
Sense músics no hi ha festa!



Cuidar la nostra cultura musical.

Missió de l'entitat:



Objectius

1
Dignificar la nostra música. 2
Participar a tots els actes del calendari festiu amb actes 
propis i amb l’acompanyament musical a altres entitats.
Sóm imprescindibles.

3

Formar músics en una escola de música pròpia.



Fites assolides
2010 - ANY DE FUNDACIÓ

Més de 300 alumnes petits i grans

Col·laboracions amb: 
Castellers / Geganters / Diables / Caparrots / Esbart dansaire / 
Bastoners / Trabucaires / Sardanistes

Per fi…… LOCAL PROPI

Organització dels cicles: Punts de Trobada 
de músics, cantaires i balladors (Jam 
Session)

Espectacle de creació propi: El 
Patatuf

Gravació del CD: Les Músiques de Sant Cugat

Escolta’l

http://tradicionalsantcugat.cat/les-musiques-de-sant-cugat/


TOTHOM

El nostre públic és

INFANTS

ADULTS

MÚSICS

SOCIETAT



EXTERNAVisibilitat de l’entitat
• + de 25 activitats anuals, totes cobertes per 

mitjans audiovisuals.

• Espectacle propi, autogestionat i cada any 
ofert a més de 500 infants.

• Més de 1.000 seguidors a les xarxes.

• www.emtsc.cat

• Instagram

Els grallers de Sant Cugat els millors músics

L’escola de música acompanya a la ruta dels pesebres

Concert de nadales 

http://www.emtsc.cat/
https://www.instagram.com/emtsc/?hl=es
https://www.totsantcugat.cat/actualitat/cultura/els-grallers-dels-gausacs-son-els-millors-musics-del-concurs-de-castells_109947102.html
https://cugat.cat/noticies/societat/156910/les-nadales-tradicionals-acompanyen-la-rua-per-descobrir-els-pessebres-de-la-ciutat
https://www.youtube.com/watch?v=fHN10Qjy9bk


INTERNA

• Més de 300 alumnes.

• Associats de l'entitat.

• Subscriptors al butlletí
mensual de l’associació.

• Voluntaris que treballen per l’associació.

Visibilitat de l’entitat



Agenda d’activitats

Cavalcada de reis

Recorregut de pessebres

Taller de ball de plaça Audició

Carnaval



Agenda d’activitats

Sant Ponç Concert pel dia de la música

Cicle de Punts de Trobada Espectacle El Patatuf

Taller de panderetes



3 Bones raons per a patrocinar-nos
Estareu vinculats amb la Ciutat de Sant Cugat a través de la nostra participació a les festes locals.

Seràs partícep de la nostra missió: CUIDEM LA NOSTRA CULTURA MUSICAL.

Publicitarem la teva marca en els nostres actes més rellevants.



Fórmules de patrocini

Patrocinador Padrí Des de 10.000€ anuals 
Et farem un concert en exclusiva per tu !!!

Patrocinador
d’esdeveniments

Des de 1.000€ 
Seràs patrocinador exclussiu en un dels nostres actes.
En agraïment el vostre nom serà mostrat i anomenat en els nostres actes. 
Presència a les xarxes socials.

Patrocinador cosí Des de 7.000€ anuals  
Difondrem amb prensa el teu apadrinament i podrem garantir la teva 
presencia a 5 esdeveniments pròpis rellevants. 

Patrocinador de grup
Amb 2.000 € anuals. 
Apadrines un grup musical i tots els seus actes.

Si no t’encaixa, digue’ns-ho!
Juntes, buscarem la fórmula.



Et mantenim al dia

Memòria anual

A final d’any us enviarem la memòria anual
de l’entitats, que recull com ha anat el curs
escolar i totes les activitats que hem
realitzat.

Butlletí mensual 

Cada mes enviem un butlletí informatiu amb
les activitats de l’entitat, així com altres
activitats de música tradicional rellevants de
músics reconeguts.



Patrocinadors actuals

ENS FALTES TU 



Comencem?
•Persona de contacte: GEMMA LOPEZ

• Telèfon directe: 659 650 502

• gemmalopez@emtsc.cat

mailto:gemmalopez@emtsc.cat

