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Saluda
2017 ha estat un any intens. Per aquesta Societat marcarà un abans i un després,indubtablement.
Els canvis en les directives són importants, els vaivens en els músics afecten molt més. Però un
canvi en la direcció artística d'una societat musical és dels més profunds que es poden realitzar.
El primer, és realitzar un merescudíssim homenatge al nostre Mestre, Director i AMIC (si, abans
de res, ho considere MEU AMIC): Miguel Peris Martínez. Ha dedicat 25 anys de la seva vida a
aquesta societat, a la nostra banda, a la nostra escola, atenent als socis, als músics, als educands, a
les seves famílies... No tinc paraules per descriure i intentar homenatjar-lo.
Tant la seva voluntat com la nostra era continuar amb la nostra relació, però com sabeu, el compliment de les
exigències administratives a què estem obligats ho fan impossible.
Per Miguel ha estat un any molt dur. A les doloroses pèrdues familiars;ha unit aquesta inevitable mesura. El dia que
em va comunicar la decisió final de no seguir en la Direcció de la UMSCCO, ens vam abraçar i les llàgrimes van
brollar dels nostres ulls. Miguel ha elevat a aquesta Banda a quotes inimaginables per aquells pioners que la van refundar el 1983. En aquest sentit, no faré aquí cap lloa de tots els seus èxits. Cada un de nosaltres tenim el nostre
moment. Per a mi, sempre agrairé la immensa sort que vaig tenir de viure ;èxit en el Certamen Provincial de 2010. El
seu llegat, aquí està: un Societat Musical reconeguda com de les millors de la Ciutat de València, respectada i
admirada. I dues filles que són membres molt actius d´aquesta Societat.
Ara s'obri un nou període i com tot lo nou, il·lusionant, ple de incògnites. Tenim una Banda que gaudeix d'estabilitat
social i econòmica gràcies, entre altres coses, a un equip directiu amb experiència i dedicació al qual, des d'aquestes
línies, vull agrair-los el seu treball i col·laboració. També vull destacar la participació de músics veterans que, tot i
obligacions familiars i socials, continuen demostrant el seu vincle amb la Banda.
Tota crisi és també una oportunitat. Aprofitem-la. Hem apostat per donar la responsabilitat de la direcció artística i
tècnica a Joan Carles Alonso Campos, una persona de la casa, format en ella, amb una vinculació personal i familiar
indubtable, que ja venia demostrant la seva vàlua a la Direcció de la Banda juvenil i en la creació del Cor Polifònic,
a més de la seva intensa activitat interpretativa dins i fora de la UMSCCO.
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
Enguany escric estes línies amb l’emoció de poder fer-ho des de la perspectiva de
l’oportunitat que se m’ha brindat. Poder dirigir la banda en què m’he criat, en què he crescut, de la
qual forme part des de l’any 1992, és un somni fet realitat. Sent un enorme orgull per posar-me al
front de l’agrupació musical que ha aconseguit tan alt nivell al llarg de tots estos anys baix la
direcció del mestre Miguel Peris, i eixe orgull es complementa amb un gran sentiment de
responsabilitat.
He d’agrair profundament al president Pere Pau Carrillo i a tota la directiva la confiança que han depositat en la
meua persona. M’imagine que la decisió de nomenament d’un director és una de les més delicades i difícils en
l’àmbit de les societats musicals. He d’expressar també el meu agraïment a Miguel Peris, a més de per tot el que
m’ha aportat musicalment al llarg d’estos anys, per haver-me donat el seu suport en aquest moment en què ha decidit
fer un pas enrere i deixar la direcció de la banda en altres mans. Gràcies pel recolzament i pels consells. I, per
suposat, gràcies a tots els meus companys músics per la càlida acollida que m’haveu regalat, per les vostres sinceres
paraules d’ànims i també pel vostre suport i confiança, a pesar de tots els assajos que vos he deixat sense descans...
A tots, moltes gràcies.
He arribat inesperadament, però no per això amb menys il·lusió i ganes de treballar. En la meua opinió, no hi ha res
més gratificant que experimentar dia a dia les xicotetes millores; que hui tal passatge sona un poc més afinat, que hui
tal motiu està més ben articulat, que hui el conjunt sona un poc més cohesionat. És el resultat de l’esforç de
cadascun dels músics, que resten hores de son, dels seus estudis i dels seus treballs per tal d’assistir als assajos. I la
millor recompensa arriba el dia del concert, el dia en què es comparteix el resultat de tot el treball amb el públic, el
moment en què es buida la ment i no queda lloc per a preocupacions, tan sols per a gaudir de la música i les
emocions que transmet.
Per últim, m’agradaria felicitar als nous educands que s’incorporen tant a la banda de l’escola com a la banda titular.
Ells fan que es prenga consciència que la Unió Musical és un organisme viu que s’ha de cuidar per tal que cresca sa i
fort, i seguisca aportant tantíssims beneficis al conjunt de la societat.
Joan Carles Alonso Campos
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Banda Juvenil Escola de Música

