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Saluda
35 anys fent música, art, societat, cultura.... No és una xifra “redona”, com pot ser els 50 anys
que també ha complit la Federació enguany, però sí que diu molt d’esta Societat que va renàixer en 1983 i que com una gran família que som, tenim grans moments d’alegria i
satisfacció, però també la vida ens dona dolor.
Enguany hem patit el pitjor que ens pot passar: la pèrdua injusta i inesperada d’un dels
nostres membres, un dels nostres amics i germans: Ximo Ramón Bayona. Sempre estarà en
el nostre record i ànima la seua presència. Allà on estès, Ximo, desitgem de tot cor que t’apleguen les notes i
melodies que les teues companyeres i amics te dediquem. Volem que sàpies que esta gran família de la Unió
Musical estarà sempre acompanyant a la teua més pròxima, a la teua mare i pare i, per suposat, al teu germà.
En 35 anys de trajectòria es produeixen sempre canvis i evolució, i enguany també hem tingut una nova “revolució” en la nostra estructura. Un home de la casa, que ama i viu per la música, de un innegable compromís
amb la nostra banda, ha assumit un nou repte: dirigir la banda juvenil de l’escola de música. Me referix, per
supost a Miguel Àngel Gimeno Tamarit. Què puc dir de Miguel Àngel? Crec que res que no sapieu ja. Tan
sols un xicotet detall per als menys veterans: ara que es compleixen els 35 anys de la banda, si no m'equivoque,
és l'únic membre actiu que queda de la famosa foto fundacional que penja en el nostre saló de trofeus.
Junt al nostre director titular, Joan Carles Alonso Campos, crec que forma la millor parella de direcció que se
puga tindre en l’actualitat. Dos persones de una gran qualitat humana i artística, formats en esta casa,
compromeses en el seu treball i en esta Societat. Què més podem desitjar?
Plantejarem nous reptes, nous projectes sobre una envejable base social i musical. Continuem fent gran a la
Unió Musical Santa Cecília de Castellar Oliveral, però, sobretot, seguim gaudint de la música, la cultura ...
i de la festa.

