Saluda
És per a mi un honor dirigir-me per primera vegada als membres d'esta Societat en ocasió
tan especial.
Com quasi tots vosaltres sabeu, enguany s'ha produït un relleu al capdavant de la
Presidència de la Unió Musical Santa Cecília Castellar Oliveral, recaient este càrrec sobre
la meua persona. Vull que les meues primeres paraules siguen d'agraïment a la Junta
Directiva que represente, ja que sense la seua participació i compromís seria impossible
dirigir esta Societat. Hem d'agrair la continuïtat de les persones que sacrifiquen temps i
esforç en multitud de tasques, moltes vegades, invisibles i no prou valorades.
Però la Unió Musical és, per damunt de tot, Música. Música amb majúscules. I la música la fan persones:
MÚSICS. Açò pareix una simplicitat i obvietat (banalitat, vaja) , però espere que desperte en tots vosaltres una
reflexió: la nostra Associació serà el que els seus membres i músics vullguen. Un lloc de trobada, de gaudir,
d'enriquiment i creixement personal, d'oci, de bellesa, de cultura...
I creixerem. Creixerem en qualitat musical, a ser referent educatiu i d'oci, dinamitzador cultural per al nostre
entorn. Depén de nosaltres.
Celebrem la festa gran de la Música, Santa Cecília, amb els nostres tradicionals actes: concerts, incorporació
nous músics, menjar de germanor... Són dates també adequades per a fer reflexió i avaluació del que hem fet
bé, del que no hem encertat o el que és manifestament millorable. Traieu les vostres conclusions. Vegeu allò
que s'ha aconseguit, com ha funcionat la Banda, l'Escola, la Banda Juvenil o el Cor i on podem millorar.
I proposeu! . Proposeu el que cregueu interessant o convenient. La Unió Musical és de tots vosaltres. Una
Societat dinàmica i en constant evolució.
I, per descomptat, disfrutem! Felices corxeres per a tots!
Pere Pau Carrillo Cerverón

Queridos amigos, socios y amantes de la música:
Me dirijo a todos ustedes, todos los que reciben esta revista informativa, a todos los que
componen esta gran familia que ama y difunde la música.
Celebramos juntos un año más formando parte de nuestra querida banda, y podemos dar
gracias al esfuerzo de todos y cada uno de los miembros de esta sociedad, ya que sin ellos no
sería posible seguir avanzando como lo hacemos, siempre con amor, dedicación y ganas de
hacer buena música.
Mi objetivo es hacer que la banda avance, paso a paso, y por ello, debo agradecer a los
músicos su presencia. Sé de su esfuerzo individual y colectivo, del sacrificio que esta afición lleva consigo, de
vuestros desvelos… Pero podéis sentiros orgullosos por tantas cosas conseguidas y las que están por llegar. Son
muchas las horas de trabajo para acabar triunfando sobre el escenario, horas que no se ven pero que conozco tan
bien como todos ellos. Por ello y por su esfuerzo, mi primer “Gracias” va para los músicos, sin excepción
alguna.
Gracias también a la Junta Directiva y su apoyo incondicional. Sin ellos no serían posibles los muchos
conciertos, los certámenes, los festivales… Todo aquello con lo que crecemos musicalmente y como sociedad.
Cómo no mencionar a los socios y familiares, aquellos miembros que apoyan a nuestra sociedad desde las
gradas, desde los palcos, las plateas, todos esos aplausos que abrazan nuestro esfuerzo y nos hacen conscientes
del nivel del resultado.
Seguiremos adelante, como siempre lo hemos hecho, trabajando duro y dedicándonos por completo a este bello
arte que nos une y da un punto diferente a todas nuestras vidas.
“La música expresa aquello que no puede decirse con palabras pero no puede permanecer en silencio”
(Victor Hugo)
Miguel Péris Martínez
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Banda Juvenil i Escola de Música “ Vicente Gimeno Mocholí”