El 14 de març de 1999, es presenta la Banda de l'Escola de Música de Santa Cecília
Castellar-Oliveral, banda juvenil del conjunt instrumenta,l baix la direcció i mestria de D.
Miguel Peris Martínez, i sent els padrins Vicente Ramón Aznar i Raquel Colom.
Durant els anys següents la banda juvenil ha sigut el primer pas per a que els alunmes de
l'escola puguen desenvolupar els seus coneixements musicals, apresos durant la llarga preparació
i formació impartida pels mestres. Esta banda juvenil és la llavor de l'Unió Mucical Santa Cecília
de Castellar-Oliveral.
Tots els anys la banda participa als Concerts de Nadal i al Concert de cloenda de les
audicions de final de curs de l'Escola.
Enguany, per primera vegada, ha participat com a banda convidada al II certamen de
Bandes Juvenils organitzat per l'alcaldia de Castellar-Oliveral. Al certamen actuaren les bandes
de l'Unió Musical el Xúquer de Sumacàrcer, l'Agrupació Musical Santa Cecília de Sedaví i el
Centre Artístic Musical Moncada, siguent esta última la guanyadora.
Des de l'any 2009 el director titular de la Banda de l´Escola és D. Joan Carles Alonso
Campos. Nascut a Castellar Oliveral, 1983, té estudis de Grau Superior de Música en
l´especialitat de trombó, Grau Professional de piano i Grau Superior de direcció d'orquestra.
És professor de piano, trombó i solfeig en la Banda Primitiva de Paiporta. És fundador i
director del Cor Polifònic de la Unió Musical Santa Cecília de Castellar Oliveral, i subdirector
de la Banda Titular fins juliol de 2017, data en la que passa a ocupar la direcció musical i
artística d´esta Societat.

♫♪♪♫♪♫♫ Ànim educands ♫♪♪♫♪♫♫

3

L’ Escola de Música “ Vicente Gimeno Mocholí”

Salutacions a totes i a tots.
Vullguera agraïr de nou, la tasca tan important que desenvolupa cada persona dins de la nostra
Societat Musical, com ara, l’alumnat, famílies, equip docent, administratiu i Junta Directiva.
Seguim en la línia d’oferir una proposta d’ensenyament musical on l’edat, la dotació intel·lectual
o la situació econòmica i procedència social, no siga cap obstacle.
Per què estudiar música? La música des de l’antiguetat, s’ha asociat sempre a les emocions, sent
la principal, baix el meu punt de vista, la alegria. A més a més, està demostrat que influeix
positivament, fent augmentar la capacitat de memòria, atenció i concentració. És una forma
d’expressió sensacional; brinda l’oportunitat de què els xiquets interaccionen entre sí mateix i
entre els adults. I també estimula la creativitat i la imaginació.
La grandea de la música és poder comunicar-se en molts llenguatges, com ara, el pop, el rock,
folk, clàssic, etc… Tal com deia Carl Maria von Weber, “La Música es el verdadero lenguaje
universal”.
Personalment, crec que és interessant conèixer diversos estils musicals. Tindre nous reptes,
sempre es enriquidor. Si a això afegim el que podem gaudir, encara és més gratificant.
Bó, en definitiva, dir-vos als joves músics, i als no tant joves, que no oblideu mai eixa sensació
emocionant que vos ha fet iniciar-se en aquest apassionant Món.
Salut i bona Música.