Bons compassos i felices corxeres per a tots i totes!
Pere Pau Carrillo Cerverón

Saluda
Ja estem un any més celebrant les festes en honor a Santa Cecilia. És una festa molt
especial per a la Societat i per a tots els músics en general. Fem balanç de totes les activitats
fetes al llarg de l’any. Podem estar orgullosos d’haver fet molt bons concerts i actes de
carrer.
Però enguany, esta festa té un carácter més especial per a mi. És la primera volta que escric
en la revista de la Societat, i ho faig perquè, tant la directiva com el nostre director, han confiat en mi com a nou
director de la Banda de l’Escola Vicente Gimeno Mocholí.
És un repte molt gran, (ja fa uns anys que havia penjat la batuta), però que m’ho prenc amb moltísima il·lusió, i
vos puc asegurar que vaig a dedicar-li tot el meu esforç perquè la banda siga mantenint el alt nivell que va
deixar Joan Carles.
Este any són més de vint els músics, perquè ja ho són, que s’incorporen a la disciplina de la banda. Això només
vol dir una cosa. Des de la escola s’està treballant molt bé i el esforç de mestres i també alumnes va tenint els
seus fruits.
Ara és un pas més en la seua formació. Apendre a tocar en grup, al costat de amics i companys, és un aspecte
musical molt important. Escoltar-se, afinar, el ritme, treballar en grup amb una finalitat,.., són aspectes que van
a ajudar-los de forma molt positiva fins i tot en el desenvolupament de la seua personalitat.
Enhorabona a tots ells, esperant continuen esforçant-se alhora que es diverteixen.
Moltes gràcies novament a la directiva, director i amics-músics pel seu suport.
Miguel Angel Gimeno Tamarit
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Saluda
Aprofitant que tinc l’oportunitat d’utilitzar aquest altaveu per a arribar a totes les
persones que fan possible aquest gran projecte, m’agradaria transmetre el meu sentiment de
gratitud cap a totes elles. La nostra societat és una estructura complexa en la qual cadascun
dels pilars és imprescindible. L’esforç de tots els actors és el que permet que dia a dia
construïm una gran banda.
Als músics, moltes gràcies per la vostra dedicació. És la vostra decisió d’acudir al musical en lloc de quedarvos còmodament a casa el que fa que hui puguem compartir aquesta música, que poc a poc es plantegen i
superen nous reptes, en definitiva, que puguem gaudir de l’enriquidora experiència que ens aporta fer música
junts.
Als directius, moltes gràcies per la vostra labor. És molt lloable que, a més de desinteressadament, realitzeu
tasques que moltes vegades no es veuen, passen desapercebudes i no són reconegudes en el dia a dia, però que
són imprescindibles perquè funcione l’engranatge.
Als professors, moltes gràcies per la vostra professionalitat. El present i futur de la banda passa per les vostres
mans, és fonamental que transmeteu als educands no tan sols els coneixements musicals, sinó també els bons
hàbits, que els seran útils en totes les facetes de la seua vida, així com la sensibilitat pròpia de les disciplines
artístiques.
Als alumnes, moltes gràcies per la vostra il·lusió. La il·lusió és el motor que fa que s’aconseguisquen els
objectius i es superen les metes. A més a més, te la propietat de ser contagiós, de manera que tot el conjunt es
beneficia de la motivació i les ganes dels que porten poc de temps en la música.
Als socis i familiars, moltes gràcies pel vostre suport. No solament en l’aspecte econòmic, també s’ha de
reconéixer que sempre hi ha moments en què es necessita una mà, una espenta o un consell, i ací esteu vosaltres
quan cal.
A totes les persones que formen la societat, mil gràcies. M’agradaria transmetre la meua satisfacció personal i
l’orgull que sent quan mire al meu voltant i veig el fruit de l’esforç de tots els pilars de la banda. Un exemple
molt clarificador és el gran nombre d’educands que s’incorporen enguany a la banda de l’escola. Que la sala
d’assajos estiga tan plena és, si no garantia de futur, almenys un símptoma de bona salut.
En este aspecte, he d’admetre que, pel contrari, la direcció de la banda de l’escola no resulta una tasca gens
fàcil quan hi ha tants alumnes de nova incorporació. Per això, vullc donar molts ànims a Miguel Ángel Gimeno,
i també les meues felicitacions, pel seu nou lloc com a director. Estic segur que amb la seua professionalitat,
musicalitat i capacitat de treball conduirà a la banda pel millor camí possible.
Joan Carles Alonso Campos

Concert de la Banda Juvenil dirigit per Joan Carles Alonso al Palau de la Música. Celebrat el passat 24 de
juny a la Sala Rodrigo i Organitzat per la Federació d'Associacions de Veïns de València.
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L’ Escola de Música “ Vicente Gimeno Mocholí”

Salutacions a totes i a tots.
Un any més ens disposem a gaudir de les festes de la Nostra Patrona, Santa Cecília.
L’Escola de Música de la Unió Musical Santa Cecília de Castellar participa del sentir i les
característiques generals de les Escoles de Música de la Comunitat Valenciana que des de juliol de
2013 estan reglamentades pel “Decret 91/2013, de 5 de juliol, del Consell, pel qual es regulen les
escoles de música de la Comunitat Valenciana.”
La nostra Escola de Música pretén:
- Oferir una oferta d’ensenyament musical on l’edat, la dotació intel·lectual o la situació
econòmica i procedència social, no supose cap obstacle.
-

Així com mantenir una oferta educativa ampla i variada que permeta atendre tota la demanda
dels aficionats a la música.

-

Aprofitant la llibertat que li dona ser un centre d’estudis musicals no reglat, busca una ampla
flexibilitat i autonomia pedagògica que li permeta crear plans adaptats a cada alumne o grup
d’alumnes.

-

El foment de la pràctica musical en grup serà prioritari, possibilitant el desenvolupament de
les capacitats musicals creatives i la sensibilitat artística de l’alumnat.

-

Donar l’oportunitat als pares, i als pares dels pares a aprendre el llenguatge més antic i
universal.

