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S
Saluda President

En aquestes últimes setmanes, després de les estranyíssimes falles viscudes al setembre, em
ve a la memòria la, a la meua entendre, encertadíssima i simpàtica campanya publicitària d'un
equip de futbol capdavanter de ja fa uns quants anys: celebraven la volta a la màxima
categoria (la seua “normalitat”), després de dues temporades en segona.
En un cèntric i solitari carrer de la capital d'Espanya, apuntava des d'un embornal el cap d'una de les
persones més recognoscibles d'aqueix equip, amb el text “ya estamos aquí…”
Pense que després del que estem passant, totes i tots ens sentim una mica així, en aquesta “nova
normalitat”, “normalitat augmentada” o com vulguen dir-la: si, “ja som ací”, eixint dels nostres “embornals”,
però haurem d'acostumar-nos al fet que encara ens queda molt camí per recórrer per a arribar a una situació
anterior a la pandèmia, a més de les senyals que, sens dubte, quedaran en cadascun de nosaltres.
Però a poc a poc torna la vida, les activitats, les festes, els concerts. I hem d'adaptar-nos als nous temps.
I també recuperar els hàbits, les pràctiques organitzatives i les normes que converteixen la nostra Societat
Musical en aquesta gran família, amb el nostre gran primer objectiu: fomentar l'educació i amor a la música i
que a través de les nostres activitats contribuïm, com sempre, al desenvolupament integral de la persona i la
societat.
Valors. Les activitats de la UMSCCO han de servir per a reforçar els valors ètics i humans, com ara la
responsabilitat, el respecte, l'honestedat o la llibertat. Tots els membres d'aquesta Societat estem compromesos
a respectar i fomentar aquests valors i el demostrem dia a dia. Per això, per a reforçar la nostra organització, es
posa en coneixement de tots els seus membres els reglaments de règim intern que regulen les nostres accions,
tant a l'Escola com en la Banda Titular.
Ara, més que mai, és necessària la participació de totes i tots i reclam aqueix compromís ja esmentat,
segur que els nous reptes i desafiaments ompliran el nostre esperit i les nostres ganes de gaudir de la nostra gran
passió:
LA MÚSICA.
JA SOM ACÍ!
Bones festes i, segur, feliç any nou. Bones corxeres!

♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♪♫♪♫♪♫♪♫

Pere Pau Carrillo Cerverón
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Saluda Director Banda Juvenil
Ningú es podia imaginar fa just un any el que ens anava a ocórrer i tot el que anàvem a
passar. Amb tot el mal i sofriment que ens està causant esta malaltia a tots, sembla que la
música queda en un segon pla, una cosa secundària.I és aixina. La salut i el treball són més
importants, però no hem d'oblidar el poder que pot aconseguir la música i el que ens pot
ajudar a superar este mal glop. La música és el llenguatge universal de les emocions, i per
tant, és un suport en qualsevol dificultat.
Des de la Unió Musical continuarem treballant perquè, tant joves com adults, troben en la música un atre suport
més que ens ajude en aquesta travessia. Estem molt conscienciats amb la situació sanitària i hem adoptat totes
les mesures que estàn a les nostres mans perquè el musical siga un lloc segur.
Com no, el més important, encara que siga al final d'este escrit, la meua més sincera i afectuosa enhorabona a
tots els músics que s'incorporen a la Banda de l'Escola. És un verdader honor i un orgull molt gran per a mi que
formen part d'este projecte i que continuen estimant la música tota la seua vida.
Moltes gràcies a tots els que col·laboren i dediquen part del seu temps de manera desinteressada i fan que este
treball siga més fàcil i agradable.
Miguel Ángel Gimeno Tamarit

Molta música i molta salut a tots.

Saluda

Director Banda Titular

Ho comentem amb la boca xicoteta, amb una certa por a caure en el triomfalisme i que
s’esdevinguen noves onades, però -quan escric estes línies- pareix que poc a poc anem recuperant
la normalitat. Queden ja enrere les forts restriccions i limitacions que per culpa de la pandèmia han
marcat intensament el nostre dia a dia, amb especial incidència sobre les activitats que s’han
convingut com a no-essencials.