Director Escola. José Roberto Moreno
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Concerts Banda Titular

El passat 10 de desembre es va celebrar el Concert de Nadal a L'Església Verge del Rosari de Castellar.
El concert no va decebre a ningú com cada any amb la celebració d´unes festes tan assenyalades.

Concert de Sant Vicent

La banda, com ve siguent habitual any rere any, va participar en les “Festes del Xiquets de Sant
Vicent”. El dia 6 de juny va amenitzar la solemne processó, i el dia 7 realitzà el ja popular
concert als peus de l´altar del sant, en el carrer de Sant Vicent, al finalitzar baixada de la imatge.
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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Cor Polifònic Santa Cecília de Castellar-Oliveral

Gran Gala Lírica . Sala l'Horta 12 novembre de 2016

L´activitat del cor durant l´any 2017 ha sigut d´allò més variada i enriquidora. Vam començar
col·laborant amb l´Orquestra filarmònica Martin i Soler en la interpretaciò de la suite n. 1 de l´òpera “Carmen”
de G. Bizet en dos concerts, el dia 3 de maig al Palau de Congressos de València i el dia 14 a l´auditori de
Castellò.
El dia 3 de juny al Teatre l´Horta vam participar en l´iniciativa de l´Ajuntament de València Pobles en Peu
d´Art. Els assistents van fer durant tot el dia un recorregut pels diferents barris de la ciutat, i a la parada final, al
teatre, vam interpretar un variat programa com a col·lofò a una Jornada d´Arts Vives.
El dia 17 de setembre vam participar en el tradicional cant de la “Carxofa” al Crist en l´església de Castellar.
La nostra agrupació ha col·laborat també en la interpretació del “Rèquiem” de W. A. Mozart juntament amb el
cor de Benifaió, realitzant dos concerts, el dia 22 d´octubre a Càrcer i el 29 a Algemesí.
A més, hem col·laborat en la gravació del nou disc del grup de heavy metal “Caelus” interpretant el
“Lacrimosa” del Rèquiem de W. A. Mozart.
Per finalitzar l´any, actuarem en el tradicional concert de Nadal el dia 23 de desembre a l´església de san Martí
de Porres de l´Oliveral, i el dia 29, a les 20.30 h oferirem un concert a l´església de Castellar en el qual
interpretarem, en co·laboració amb l´Orquestra de Cambra Agrupació Musical Santa Cecília de Sedaví,
“Gloria”, obra simfònic-coral basada en el text litúrgic del Glòria, d´Antonio Vivaldi.