-

Estar oberta a la vida social i cultural del poble, amb interacció amb altres estaments educatius,
culturals i socials existents en la localitat.
Vos convidem a continuar gaudint de la Societat Unió Musical Sta. Cecília.
Salutacions i un fort abraç

Director de l´Escola. José Roberto Moreno
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50 ANIVERSARI DE LA FSMCV

Participació Banda Titular
Dissabte 26 de maig. Participació dels membres de la Banda Titular al camp de Mestalla amb
motiu del 50 aniversari de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana i en
homenatge a les Escoles de Música. Prèviament es va fer un desfile de totes les bandes participants
Es va batre el rècord de: major desfile de bandes de música de la història, major ensamble de
saxofòns, oboès, trompes, trompetes, trombons, tubes, bombardins, clarinets i percussió corporal.

Participació Banda Juvenil

Dissabte 12 de maig. Participació dels membres de la Banda Juvenil i de l'Escola de Música a la
plaça de bous d’Alacant amb motiu del 50 aniversari de la Federació de Societats Musicals de la
Comunitat Valenciana i en homenatge a les Escoles de Música. Es va interpretar l´obra “El Guerrer
de la Vall Torta” Es va batre el rècord de “major lliçò de música”.
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Cor Polifònic U.M Santa Cecília de Castellar-Oliveral

Concert de Nadal celebrat el 29 de desembre 2017 a l´església de Castellar amb la col·laboració de l´orquestra de cambra
Santa Cecília de Sedaví. Es va interpretar el famós “Glòria” d´Antonio Vivaldi.

Tots aquells que estimen la música, bé perquè en gaudeixen com a professionals o perquè s’hi acosten
com a aficcionats, coneixen els efectes beneficiosos que comporta el fet de cantar en grup. Viure la música des
de dins d’una agrupació coral, és una experiència absolutament enriquidora.
Nombroses investigacions han demostrat que el cant grupal aporta beneficis individuals i socials: ajuda
a reduir l’estrés derivat de la tensió del teball diari, aporta energia vital, creix l’autoestima, et procura millor
salut mental i física, perfecciona el control de la respiració, exercita els músculs del diafragma, els cervicals i
els de la cara, s’estimula la circulació sanguínia, entrena les distintes àrees cerebrals i és una espècie de
gimnàstica neuronal.
A més, millora la coordinació i l’educació de l’oïda, augmenta les dots expressives i la comunicació
oral, és una font de coneixements musicals, millora la capacitat d’escoltar, la concentració i l’empatia vers els
altres, millora la integració social i emocional de les persones, crea un sentiment més col·laborador, més de
germanor i unitat, ja que cal anar al mateix ritme, seguir les pautes del director, afinar bé i escoltar el del costat.
-Realitza també una important tasca social, porta l’alegria, el plaer i la felicitat a diferents col·lectius i
possibilita l’accés a un món artístic ple de sensibilitat i bellesa estètica.
La falta de coneixements musicals, com pot ser el solfeig, no impedeix cantar en un cor. S’aprén per
imitació o d’oïda i, aquesta peculiaritat, no fa al cantaire ser ni millor ni pitjor que aquells que posseïxen una
educación musical acadèmica. En aquest sentit, es pot afirmar que, una hábil direcció, pot assolir resultats
autènticament espectaculars.
El mateix Robert Schumann aconsellava els seus alumnes perquè cantaren en un grup coral a fi
d’iniciar-se en el món de la música, i molts grans compositors i intèrprets coneguts han sigut cantors de cor.
Aquestos avantatges són els que nosaltres hem trobat en el Cor Polifònic Santa Cecilia de CastellarOliveral, que pertany a la Societat Musical del mateix nom.
Amb tot, cal afegir un tret que carateritza especialmente aquest conjunt de cantaires: la qualitat humana
dels seus components. Ni la diferència d’edat, ni les distintes maneres de pensar, ni el desigual nivell musical,
han obstaculitzat el fluir d’un riu de companyerisme, amistat, tolerància i generositat que recorre tot el grup.
Subratllem la possibilitat d’estudiar solfeig en la mateixa Societat Musical, per tal de perfeccionar la
participació en el cor.
Volem aprofitar aquest altaveu per manifestar el nostre agraïment a tots ells. I, sense menystenir
ningú, com a representant, a Joan Carles Alonso, el nostre director, que amb la seua habilitat musical i l’actitud
constructiva en cada assaig, ens encoratja a seguir participant en aquesta agrupació vocal, en la qual, al plaer de
cantar, s’unix el fet de fer-ho en grup.
I per acabar, queda expressar el nostre reconeixement a la nostra amiga Inma, que fou qui, fa uns quants
anys, ens convidà a formar part d’aquesta coral, a la qual li desitgem molts èxits.
Moltes gràcies i, A SEGUIR CANTANT. Loreto i Domènec.
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CONCERT SALA CANAL

