
1. PRESENTACIÓ DE L’ENTITAT

- Dades de l’entitat:

Nom: Associació Juvenil Band Tokades 
NIF: 
Domicili Social: C/ Pare Ferrussola, 28 2-3 Cervera (25200 - Lleida) 
Correu electrònic: bandtokadesmail.com 
Pàgina web: www.bandtokades.cat
Persones responsables de l’associació:

o Presidenta: Carolina Galvez Tore 
o Secretària: Carmina Marsiñach Ollé 
o Tresorera: Glòria Carbonell Turull 

Persona de contacte: Cristina Robles Saltó (

- Breu historia de l’entitat.

Band Tokades som un grup de percussió femení de Cervera (La Segarra). Els 
nostres inicis els trobem l’any 2003 quan un grup d’amigues van decidir crear el 

grup. Hem anat creixent any rera any i al llarg de tot aquest  temps diferents 
noies han anat passant pel grup i gràcies a elles el grup ha crescut i s’ha 

mantingut fins a dia d’avui.

Actualment, Band Tokades està format per un total de 19 noies, entre 18 i 35 
anys. 

Band Tokades participa de la vida comarcal i cerverina col·laborant amb 
entitats sense ànim de lucre, amb l’Ajuntament de Cervera o altres 

administracions locals. 



2. PROJECTE ESPECTACLE DEL 40è. DIVENDRES D’AQUELARRE: 
Dystopian 
 
Participar a l’Aquelarre, per Band Tokades és sinònim d’estiu i diversió però 
també de compromís i serietat, orgull i estima cap al nostre poble i a la nostra 
“cultura cerverina”. Hi participem des dels inicis del nostre grup. Ajudem a 
perpetuar una festa que forma part de la nostra “cultura cerverina”. 
El primer espectacle de Divendres d’Aquelarre va ser a càrrec nostre, l’any 
2005, arrel del desig de contrarestar la masculinitat de l’espectacle de dissabte 

amb el mascle cabró (la “invocació” i, en especial, l’“escorreguda”). Així doncs, 

apareix la figura de la “Cabrona” decidida a plantar cara al masclisme de tota 

una vida, a aquest símptoma de malaltia social que no para de fer-nos mal. El 
fet que el nostre grup estigui format part per NOMÉS DONES, ens dóna 
l’oportunitat de lluitar per aquesta desigualtat, demostrant que també en sabem 
i que no ens aturaran. 
Lluitem per què cada dia sigui 8 de març. 
 
Dystopian es portarà a terme l’últim divendres del mes d’Agost dins dels actes 

del 40è Aquelarre de Cervera (Dies 25, 26 i 27 d’Agost del 2017) mantenint la 

línea esencial del Primer espectacle que vam portar a terme: la feminitat, la 
fortalesa de la dona. 
Els objectius prinicipals de l’espectacle són: 
  

o Donar continuïtat  a l’espectacle de percussió del Divendres 
d’Aquelarre.  

o Donar continuïtat al projecte de l’entitat Band Tokades.  
o Treballar en nous reptes i nous projectes dins de Band Tokades. 
o Participar de la vida associativa de Cervera. 
o Participar a diferents esdeveniments culturals, populars i festius de 

Cervera. 

Recursos necessàris:  

o Recursos materials (infraestructures mòbils, microfonia, bastides, 
escenografía, vestuari). 

o Recursos humans (majoritàriament, regidors col·laborados a qui es 
dóna un petit detall com a agraïment per la col·laboració no 
remunerada; concretament, col·laboradors actors, col·laboradors pel 
muntatge i mobilització d’infraestructures, col·laboradors per 

maquillatge i perruqueria, especilistes pirotècnics,  i col·laboradors 
vàris). 

 

 

 

 



 

o Recursos econòmics: 

Concepte despesa Import (€) 

Direcció artistica (Jon Arrizabalaga)  500  

Catxe actuació Band Tokades* - 

Vestuari i utilleria  700 

Escenografia i elements 1000 

Estructures  500 

Tècnic de so  400 

Pirotècnia i elements de foc  500  

Direcció musical  300 

Altres despeses  200 

TOTAL 4100€ 

 

Donat que és un espectacle que forma part dels actes del 40è. Aquelarre de Cervera, 

la Paeria dóna suport al projecte econòmicament amb 3500€, aportant el projecte 

degudament presentat. 

 

Així doncs, Band Tokades es compromet al compliment de les condicions expressades 

a les bases per l’atorgament de la col·laboració econòmica. 

 

 

 

Cervera, 6 de juny del 2017. 

 

 