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 17 de setembre de 2017, 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 l’angelet ha sigut el xiquet
Miquel Alapont Verdeguer, el cor i músics de la pedania 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 i a tots
els col.laboradors per continuar any darrere d’any fent aquest acte tan meravellós.
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FINS SEMPRE ,AMICS
Fa vint-i-quatre anys que vaig arribar a aquesta societat amb el pasdoble “Estem en
festes” i “El coronel Boggy” baix el braç. Unes obres a primera vista senzilles, que en el seu
moment pensava que no anava a ser més que un impuls cap a altres projectes musicals, unes
obres que creia que amb el temps se m'oblidarien i encara avui recorde com sonaven baix la
batuta allà pel 93.
Avui em dirigisc a vosaltres d'una altra forma, més especial, amb cert toc romàntic,
però no permetré que la nostàlgia prenga el control de la situació. M'abasten centenars de
pensaments, records i emocions que entendreixen la meua memòria i compliquen lleumen la
meua despedida, i és que la Unió Musical Santa Cecilia de Castellar Oliveral ha sigut la meua
casa, han sigut els meus companys, els meus amics… han sigut la meua família des que vaig
entrar per la seua porta.
Absolutament a tots els que formen aquesta valuosa societat me'ls porte en la memòria,
tant socis, com a directius, i sobretot als músics. Tots ells van saber acceptar-me des del primer
dia, i m'han volgut sempre com a un més de l'equip, com un membre més de la família, tots ells
han aconseguit durant aquests anys que em sentira tan abrigallat i tan a gust.
I és que ara ve lo difícil, Com m'acomiade d'una banda a la qual vaig arribar amb tan
sol 28 anys? Com li dic adéu a la societat musical en la qual han crescut musicalment les meues
filles? Com solte la mà d'una entitat que m'ha demostrat tantísim respecte tots aquests anys? No
és fàcil, no vos vaig a mentir, però hi ha moments en els quals una persona aprèn a dir “adéu” i
és un “fins prompte, amic” el que realment pensem, i m'aferre a aquesta idea més que a cap
altra. Perquè la paraula “adéu” queda absent, i vull que tothom comprenga que no em marxe del
tot, que vaig a estar entre el públic, aplaudint més que ningú, aconsellant com millor sé, ajudant
a qui ho necessite.
En aquesta societat musical s'han guanyat premis, s'han compost obres meravelloses,
s'han fet concerts que han alçat al públic dels seus seients, s'han celebrat convivències, s'han
organitzat viatges, hem rigut en els assajos, en les celebracions, en els actes de carrer… Tot
conta, per minuciós o grandiós que siga. Gràcies a tots vosaltres s'han aconseguit totes aquestes
coses, gràcies a tots vosaltres s'ha fet història.
No deixeu mai de treballar, d'esforçar-vos, de sacrificar-vos per aquesta societat, perquè
de debò que val la pena. Superareu la meta que us proposeu sempre que se mantingau junts com
un equip.
M'acomiade ja, com en cada assaig, però permeteu-me que en volta d'un:
“Gràcies i fins el pròxim assaig”, ho canvie per un “Gràcies, i fins sempre amics”.

Miguel Peris Martínez
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Unió Musical Santa Cecilia 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 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. 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, 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.
El 8 de setembre de 2017 s´strena com a nou director de l’Unió Musical Santa Cecilia Castellar-Oliveral Joan
Carles Alonso Campos en el concert al barri de Tendetes organitzat per l’Ajuntament de València
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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

Oboes
Pablo Bustos Bautista
Mireia Alapont Verdeguer

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
Marta Picó Olmos
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
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 Alts
BANDA ESCOLA
Miguel Ángel Gimeno Tamarit
DE MÚSICA
Sol Verdeguer Soler
VICENTE
Jaime Giner Doménech
GIMENO
Neus Ridaura Navarro
MOCHOLÍ
Patricia Santapau Boix
Jesús Yuste Subias
Director:
Laura Tamarit Manrique
Joan Carles Alonso Campos
María José Castelló Lerma
Flautes
Lucia Puchades Gimeno
Maria Villagrasa Crespo
África Bolufer Santana
Eva Quilis Tamarit
Alejandro Rodrigo Romero
Alicia Rodrigo Romero
Pablo Monllor Tatay
Noelia Carrizo Santamaría
Saxòfons Barítons
Mireia Alagarda Vidal
Javier Santiago Ortega Jiménez
Ana Alabau Chacopino
Amparo Vivó Navarro(a)
Oboes
Fliscorn
Mireia Alapont Verdeguer
Paco Soler Llop
Andrea Tamarit Montó
Trompetes
Rafael Lopez Francés
Juan M. Colmena Dasí
Javier Sempere Rodrigo
Clarinets
David Tamarit Cañibano
Víctor Pérez Bayona
Sergi Olmos Vila
Marina Pampló Moliner
Ferran Lloret Ruix
Pere Pau Carrillo Cerverón
Jorge Arias Guerrero
Josep Doménec Santapau Ribes
María Amparo Rodrigo Quilis
Mayte Alapont Gómez
Carla Navarro Alonso
Trompes
Nuria Arce Alonso
Vicente M. Vivó Navarro
Aitana Bolufer Santana
Ximo Ramón Bayona
Mª Amparo Alcacer Soler
Raquel Gimeno Mocholí
Francisco Alapont Rodríguez(a)
Joan Muñoz Díaz
Rodrigo Schettini
Lucrecia Muñoz Díaz
Carlos Forriols Forés
Trombons
Saxòfons Tenors
Agustín Velarte Antequera
Luís Dasí Chisbert
José Llop Vilanova