El passat 5 de desembre de 2017 es va realitzar el concert de Santa Cecília a la Sala Canal
de Pinedo. Com a plat fort es va interpretar l´obertura fantasia “Romeo i Julieta” de P. I.
Txaikovsky, i la nota emotiva va ser per al director Miguel Peris Martínez, en
reconeixement a tots els anys de treball i dedicació a la Unió Musical Santa Cecília de
Castellar Oliveral. Un any més tenim que donar les gràcies als gerents de la Sala Canal
per col·laborar amb la nostra societat.

CONCERT NADAL

El passat 23 de desembre de 2017 es va celebrar el Concert de Nadal a l'Església Sant
Martí de Porres de l'Oliveral. El públic assistent va disfrutar d´un concert en el que no va
faltar la nota nadalenca amb una versió rock de “Jingle Bell”
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CONCERT AMB PEP “EL BOTIFARRA”

El passat 13 de juliol l´Unió Musical Santa Cecília de Castellar-L’Oliveral va actuar
amb Pep Gimeno “el Botifarra” a l´IES El Ravajol. El conegut cantaor de Xàtiva va
presentar un espectacle de música tradicional valenciana acompanyat per la nostra
Banda anomenat “Botifarra a Banda” i que va entusiasmar al públic assistent.

CONCERT JARDINS DEL PALAU

El dia 3 de juliol la Banda Titular va actuar en el VII Concert de Música Festera celebrat
als Jardins del Palau de la Música dins del programa festiu de la Fira de Juliol i amb la
col·laboració de la Federació Valenciana de Moros i Cristians
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Concert de Sant Vicent

El passat 12 de juny es va realitzar el concert popular de les ” Festes dels Xiquets del
carrer de Sant Vicent” als peus de l'altar del Sant. Al finalitzar el concert es baixa la
imatge i es fa un passacarer. Des d´estes línies volem agrair als clavaris la confiança
depositada en la nostra banda durant tots estos anys per amenitzar la festa

Carxofa 2018

El 16 de setembre de 2018, dins dels actes de les festes patronals de Castellar, en honor a
la Verge del Rosari i organitzat per l’Associació d´Amics de la Carxofa de CastellarOliveral es va interpretar el motet "Glòria a Déu en les Altures" o més conegut com "la
Carxofa". Enguany l’angelet ha sigut la xiqueta Alicia Cordellat Cervera. La
representació ha sigut acompanyada entre altres per músics i pel Cor Polifònic de la Unió
Musical Santa Cecília de Castellar Oliveral baix la direcció d´Ana Rodrigo Sabater.
La recuperació d´esta representació ha estat possible gràcies a l´Associació d´Amics de la
Carxofa de Castellar-Oliveral i la col·laboració de la Cooperativa Elèctrica de Castellar.
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In memóriam de Ximo Ramón Bayona

Hui t’enyorem. Trobem a faltar la teua companyia, el teu somriure, la teua alegria. Has sigut un
membre clau en la nostra societat i has deixat un enorme buit que no hi ha manera d’omplir. Però sempre ens
quedaran les històries i anècdotes per a recordar. Històries que, curiosament, quan venen a la ment provoquen
una sèrie de sentiments, tots ells positius, que tenen la capacitat de reconfortar l’ànima.
El teu record ens regala eixa sensació de calidesa i tendresa que, inexplicablement, genera la il·lusió què
encara estàs ací. Els moments que hem viscut junts també tenen la virtut d’evocar una jovialitat que, fins i tot,
ens desperta un lleu somriure. Has sigut per a tots nosaltres company i amic, que de manera altruista ens has
oferit la teua bondat i la teua il·lusió. Has sigut un regal i el teu record durarà per sempre.

