
AGRUPACIÓ MUSICAL L’EMBURGADA
- El Perelló-   

Breu història

Els  seus  orígens  es  remunten  a  finals  dels  anys  1800  on  un  capità  de 
l’exèrcit va crear una banda amb una dotzena de músics. Als anys 20, amb 
la  creació  d’una  orquestra,  va  començar  la  seva  decadència,  i  es  va 
dissoldre al 1928. A inicis dels anys 50 es tornà a crear una banda sota la 
direcció del mestre Guillermo, amb uns quants músics, però no va tenir 
continuïtat.

Als anys vuitanta (1980), l’associació de veïns, organitza classes de música 
per als joves,  esdevenint  anys després l’Escola de Música,  d’on surt  un 
grup de músics que, al 1992, sota la direcció de Lluís Vidal passa a ser una 
banda de música, que al 1993 s’anomena Agrupació Musical l’Emburgada.

L’any 1996 ingressà a la Federació Catalana de Societats Musicals.

L’any 2001, amb el nou director, en Pere Bono, millora la seva qualitat dia 
a dia. Actualment està formada per uns 35 músics que ofereixen les seves 
actuacions a diversos indrets de Calatunya.

Dintre  de la  tipologia  d’espectacles  musicals  en destaquen:  els  concerts 
(auditoris o a l’aire lliure), processons, cercaviles, inauguracions així com 
d’altres espectacles que poden sobtar com a formació de vent  ja que la 
innovació  i  la  recerca  de  repertori,  característic  d’altres  formacions 
musicals, forma part del constant i rigurós treball del grup.

Entre les actuacions que podríen formar una mica de currículum de l’entitat 
hi ha:
- Cercaviles de Reis (5 de gener) a Ripollet, Martorell
- Inauguracions i actes institucionals (Festes Majors, Fira, 11 setembre)
- Concerts en auditoris o a l’aire lliure. En destaca l’any 2005, l’actuació de 
l’Agrupació a l’Auditori de Barcelona, dintre del IV festival de música de 
bandes.

- Processons (Setmana Santa, Corpus, Tres Tombs,)
-Actuacions  de  festa  major  com rues  i  cercaviles  (Andorra,  Arboç  del 
Penedès, Ampolla,
-Participació anual a la Trobada de Bandes de la Federació Catalana de 
Societats Musicals (cada any a un lloc diferent- des de 1996)



Actuació 2005 a l’Auditori de Barcelona, dintre del IV festival de música 
de bandes, organitzat per la Ferd. Catalana de Societats Musical.s



11 de setembre: actuació conjunta Coral Santa Llúcia i Agrupació Musical 
L’Emburgada.

Participació en celebracions privades (aniversaris, casaments…)



Festes Majors: cercavila.

Concert d’estiu a la fresca



Cervavila de festa major

Actuació a l’Arboç del Penedès 



Actes institucionals

Processó dels Tres Tombs



Trobada de Bandes 

Interpretació peça conjunta (trobada de bandes)