A l’inici d’aquest curs vam tindre la sort de poder participar en unes inusuals falles, que ens feren recordar, en
part, una de les essències de la nostra faceta com a músics. Vam tindre que refrescar amb certa urgència algunes
de les partitures que, no per haver-les interpretades milers de vegades, anaven a ser immunes a la desconnexió
pandèmica. Però, la il·lusió de tornar a respirar l’ambient faller, festa i pólvora, va fer que cadascuna de les
particions donara el do de pit en cadascun dels passacarrers.
Afortunadament, la tendència continuada a la baixa de la presència del maleit virus, va permetre també la
celebració d’un interessant concert al poble d’El Saler, on es va interpretar un repertori que incloïa nous reptes,
quant a la seua complexitat, com el poema simfònic Expedition, del compositor valencià Óscar Navarro. També
ens poguérem delectar amb la magnífica exhibició dels nostres professors Mª Pilar Peris i David Alonso, que
interpretaren com a solistes uns concerts de gran dificultat.
Amb la participació a l’entrada de Moros i Cristians del dia 9 d’octubre en el propi centre de la ciutat de
València es va consolidar la tendència en el camí cap a la normalitat en la nostra vida musical, i ho vam
celebrar com cal, demostrant que encara recordem com sonar de forma brillant i plena.
Enguany no vullc perdre l’oportunitat de fer una menció especial i agrair profundament la labor dels
encarregats de la banda, Irene, Sigfrido i Agustín. Moltes vegades, la tasca dels encarregats es converteix en
una lluita constant per tractar d’optimitzar les condicions en què s’han de desenvolupar els actes de carrer, i açò
no és gens senzill.
Com no, també volguera agrair a totes les persones que, d’una o altra manera, aporten dia a dia el seu granet
d’arena perquè aquesta Societat Musical continue creixent i desenvolupant-se, assumint nous reptes, oferint
noves experiències i aportant un gran valor cultural a les persones del nostre entorn.
Joan Carles Alonso Campos
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Escola de Música “ Vicente Gimeno Mocholí”

Salutacions a totes i a tots.
En primer lloc, volguera agraïr a cadascun el recolçament i la bona intenció general de fer que un any
més l’escola siga un punt on es troben un bon grapat de persones de diferents poblacions. Tant l’alumnat, com
ara, el professorat que forma el claustre.
No volia fer cap comentari referent a la situació, sofrida per tot el món… Però no tinc més remei que
donar les gràcies de nou, perquè mentre moltes entitats han deixat en “stand-by” l’activitat musical en totes les
seues vessants, nosaltres hem seguit amb l’activitat. Evidentment amb totes les mesures que calia, i dins de les
nostres possibilitats infraestructurals.
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 oberta, flexible i integradora. Que al mateix temps atenga tota
la demanda dels aficionats a la música i la possibilitat de que puguen professionalitzar-se.

-

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.

Un abraç ben fort.

Salut i bona Música.
Director de l´Escola. José Roberto Moreno
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JORNADA DE PORTES OBERTES
Escola de Música de la Unió Musical
Santa Cecilia de Castellar - Oliveral
“Vicente Gimeno Mocholí”

Part de l'equip docent de la nostra escola de música . Estigueren de “portes obertes” la setmana del
20 al 24 de Setembre

Les escoles de música i dansa són centres educatius d'ensenyament no reglat per a la formació artística
pràctica dels ciutadans de qualsevol edat. A aquests efectes, s'entenen com a ensenyament no reglat els estudis
no conduents a l'obtenció de títols amb validesa acadèmica o professional. També poden orientar i preparar per
a l'accés als ensenyaments professionals a qui demostre una especial vocació i aptitud, així com impartir
formació per iniciar l'alumnat en el món de la música o la dansa.
Les escoles de música i dansa disposen d'autonomia per configurar l'oferta dels ensenyaments que
imparteixen, en funció dels interessos de lalumnat i de les necessitats de l'entorn, d'acord amb la legislació
vigent.
Els ensenyaments en aquestes escoles es poden organitzar en els àmbits següents:
•

Formació instrumental. Aquesta formació pràctica es podrà referir als instruments propis de la música
tradicional, clàssica o moderna.

•

Formació musical complementària a la formació instrumental.

•

Pràctica instrumental i vocal de grup.

•

Pràctica de la dansa.

•

Oferta formativa per a xiquets i xiquetes menors de 8 anys.

•

Aprenentatge al llarg de la vida.
Els ensenyaments mínims que s'imparteixen a les escoles de música són l'especialitat instrumental,
llenguatge musical i conjunt instrumental i coral
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COR UNIÓ MUSICAL SANTA CECÍLIA DE CASTELLAR-OLIVERAL