In memóriam d´Enrique Velarte Navarro

Amb molt de dolor vam rebre la notícia de la teua mort. Persona generosa, amable i treballadora serien algunes de les qualitats que et definirien. Empresari d´èxit i director general de productes Velarte, vas
destacar pel teu esperit emprenedor i per la teua generositat amb el teu poble de Castellar-Oliveral que tant
estimaves.
Des de la Unió Musical Santa Cecília de Castellar Oliveral et volem dedicar estes línies com a un xicotet homenatge i volem agrair la sempre desinteressada col·laboració de l´empresa Velarte amb la nostra societat. Només tenim paraules d'agraïment i recolzament a la teua família.
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Unió Musical Santa Cecília Castellar-Oliveral
El 18 de desembre de 1983, va fer la seua presentació la Banda de Música. Era un conjunt infantil,
compost per trenta educands, entre huit i dotze anys, que havien iniciat els seus estudis en l'escola social i en els
Conservatoris. Prompte es realitza una activitat bandística a València, actuant en les festes patronals, intervenint en
programes de Ràdio i TV, Festivals de Bandes i actuacions en el Palau de la Música de València. Va ser triada per a
participar en el Festival Mundial de Músics Jóvens de Suïssa. Ha realitzat actuacions a Àustria, Holanda i a França.
Intervé en una trobada musical hispano francesa, amb la participació de l'Orquestra Harmonie Municipale de Bergerac i la
Unió Musical de Tarragona.
L'entitat pertany a la Coordinadora de Societats Musicals Federades de la Ciutat de València. Participa en la
Campanya “Retrobem la nostra Música” que patrocina la Diputació Provincial de València. Va ser en 1993 quan es va fer
una renovació de l'Escola de Música, el que va originar un increment d'estudis, d'educands i músics, aconseguint-se un
elevat nivell musical. Es va nomenar Mestre director a D. Miguel Peris Martínez. Les activitats socials comprenen, la
docència, formació audicions musicals i altres manifestacions culturals ( exposicions, conferències....).
En 1993 D. Miguel Peris Martínez substituïx en la direcció de la banda a D. Jesús Montó i Verdet, fims a juliol
de 2017.
Al juny de 1995 participa per 1a vegada en un Certamen de Bandes de Música i sent la de menor nombre de
places, obté el 2n Premi, en el Certamen de Bandes de Música, Real Club Nàutic de València.
El 15 de juny de 1996, es presenta per primera vegada el Certamen Provincial de Bandes, que organitza la
Diputació de València, obtenint el SEGON Premi de la Secció Tercera.
El 16 de febrer de 1997, s’obté el Primer Premi en el I Certamen de “Música de Festa”, celebrat a València
amb motiu del Centenari d'Annexió dels Poblats Marítims a la Ciutat.
El 31 de maig de 1998, s’inaugura i beneïx D. Francisco Juliá Cubells, el nou Local Social situat en el carrer
Fortuna, 7 sent els padrins Luisa Taberner i Juan Aznar.
El 7 de juliol de 1998 obté el PRIMER PREMI I MENCIÓ D'HONOR, de la 3a Secció en el Certamen
Internacional de Bandes de Música “Ciutat de València”.
El 14 de març de 1999, es presenta la Banda de l'Escola de Música de Santa Cecília Castellar-Oliveral,
banda juvenil del conjunt instrumental baix la direcció i mestria de D. Miguel Peris Martínez, i sent els padrins Vicente
Ramón Aznar i Raquel Colom
El 29 de juny del 2002 aconsegueix el SEGON PREMI EN LA SECCIÓ SEGONA del Certamen
Internacional de Bandes de Música “Ciutat de València”.
El 9 de maig del 2003 celebra per primera vegada un concert extraordinari coral amb la participació dels cors de
Sant Martí de Porres i La LLar de Castellar.
L'11 de novembre del 2005, s'obté el Quart Premi en el XV Certamen Ciutat de Múrcia, després d'haver
realitzat una magnífica interpretació.
El 14 desembre del 2008, es va oferir un concert extraordinari en el Palau de la Música per a finalitzar els actes
commemoratius del XXV aniversari de la banda.
El 16 de maig del 2010, s'obté el PRIMER PREMI I MENCIÓ D'HONOR, de la 2a Secció en el XXXIV
Certamen Provincial de la Diputació de València. Certamen Celebrat en el Palau de la Música de València.
El 24 d'octubre 2010, s'obté el PRIMER PREMI I MENCIÓ D'HONOR, de la 2a SeccióEn el XXXII
CERTAMEN DE BANDES DE MÚSICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2010 , celebrat en l'auditori Paranimf
del complex educatiu de Xest.
El 8 de setembre de 2017 s´estrena com a nou director de la Unió Musical Santa Cecília de Castellar-Oliveral
Joan Carles Alonso Campos en el concert al barri de Tendetes organitzat per l’Ajuntament de València
EL 28 de setembre de 2018 s'estrena com a nou director de la Banda de l´Escola de Música Miguel Ángel
Gimeno Tamarit.
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Clarinet Baix
Vicente Ramón Llop Vilanova
Pilar Mompó Carcelén