Cada any la Banda de l’Escola de Música Vicente Gimeno Mocholí incorpora nous educands
que amb il·lusió comencen a aportar la seua part a la Societat Musical. Enguany concretament
han patit, però finalment aprovat, la dura prova d’admissió huit músics. Flauta, oboè, clarinet,
saxo alt, trompeta, percussió i dos trompes.
Personalment opine que aquesta prova és molt beneficiosa per diversos motius. En primer lloc,
és un incentiu que aconsegueix que els alumnes es motiven i, a nivell musical, milloren ràpidament al llarg del
període en què la van preparant. Per altra part, el fet d’enfrontar-se a aquest tipus de prova ajuda a desenvolupar
l’habilitat de conduir adequadament situacions de pressió i evitar el pànic escènic, tant comú entre els músics.
Cal afegir que, encara que l’objectiu principal de la Banda de l’Escola és el de formar als educands en el camp
del conjunt instrumental, un resultat més alt quant a qualitat musical és sempre desitjable. I la manera
d’aconseguir-ho és amb un cert nivell d’exigència.
Tenim una banda que poc a poc va fent-se més gran, i més equilibrada. Açò és un bon símptoma de la bona
salut de l’Escola de Música. És un molt bon senyal que, en un context tan poc propici, hi haja tantes persones
que aposten per aquest complement a la formació. Sense dubte ho fan amb bon criteri, donats els nombrosos
estudis que evidencien que la formació musical influeix positivament en el desenvolupament emocional i
cognitiu de les persones. Per la part que ens toca els professors de l’Escola, treballem no sols per a que l’alumne
siga capaç d’interpretar una cançó amb el seu instrument, sinó que indirectament es potencien habilitats
transversals com l’empatia, el treball en equip o el sentit de la responsabilitat.
Aquestes habilitats s’evidencien en els músics que ja formen part de la banda dos, tres o quatre anys. A més a
més de la qualitat musical que van demostrant, i que tracte d’aprofitar incloent cada curs almenys una obra de
major dificultat així com obres amb instruments solistes, cal destacar la gran labor que realitzen d’integració i
recolzament als educands no tan experimentats. Aquesta tasca és d’essencial importància per dos motius. D’una
banda, el músic inexpert amb aquest recolzament està més motivat i la seua evolució musical és més ràpida. I
d’altra banda, la tasca que realitza el músic expert l’ajuda a desenvolupar les habilitats socials abans esmenades.
Finalment, cal no oblidar la importància de compartir temps amb amics, passar-ho be amb antigues i noves
amistats que enriqueixen en tots els aspectes. I, per descomptat, no ens hem d’oblidar de gaudir de la música.
Enhorabona als nous educands!
Joan Carles Alonso Campos
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L’ Escola
Escola de Musica

Salutacions a totes i a tots.
Un any més ens disposem a gaudir de les festes de la Nostra Patrona.
En primer lloc, vullguera agraïr a tots la tasca tan important que desenvolupa cada persona dins de la
nostra Societat Musical, com ara, tot l’alumnat, iaies, iaios, mares, pares, equip docent, administració i Junta
Directiva. Perquè no cal dir que el bon ambient que es respira és fruit de la aportació que es fa des de tot el
col·lectiu.
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:
-

Fer una oferta d’ensenyament musical on l’edat, la dotació intel·lectual o la situació econòmica i
procedència social, no siga 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 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.
Estar oberta a la vida social i cultural del poble, amb interacció amb altres estaments educatius, culturals
i socials existents en la localitat.

Només afegir, que seguim gaudint de la Societat Unió Musical Santa Cecília.
Vos convide a que ens acompanyeu en les diverses activitats programades dins de la festivitat de la
nostra patrona: audicions dels alumnes; concerts de la Banda Juvenil i Titular. Així, com acompanyar-nos en el
passacarrer de recollida dels nous músics.

Director Escola . J. Roberto Moreno

Salut i bona Música.
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Concert de Nadal Banda Titular

El passat 13 de desembre es va celebrar el Concert de Nadal a l’església “Virgen de Lepanto de Castellar”.
Gràcies a la col.laboració del seu rector D. José Maria Colomer i a l´apropiat programa escollit donada la
proximitat d´unes festes tan senyalades el concert no va decebre a ningú com cada any, els aliments aportats
pel públic assistent són destinats a benefici de Cáritas. L´acte va comptar també amb l´actuació del Cor
Polifònic de Santa Cecília que va interpretar unes nadalenques per a aredonir el concert.