El Cor Polifònic Santa Cecília de Castellar-Oliveral fa una dècada que arribà al món, motiu pel qual
estem de celebració.
Aquesta formació nasqué per l’interés d’alguns membres de la Banda en què el dia de la seua patrona hi
haguera música cantada a la missa, i així que ho vàrem fer. Ens “comboiàrem” i “música, mestre”, la
nostra vida coral va començar.
Han sigut uns anys molt bonics en els quals la nostra família coral ha anat augmentant amb amics i
familiars de músics, ha anat entrant i eixint gent de la formació, però esperem que tots tinguen la mateixa
il·lusió que tinc jo.
Alumnes de solfeig d’adults s’han apuntat al cor i així van millorant l’escolta musical, el solfeig i l’afinació.
Però... no és el més important! Ens ho passem de meravella cantant i proposant-nos riscos, cada vegada
més grans.
Començàrem amb la missa de Santa Cecília, però molts més espectacles hem dut a terme: hem cantat a
la gala lírica d’òpera de la Sala L’Horta, al Palau de Congressos de València, al Palau de la Música de
València, a l’auditori de Castelló, a residències d’ancians, cantem en el tradicional cant de la Carxofa,
hem col·laborat amb distintes orquestres i cors, fins i tot interpretant música de videojocs, gravàrem una
versió rockera del “Lacrimosa” de Mozart (vos conte un secret? El pose a classe als meus alumnes i els
encanta!), també hem actuat a la llar dels jubilats de “La Cebera”, i a diverses cerimònies nupcials.
Diversos membres de la banda o amics s’han casat amb les nostres veus de fons i espere que encara
estiguen igual d’emocionats que el dia que es casaren.
Enguany estem duent a terme un projecte molt gran: “Magnificat”, de J. Rutter, i ho és perquè té 7
números, dura uns 40 minuts i a més a més estarem acompanyats per la nostra banda, de la que vàrem
nàixer i de la qual estem ben orgullosos.
Però, estareu pensant que tot és treballar, i molt més lluny de la realitat! Esmorzars, dinars i sopars ens
hem arreat, i ben satisfets ens hem quedat. Festes de Nadal al musical, una paella vàrem degustar quan
a Xèrica vam estar convidats. Degut a la COVID no hem pogut gaudir més, però espere que la situació
millore en un tres i no res.
Finalment, els agraïments. Gràcies Unió Musical Santa Cecília, gràcies Cor Polifònic Santa Cecília,
gràcies Joan Carles per iniciar aquest grup, gràcies companys i companyes que esteu amb mi en aquest
cor, gràcies als que han estat i als que estaran, perquè sou part de la meua família i vos estime de tot
cor.
Alexandra Baquero i Vázquez.
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Primers actes de la Banda TITULAR després de les restriccions Covid
XVIII CAMPANYA DE CONCERTS D'INTERCANVIS MUSICALS 2021 DE LA FEDERACIÓ DE
SOCIETATS MUSICALS COMUNITAT VALENCIANA

DISSABTE, 2 D'OCTUBRE DE 2021

Lloc: Plaça de la Demanà del poble del Saler
L'objetiu últim d'estos concerts és el de la promoció musical i la interrelació entre les
diferents agrupacions de les entitats que participen.
Després d'un any de restriccions i mesures Covid tots teníem moltes ganes de concert.
Especial agraïment a la Federació de Bandes, a l'Ajuntament de València i a l'Alcaldia de Castellar Oliveral, per fer possible aquest acte.

XVII Entrada de Moros i Cristians de València de 2021 amb
motiu del 9 d’Octubre

Participarem en el bando Moro “Els Elegits” i en el “Ballet Especial de l'aigua”
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In Memoriam

Octavio Hernández Bolín
director de Nuestras Bandas de Música

♪♫♪♫♪♫

♪♫♪♫♪♫

Octavio Hernández Bolín, periodista, presentador y director de Nuestras Bandas de Música falleció
el pasado 20 Febrero de 2021.Dedicó gran parte de su vida a las bandas de música y a la difusión
y puesta en valor de este vital movimiento social y cultural, ya fuese a través de la radio, la
televisión, la prensa escrita, o la grabación de innumerables conciertos, certámenes y eventos. Tras
ponerse al frente del programa de radio Nuestras Bandas de Música en el año 2001, relevando a
su padre, su icónica voz pudo escucharse en emisoras como Punto Radio Valencia, Ràdio
9, Gestiona Radio Valencia, Gestiona Radio Nacional, 99.9 Valencia Radio o en formato podcast en
diferentes plataformas, alcanzando la cifra de 2060 programas a lo largo de 32 años continuos de
emisión. Su incansable esfuerzo le llevó a crear, además, un programa semanal de televisión
homónimo que se emitió durante ocho años consecutivos en LP Teva, Las Provincias TV y La 10,
así como en Popular TV Mediterráneo.
En 2007 fundó el portal web Nuestras Bandas de Música que, hasta el día de hoy, ha informado
diariamente de toda la actualidad de las agrupaciones musicales, compositores, directores y
músicos, estando a su lado siempre que lo han necesitado. Con Octavio al frente, Nuestras Bandas
de Música se convirtió en el medio especializado de referencia dedicado completamente a las
bandas de música.
Todo este trabajo diario e incansable llevó a Nuestras Bandas de Música y a Octavio a recibir más
de treinta premios y reconocimientos, como el Premio Euterpe al Mejor Programa (2007),
el Premio Euterpe Extraordinario por su carrera profesional (2020), el Premio Hermes 2009 al Medio
de Comunicación, la Insignia de Oro del Ayuntamiento de Buñol (2020), la Insignia de Oro de la
Sociedad Musical La Artesana de Catarroja (2020), la Insignia de la Ciudad de Catarroja (2020), o
la Medalla de Oro del Ateneo Musical y de Enseñanza Banda Primitiva de Llíria (2020), entre
muchos otros.
A nuestra Sociedad le dedicó un programa especial de “Nuestras Bandas de Música” por el XXV
aniversario del nacimiento de la Unión Musical Santa Cecilia de Castellar Oliveral (2008). En dicho
programa dio merecida cuenta de los actos conmemorativos para celebrar dicho aniversario, entre
ellos el concierto realizado en el Palau de la Música de Valencia, la realización de numerosas
entrevistas así como la publicación de los éxitos y premios musicales conseguidos.
Descanse en paz una gran persona, un amante incondicional de la música y un gran
colaborador de nuestra sociedad.
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In Memoriam

