possible, col·laborant amb entitats diverses amb l’objectiu de maximitzar l’impacte social del
projecte. El calendari de concerts oberts al públic durant l’any 2021 ha sigut el següent:

Programació de concerts
13/03

Concert a la Sala Josep Bota de la Fabra i Coats pel Dia Internacional de la Dona

30/05

Concert a la Nau Bostik per finalitzar la Temporada 2020 - 2021

05/06

Assaig obert a la Federació d’Entitats de l’Espai 30

04/09

Concert Festa Major a Sant Esteve de Palautordera

12/09

Concert pels Amics de la Fabra i Coats a les Sales Polivalents de la Fabra i Coats

02/10

Concert al Centre St. Pere Apòstol pel Cicle de Música als Ateneus

17/10

Concert al Club Natació Sant Andreu en motiu del 50è aniversari de l’entitat

22/10

Concert inaugural Fira d'Economia Solidaria de Catalunya

21/11

Concert a l’Auditori de Barcelona pel Festival de Bandes de Catalunya

Entitats col·laboradores
Federació Catalana de
Societats Musicals
Amics de la Fabra i Coats
Xarxa d'Economia Solidària
Federació d’Entitats Espai 30
Nau Bostik
Club Natació Sant Andreu
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1. Programació d’oferta cultural
La Beat Band ha recuperat el 2021 l’activitat de concerts anterior a la irrupció de la COVID-19 el 2020, de manera tal que ha augmentat l’impacte
social i cultural del projecte en el territori malgrat les dificultats que han suposat les successives restriccions d’activitat i aforament en el sector.

2021

Pel que fa a la distribució territorial dels concerts, aquesta es manté sense grans canvis respecte a la sèrie històrica, doncs el Districte de Sant
Andreu i la ciutat segueixen sent la ubicació preferent dels concerts de la Beat Band, que no deixa d’aprofitar l’oportunitat de programar
concerts a la zona metropolitana de Barcelona.
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1. Programació d’oferta cultural | Districte Sant Andreu

Concert al Club Natació Sant Andreu
17/10/2021

Concert pels Amics de la Fabra i Coats a
les Sales Polivalents de la Fabra i Coats
12/09/2021

Assaig obert a la Federació
d’Entitats de l’Espai 30

Concert inaugural Fira d'Economia
Solidaria de Catalunya
22/10/2021

Concert a la Sala Josep Bota
de la Fabra i Coats
13/03/2021

Concert a la Nau Bostik
30/05/2021

05/06/2021
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1. Programació d’oferta cultural | Barcelona

Concert al Centre St. Pere Apòstol
02/10/2021

Concert a l’Auditori de
Barcelona
21/11/2021
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1. Programació d’oferta cultural | Catalunya

Concert Festa Major a Sant Esteve
de Palautordera
04/09/2021
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2. Plantilla de músics i músiques
La plantilla estable de la Beat Band està formada per músics i músiques que cursen i/o han cursat estudis als centres d’ensenyaments musicals
reglats i no-reglats d’arreu del territori, principalment escoles de música, conservatoris i centres superiors de la ciutat de Barcelona.

2021

L’any 2021 la plantilla ha seguit creixent, de tal manera que a 31 de desembre de 2021 la Beat Band comptava amb 35 persones a la plantilla
de músics i músiques (6 més que l’any 2020) sense incorporar en aquests càlculs a les persones voluntàries que col·laboren amb l’entitat en els àmbits
de la fotografia, el ball, el cant o la interpretació requerides per a alguns programes de concert.
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3. Programa musical
Els programes de concert de la Beat Band els decideixen tots i totes les músiques en la reunió de l’assemblea i a proposta de l’Equip de Música liderat pel
director, en Joan Vayreda. Per a la temporada 2021 – 2022 es preveu el muntatge de diferents programes de Jazz i un d’obres per a solistes. No
obstant això, els programes de concert estan subjectes als canvis que l’assemblea o el director estimin oportuns.
Durant el primer trimestre de la present temporada, la Beat Band ha interpretat en públic les següents obres:

Obres programades

Moonglow/Sing Sing Sing

On The Sunny Side Of Street

The Girl From Ipanema

Let’s Dance

Blues Brothers

When The Saints

Happy

Spain

It don’t Mean a Thing

Bandstand Boogie

Cantina Band

Tuxedo/String Of Pearls

Copacabana

Little Brown Jug/Pensylvania

Chan Chan

The Chicken

Concert per clarinet d’Artie Shaw

Stompin at The Savoy

But Not For Me

Birdland

El director i els músics i músiques de la Beat
Band apliquen els seus coneixements previs en
l’arranjament i/o adaptació d’obres
originals per tal d’adequar-les al format que
és propi de la Beat Band.
En aquest sentit, obres com It don’t mean a
thing, Chan chan, But not for me, Libertango,
Let’s Dance, Bandstand Boogie o Stompin at
the Savoy, són arranjaments propis de la Beat
Band, el que permet oferir al públic una oferta
cultural de valor afegit.

Libertango
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www.beatband.org

Aquesta presentació és propietat de l’Associació Symphocat,
associació sense ànim de lucre què dóna cobertura legal a
l’agrupació musical Beat Band.