Cor Polifònic Santa Cecilia de CastellarCastellar-Oliveral

Actuació del Cor Polifònic Santa Cecília de Castellar-Oliveral al Concert de Nadal
a l’església “Virgen de Lepanto de Castellar”.
Cantar emociona, entusiasma, relaxa, uneix, expressa, representa...
Estudis realitzats demostren que cantar ens reporta molts beneficis a nivell físic i també a nivell psicològic:és
una activitat aeròbica que incrementa l´oxigen en sang, exercita la memòria i la concentració, ajuda a baixar la
pressió sanguínia, millora el sistema immune, millora la capacitat respiratòria i també la postura corporal,
allibera endorfines: hormones del benestar o millora l´estat d´ànim entre altres.
A més cantar en grup suposa un creixement musical a nivell de tècnica vocal i respiratòria, compenetració amb
la resta de cantants o expressió de sentiments, però també constitueix una font de desafiaments, un valuós
temps compartit per conseguir un objectiu comú i una clara demostració de que amb esforç i compromís es
poden aconseguir grans metes.
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Processó i Carxofa

L’Associació Amics de la Carxofa de Castellar-Oliveral
El motet “Gloria a Déu en les altures”a la plaça Verge de Llepant, davant de l’església, en acabar la solemne processó.
.
El 20 de setembre de 2015, dins dels actes de les festes patronals de Castellar, en honor a la Mare de Déu de la Verge del
Rosser i organitzat per l’Associació Amics de la Carxofa de Castellar-Oliveral es va interpretar el motet "Glòria a Déu
en les Altures" o més conegut com "la Carxofa". Enguany a repetit com l’angelet la xiqueta Lucía Ortega i Wieden,
cor i músics de la pedanía i baix la direcció de Joan Carles Alonso Campos. Des de l’Unió Musical volem donar les
gràcies a la Junta Directiva de l’Associació Amics de la Carxofa per continuar any darrere d’any fent aquest acte tan
meravellós.
Volem fer un agraïment especial a: Fermin Valle president de la cooperativa Electrica i a la seua Junta Rectora. Rafael
Crespo, encarregat de tot l’entramat elèctric. Felipe Ferrer i a tota la seua família pel muntatge de tot l’aparell així com la
seua posada en escena. Sr Rector de la parròquia de “Nuestra Señora Virgen de Lepanto” per conservar i custodiar tants
anys la nostra carxofa i fer possible la representació. Alcaldia Pedànea per al seua col.laboració.

Festival de Bandes a l’Alcúdia
l’Alcúdia

.
El passat 2 d’octubre la Unió Musical va participar a l’Alcúdia en un Festival de Bandes juntament amb la Banda
Sinfónica de l’Associació Musical La Filarrmónica Alcudiana. Este Festival es va celebrar en motiu del 9 d’octubre del
Dia de la Comunitat Valenciana. L’acte es va realitzar a la Casa de la Cultura
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Concerts destacats de la Banda Titular

El passat 6 de desembre de 2014 es va celebrar el tradicional concert de Santa Cecília a la Sala Canal de
Pinedo. Amb un repertori variat i seleccionat al detall la banda va deleitar a tots els presents, donant mostra del
treball i del esforç que suposa una actuació com esta. A més, l´acte es fa si cap encara més entranyable amb la
presentació i lliurament dels diplomes als alumnes que s´incorporen a la Banda Titular i a la Banda Juvenil.
Com tots els anys des de l’Unió Musical hem d’agrair l´inestimable col.laboració de la família Ramírez amb la
nostra societat.