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
Gabriel Cervera David

Rocío Ortega Aznar

Mª del Mar Gimeno Ortega
Aitana Domínguez Torró
Requint
Marta Llorens Aznar

Saxòfons Alts
Patricia Santapau Boix
Laura Tamarit Manrique
María José Castelló Lerma
Sandra Lloret Ruix
Tubes
Lucía Molina Rodrigo
Pablo Izquierdo Siurana
Pablo Bravo Luján
David Bernat Elorza
Claudia Ortega Santana
Víctor Santapau Boix
Percussió
Micaela Bonafont Marí
Mireia Simón Pérez
Sofia Juan Collado
Cecilia Peris Ferrer
Vicente Lorente Mocholí
Iván Quilis Ruiz
Saxófons
Barítons
José Ignacio Cartagena Puchades
Javier
Santiago
Ortega
Ferrán Barba Sáez
Jiménez
Sigfrido Pérez Fayos
Jesús Yuste Subias
José Vicente Navarro Feliu
Saxófons Tenors
Guillem Magraner Quilis
Alejandro Rodrigo Romero
Lucas Sansaturnino Houari
Pablo Monllor Tatay
Pau Soria Soler
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Trompes
Ximo Ramón Bayona
José Arce Alonso
Raquel Navarro Moya
Sofia Molina Rodrigo
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
Aaron Tamarit Tatay
Agatha Navarro Alonso
Oscar Navarro Feliu

CORAL
POLIFÒNICA
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

Festes de Santa Cecília 2017
DIUMENGE, 3 DESEMBRE
10.00 HORES, CERCAVILA PER REPLEGAR ALS EDUCANDS QUE S'INCORPOREN A
LA BANDA TITULAR.
12.00 HORES, MISSA EN HONOR DE SANTA CECÍLIA I ALS SOCIS DIFUNTS EN L'ESGLÉSIA
“ SANT MARTÍ DE PORRES DE L'OLIVERAL”
14.00 HORES, DINAR AL MUSICAL. ELS SOCIS I PERSONES INTERESSADES CONTACTAR EN
SECRETARIA.

CONCERT SANTA CECÍLIA
DIMARTS, 5 DESEMBRE
A LES 22.00 H , 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, 23 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, 23 DESEMBRE

Concert “Banda Titular Unió Musical Santa Cecilia de Castellar-Oliveral”
20,00h HORES. ESGLÉSIA “SANT MARTÍ DE PORRES DE L'OLIVERAL”, A BENEFICI DE CÁRITAS
CASTELLAR-OLIVERAL. A L'ENTRADA DEL TEMPLE, EL PERSONAL DE CÁRITAS REBRÀ ELS
PRODUCTES ALIMENTARIS NO PERIBLES O DONATIUS QUE VOLUNTÀRIAMENT ENTREGUEN ELS
ASSISTENTS.

DIVENDRES, 29 DESEMBRE

Concert Cor Polifonic Unió Musical de Castellar Oliveral
20,30h HORES. CONCERT EN COL.LABORACIÓ AMB L'ORQUESTRA DE CAMBRA AGRUPACIÓ
MUSICAL SANTA CECILIA DE SEDAVÍ A L'ESGLESIA DE VIRGEN DEL ROSARIO DE CASTELLAR.
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MÚSICS QUE S’INCORPOREN A LA BANDA TITULAR
FLAUTA

CLARINET

Ana Alabau Chacopino

TROMPES

Rocío Ortega Aznar

Raquel Navarro Moya

OBOES

Rafel López Francés

José Arce Alonso

SAXO ALT

Andrea Tamarit Montó

TROMPETA

Sandra Lloret Ruix

Lucía Molina Rodrigo

PERCUSSIÓ

Mayte Alapont Gómez

Alejandro Carles Cañigral

Lucas Sansaturnino Houari

MÚSICS EDUCANDS QUE S’ INCORPOREN A LA BANDA JUVENIL
CLARINETS

Mª del Mar Gimeno Ortega

REQUINT

Marta Llorens Aznar

TROMPA

Aitana Domínguez Torró

SAXO TENOR

Pau Soria Soler
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Sofia Molina Rodrigo

SAXO ALT

Sofia Juan Collado

Vicente Lorente Mocholí
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