Director:
Joan Carles Alonso Campos
Flautes
Sandra Baquero Vázquez
David Pérez Bayona
Alicia Carrillo Fernández
Lucia Puchades Gimeno
Maria Villagrasa Crespo
África Bolufer Santana
Mireia Alagarda Vidal
Noelia Carrizo Santamaría
Eva Quilis Tamarit
Ana Rodrigo Sabater
Ana Alabau Chacopino
Oboes
Pablo Bustos Bautista
Mireia Alapont Verdeguer
Rafael Lopez Francés
Andrea Tamarit Montó
Fagot
David Giner Doménech
Natalia Giménez Ortega
Clarinets
Mª Pilar Peris Ferrer
María Siurana Paula
Víctor Pérez Bayona
Josep Doménec Santapau Ribes
Marina Pampló Moliner
Marta Picó Olmos
Inma Ortega Aznar
Mayte Mocholí Giménez
Alicia Ortega Aznar
Mireia Aznar Picó
Iñaki Izquierdo Siurana
Laura Vilanova Castellar
Raquel Muñoz Albors
Pere Pau Carrillo Cerverón
María Amparo Rodrigo Quilis
María Bayona Bou
Cristina Gil Real
Carla Navarro Alonso
Nuria Arce Alonso
Mª Amparo Alcácer Soler
Aitana Bolufer Santana
Lucrecia Muñoz Díaz
Carles Forriols Fores
Rocio Ortega Aznar

Saxòfons Alts
Miguel Ángel Gimeno Tamarit
Sol Verdeguer Soler
Jaime Giner Doménech
Neus Ridaura Navarro
Patricia Santapau Boix
Jesús Yuste Subias
Laura Tamarit Manrique
María José Castelló Lerma

Lucia Molina Rodrigo
AlLloret Ruix
A
Sandra
Claudia Ortega Santana
Saxòfons Tenors
Agustín Velarte Antequera
Luís Dasí Chisbert
José Llop Vilanova

Tubes
Pablo Izquierdo Siurana
David Bernat Elorza
José Ignacio Cartagena Puchades

Percussió
Mireia Simón Pérez
Cecilia Peris Ferrer
Iván Quilis Ruiz
Ferrán Barba Sáez
Sigfrido Pérez Fayos
José Vicente Navarro Feliu
Guillem Magraner Quilis
Lucas Sansaturnino Houari
Alejandro Carles Cañigral