Concert
Concert de la Banda Titular

La banda com ve siguent habitual any rere any va participar en les “Festes del Chiquets de Sant Vicent”. El dia
1 de juny va participar en la solemne processó i el dia 2 realitzà el ja popular concert als peus de l´altar del
sant, en el carrer de Sant Vicent. Des d´ací, un any més els agraïm la confiança que depositen en la nostra banda
per amenitzar la tan volguda i popular festa.
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Unió Musical Santa Cecilia CastellarCastellar-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 hispana 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 seu en 1993, del III
Festival Comarcal, que els promou la Federació, renovació de l'Escola de Música, que origina un increment d'estudis
d'educands i músics, aconseguint-se un elevat nivell musical. Es va nomenar Mestre director a D. Miguel Peris
Martínez que seguix com titular en l'actualitat. 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, continuant en
el dia de hui en el dit càrrec.
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, 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 Péris 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 Secció En el XXXII
CERTAMEN DE BANDES DE MÚSICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2010 , celebrat en l'auditori
Paranimf del complex educatiu de Cheste
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UNIÓ MUSICAL
SANTA CECILIA
CASTELLAR
OLIVERAL

BANDA
ESCOLA DE
MÚSICA
VICENTE
GIMENO
MOCHOLÍ

Director:
D. Miguel Peris Martínez
Flautes
Sandra Baquero Vázquez
David Pérez Bayona
Alicia Carrillo Fernández
Lucia Puchades Gimeno
Maria Villagrasa Crespo
Oboes
Pablo Bustos Bautista
Fagot
David Giner Doménech
Natalia Giménez Ortega
Clarinets
Inma Ortega Aznar
Mayte Mocholí Giménez
Alicia Ortega Aznar
Mireia Aznar Picó
Iñaki Izquierdo Siurana
María Siurana Paula
Laura Vilanova Castellar
Mª Pilar Peris Ferrer
Claudia de Val i del Amo
Marta Picó Olmos
Mª del Mar Ferrer Castelló
Raquel Muñoz Albors
Pere Pau Carrillo Cerverón
María Amparo Rodrigo Quilis
María Bayona Bou
Marina Pampló Moliner
Víctor Pérez Bayona
Josep Doménec Santapau Ribes

Cristina Gil Real
Cristina Vivó Canet
Carla Navarro Alonso
Nuria Arce Alonso
Mª Amparo Alcacer Soler
Aitana Bolufer Santana
Joan Muñoz Díaz
Lucrecia Muñoz Díaz
Carles Forriols Fores
Clarinet Baix
Vicente Ramón Llop Vilanova
Pilar Mompó Carcelén

Saxòfons Tenors
Agustín Velarte Antequera
Luís Dasí Chisbert
José Llop Vilanova
Alejandro Rodrigo Romero

Pablo Monllor Tatay
Saxofons Barítons
Javier Santiago Ortega Jiménez
Amparo Vivó Navarro(a)
Fliscorn
Paco Soler Llop
Trompetes
Juan M. Colmena Dasí
Javier Sempere Rodrigo
David Tamarit Cañibano
Sergi Olmos Vila
Ferran Lloret Ruix
Trompes
Vicente M. Vivó Navarro
Ximo Ramón Bayona
Raquel Gimeno Mocholí
Francisco Alapont Rodríguez(a)

Rodrigo Schettini
Trombons
Joan Carles Alonso Campos
Nacho Cartagena Bayona
David Alonso Campos
Luís Bayona Bou
Sergi Ramón Bayona
José Luis Bonafont Tatay
Vicente Gimeno Castellar(a)
Bombardí
Irene Bayona Vega
Tubes
Pablo Izquierdo Siurana
Leandro González Modesto
David Bernat Elorza

Director:
D. Joan Carles Alonso Campos
Flautes
Lucia Puchades Gimeno
Maria Villagrasa Crespo
África Bolufer Santana
Eva Quilis Tamarit
Alicia Rodrigo Romero
Noelia Carrizo Santamaría
Mireia Alagarda Vidal
Ana Alabau Chacopino
Oboes
Mireia Alapont Verdeguer
Andrea Tamarit Montó
Clarinets
Víctor Pérez Bayona
Marina Pampló Moliner
Pere Pau Carrillo Cerverón
Josep Doménec Santapau Ribes
María Amparo Rodrigo Quilis