BANDA ESCOLA DE
MÚSICA VICENTE
GIMENO MOCHOLÍ

Alejandro Rodrigo Romero

Director:
Miguel Ángel Gimeno Tamarit

Saxòfons Barítons

Flautes

Javier Santiago Ortega Jiménez

Amparo Vivó Navarro(a)
Pablo Monllor Tatay
Fliscorn
Paco Soler Llop
Trompetes
Juan M. Colmena Dasí
Javier Sempere Rodrigo
David Tamarit Cañibano
Sergi Olmos Vila
Ferran Lloret Ruix
Jorge Arias Guerrero
Mayte Alapont Gómez
Rubén Sospedra Gimeno
Trompes
Vicente M. Vivó Navarro
Raquel Gimeno Mocholí
Francisco Alapont Rodríguez(a)
Aurora Rocafull Rodriguez

Rodrigo Schettini
José Arce Alonso
Raquel Navarro Moya
José León Alapont
Nicolás Yagüe Parejo
Trombons
Joan Carles Alonso Campos

Nacho Cartagena Bayona
David Alonso Campos
Luís Bayona Bou
Sergi Ramón Bayona
José Luis Bonafont Tatay

África Bolufer Santana
Eva Quilis Tamarit
Alicia Rodrigo Romero
Noelia Carrizo Santamaría
Mireia Alagarda Vidal
Ana Alabau Chacopino
Inés Cuallado Tatay
Maria Arizo Baselga
Yvonne Amorós Forés
Inés Lopez Pardo
Oboes
Andrea Tamarit Montó
Rafael Lopez Francés
Mar Soria Soler
Lorena Tamarit Montó
Miquel Alapont Verdeguer
Clarinets
María Amparo Rodrigo Quilis

Carla Navarro Alonso
Nuria Arce Alonso
Aitana Bolufer Santana
Carles Forriols Forés
Rocío Ortega Aznar
Mª del Mar Gimeno Ortega
Aitana Domínguez Torró
Nora Carrasco Vique
Neus Velarte Mocholí
Raquel Genovés Gimeno
Requint
Marta Llorens Aznar
Saxòfons Alts
Sandra Lloret Ruix
Lucía Molina Rodrigo
Claudia Ortega Santana
Víctor Santapau Boix
Micaela Bonafont Marí
Sofia Juan Collado
Vicente Lorente Mocholí
Miguel Mollá García

Vicente Gimeno Castellar(a)
Ferran Gimeno Chirivella

Bombardí
Irene Bayona Vega
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Saxòfons Tenors
Pau Soria Soler
Trompes
José Arce Alonso
Raquel Navarro Moya
Sofia Molina Rodrigo
Jaume Pons Rodrigo
Nicolás Yagüe Parejo
Trompetes
Antonio Andreu Segura
Mayte Alapont Gómez
Ruben Sospedra Gimeno
Estela Quilis Tamarit
Lucas Sansaturnino Houari

Trombons
José Luis Bonafont Tatay
Borja Lorente Alapont
Rafa Murcia Ramón
Bombardins
Gabriel Cervera David
Angela Alapont Verdeguer
Fernando Franco Pallarés
Baixos
Pablo Izquierdo Siurana
Nacho Cartagena Puchades
Percussió
Alejandro Carles Cañigral
Aaron Tamarit Tatay
Agatha Navarro Alonso
Oscar Navarro Feliu
Nuria Gil Murciano
Paco Alabau Chacopino

CORAL
Director:
Joan Carles Alonso Campos
Sandra Baquero Vázquez
Inma Ortega Aznar
Neus Ridaura Navarro
Ana Gámez Chisvert
María Siurana Paula
Marta Picó Olmos
Carla Navarro Alonso
Nuria Arce Alonso
María Amparo Rodrigo Quilis
Laura Vilanova Castellar
Marina Pampló Moliner
Mª Pilar Peris Ferrer
Loreto Suller Segarra
David Alonso Campos
David Pérez Bayona
Víctor Pérez Bayona
Josep Doménec Santapau Ribes
José Navarro Ballester
Juan Alonso Gimeno
Domènec Cueva Almela
Antonio Andreu Segura
Sigfrido Pérez Fayos
Sergi Ramón Bayona
Ferran Barba Sáez
Rosa Sáez Cortés
Rafa Almenar Almenar
María Jesús Bayona Cosín
Ferran Gimeno Chirivella