Carla Navarro Alonso
Nuria Arce Alonso
Aitana Bolufer Santana
Mª Amparo Alcacer Soler
Joan Muñoz Díaz
Lucrecia Muñoz Díaz
Carlos Forriols Forés
Rocío Ortega Aznar
Saxófons Alts
Patricia Santapau Boix
Laura Tamarit Manrique
María José Castelló Lerma
Sandra Lloret Ruix
Lucía Molina Rodrigo
Pablo Bravo Luján
Claudia Ortega Santana
Víctor Santapau Boix

Percussió
Mireia Simón Pérez
Cecilia Peris Ferrer
Saxòfons Alts
Miguel Ángel Gimeno Tamarit Iván Quilis Ruiz
José Ignacio Cartagena Puchades
Sol Verdeguer Soler
Saxófons Barítons
Ferrán Barba Sáez
Jaime Giner Doménech
Javier Santiago Ortega
Sigfrido
Pérez
Fayos
Neus Ridaura Navarro
Jiménez
José
Vicente
Navarro
Feliu
Patricia Santapau Boix
Jesús Yuste Subias
Guillem
Magraner
Quilis
Jesús Yuste Subias
Abanderat
Laura Tamarit Manrique
Pau Fagoaga Puig
María José Castelló Lerma

Saxófons Tenors
Alejandro Rodrigo
Romero
Pablo Monllor Tatay
Trompes
Ximo Ramón Bayona
José Arce Alonso
Raquel Navarro Moya
Trompetes
Sergi Olmos Vila
Ferrán Lloret Ruix
Antonio Andreu Segura
Trombons
Sergi Ramón Bayona
José Luis Bonafont Tatay
Baixos
Pablo Izquierdo Siurana
David Bernat Elorza
Percussió
Sigfrido Pérez Fayos
José Vicente Navarro Feliu
Guillem Magraner Quilis
Alejandro Carles Cañigral

CORAL POLIFÒNICA
POLIFÒNICA
Director:
Joan Carles Alonso Campos
Sandra Baquero Vázquez
Inma Ortega Aznar
Neus Ridaura Navarro
Thaïs Marín Rodrigo
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

Festes de Santa Cecília 2015
DIUMENGE, 22 NOVEMBRE
10.00 HORES, CERCAVILA PER REPLEGAR ALS EDUCANDS QUE S'INCORPOREN A LA BANDA
TITULAR.
11.00 HORES, MISSA EN HONOR DE SANTA CECÍLIA I ALS SOCIS DIFUNTS EN L'ESGLÉSIA
“ SAN MARTIN DE PORRES DE l’OLIVERAL”
14.00 HORES, DINAR AL MUSICAL. ELS SOCIS I PERSONES INTERESSADES CONTACTAR EN
SECRETARIA.

CONCERT SANTA CECÍLIA
CECÍLIA
DIUMENGE, 6 DESEMBRE
A LES 11:00 H DEL MATÍ, 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, 12 DESEMBRE

Concert Banda “Escola de Música Vicente Gimeno Mocholí”
17.30 HORES. ESGLÉSIA DE PINEDO, A BENEFICI DE CÁRITAS PINEDO.EN L'ENTRADA DEL
TEMPLE, EL PERSONAL DE CÁRITAS REBRÀ ELS PRODUCTES ALIMENTARIS NO PERIBLES O
DONATIUS QUE VOLUNTÀRIAMENT ENTREGUEN ELS ASSISTENTS.
DISSABTE, 12 DESEMBRE

Concert “Banda Titular”
20:00 HORES. ESGLÉSIA “SAN MARTIN DE PORRES OLIVERAL”, 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.

MÚSICS QUE S’INCORPOREN A LA BANDA TITULAR
CLARINET

SAXÒFON

Carles Forriols Forés

Pablo Monllor Tatay

MÚSICS EDUCANDS QUE S’ INCORPOREN A LA BANDA JUVENIL
FLAUTA

OBOE

SAXÒFON ALT

Ana Alabau Chacopino

Andrea Tamarit Montó

Victor Santapau Boix

CLARINET

Rocío Ortega Aznar

TROMPETA

TROMPES

Raquel Navarro Moya

José Arce Alonso

Antonio Andreu Segura
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PERCUSSIÓ

Alejandro Carles Cañigral
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