Festes de Santa Cecília 2018
DIUMENGE, 2 DESEMBRE
10.30 HORES, CERCAVILA PER REPLEGAR ALS EDUCANDS QUE S'INCORPOREN A LA BANDA
TITULAR.
12.00 HORES, MISSA EN HONOR DE SANTA CECÍLIA I ALS MÚSICS I SOCIS DIFUNTS EN
L'ESGLÉSIA PARROQUIAL “NUESTRA SEÑORA DE LEPANTO” DE
CASTELLAR
14.00 HORES, DINAR AL MUSICAL. ELS SOCIS I PERSONES INTERESSADES CONTACTAR EN
SECRETARIA.

CONCERT SANTA CECÍLIA
DIMECRES, 5 DESEMBRE
22.00 HORES , AMB LA COL.LABORACIÓ DE LA SALA CANAL DE PINEDO, ENTRADA
GRATUÏTA.
PRÈVIAMENT
ES PROCEDIRÀ A L'ENTREGA DE DIPLOMES ALS MÚSICS JUVENILS QUE
S'INCORPOREN A LA “BANDA TITULAR”

EN L'ENTREACTE ES PROCEDIRÀ A L'ENTREGA DE DIPLOMES ALS MÚSICS EDUCANDS QUE
S'INCORPOREN A LA BANDA DE LA “ESCOLA DE MÚSICA VICENTE GIMENO MOCHOLÍ”

CONCERTS DE NADAL
DISSABTE, 15 DESEMBRE

Concert Banda “Escola de Música Vicente Gimeno Mocholí”
17.30 HORES. ESGLÉSIA DE PINEDO, A BENEFICI DE CÁRITAS PINEDO. A L'ENTRADA DEL
TEMPLE, EL PERSONAL DE CÁRITAS REBRÀ ELS PRODUCTES ALIMENTARIS NO PERIBLES O
DONATIUS QUE VOLUNTÀRIAMENT ENTREGUEN ELS ASSISTENTS.
DISSABTE, 15 DESEMBRE

Concert “Banda Titular”
20.30 HORES. ESGLÉSIA “NUESTRA SEÑORA DE LEPANTO DE CASTELLAR”, A BENEFICI DE
CÁRITAS CASTELLAR-OLIVERAL. EN L'ENTRADA DEL TEMPLE, EL PERSONAL DE CÁRITAS REBRÀ
ELS PRODUCTES ALIMENTARIS NO PERIBLES O DONATIUS QUE VOLUNTÀRIAMENT ENTREGUEN
ELS ASSISTENTS.
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MÚSICS QUE S’INCORPOREN A LA BANDA JUVENIL
FLAUTES

Inés Cuallado Tatay

FLAUTES

María Arizo Baselga

Inés Lopez Pardo

Yvonne Amorós Forés

OBOÉS

Mar Soria Soler

Lorena Tamarit Montó

Josep Miquel Alapont Verdeguer

CLARINETS

Nora Carrrasco Vique

Neus Velarte Mocholí

SAXÒFON ALT

Miguel Mollá García

Raquel Genovés Gimeno

TROMBONS

Borja Lorente Alapont
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Rafa Murcia Ramón

TROMPETES

Rubén Sospedra Gimeno

Estela Quilis Tamarit

TROMPES

Jaume Pons Rodrigo

Lucas Sansaturnino Houari

BOMBARDINS

Nicolás Yagüe Parejo

Angela Alapont Verdeguer Fernando Franco Pallarés

PERCUSSIÓ

Nuria Gil Murciano

Paco Alabau Chacopino

MÚSICS QUE S’INCORPOREN A LA BANDA TITULAR
SAXÒFON ALT

Claudia Ortega Santana

TROMPETA

TROMPES

Rubén Sospedra Gimeno José León Alapont
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Nicolás Yagüe Parejo
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