Des d’este espai volem rendir homenatge a Juan Aznar Planells soci de la Unió Musical Santa Cecília de
Castellar Oliveral i padrí del Local del Musical. El passat dia 23 de juliol de 2021 ens va deixar i amb ell se’n
va anar també part de la història de la banda.
A l’any 1998 va dir si vull a la proposta d’apadrinar el nou local social al carrer de Fortuna nº 7, el Musical,
junt a Luisa Taberner. No li va costar massa prendre la decisió ja que la seua filla Loles havia format part de la
banda i el seu germà Vicente Aznar Planells aixi com els seus nebots estaven molt lligats a la societat, en
especial al músic de la banda i padrí de la Banda de l' Escola de Música Vicente Ramón Aznar.
Home emprenedor, afable i benevolent va ajudar i acompanyar a la societat musical amb el propòsit d’iniciar
un nou projecte en un local propi, eixe que tanta falta ens feia i que tantes alegries ens ha donat al cap d’estos
anys. La seua generositat, els seus consells i la seua ajuda sempre va ser ben rebuda.
Gràcies Juan per la teua col·laboració i el nostre sentit condol a tota la família.

+

Aprofitem també estes línies per agrair la llavor inestimable de Jaime Giner Rodrigo, directiu i pare dels
músics Jaume, David i Margarita. Encara que ja fa uns anys que va faltar no havíem escrit unes lìnies a esta
revista i ens sentim en deute amb ell i la seua família.
Gràcies per la teua ajuda en totes les gestions dels actes de la societat, sempre estaves disponible per a tot, el
que fóra . Mai una mala cara, sempre disponible i amb optimisme.
La Unió musical està molt agraïda per la teua llavor inestimable, i per la teua ajuda i col.laboració sobretot en
assumptes de l'aigua que era el teu mitjá de vida. Gràcies per la teua alegria i per les teues bromes: sempre deies
que “l'aigua era molt fina i es colava per qualsevol lloc...”

Volem també recordar a tots els socis, amics i persones vinculades a la societat que
ens han deixat durant estos dos últims anys i que a causa de la pandèmia no hem pogut
acomiadar. Descansen en pau.
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Director BANDA
TITULAR:

Saxòfons Barítons
Javier Santiago Ortega Jiménez

Joan Carles Alonso Campos

Flautes
Sandra Baquero Vázquez
Lucia Puchades Gimeno
África Bolufer Santana
Eva Quilis Tamarit
Ana Alabau Chacopino
Inés Cuallado Tatay
Inés Lopez Pardo
Maria Arizo Baselga
Oboes
Pablo Bustos Bautista
Mireia Alapont Verdeguer
Rafael Lopez Francés
Andrea Tamarit Montó
Fagot
Natalia Giménez Ortega

Oboes
Andrea Tamarit Montó
Mar Soria Soler
Lorena Tamarit Montó

Pablo Monllor Tatay
Trompetes
Javier Sempere Rodrigo
Sergi Olmos Vila
Ferran Lloret Ruix
Mayte Alapont Gómez
Rubén Sospedra Gimeno
Joan Torreblanca Alamar
Estela Quilis Tamarit

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

Trompes
Vicente M. Vivó Navarro
Rodrigo Schettini
José Arce Alonso
José León Alapont
Nicolás Yagüe Parejo
Sofia Molina Rodrigo
Jaume Pons Rodrigo

Trombons
Clarinets
David Alonso Campos
Mª Pilar Peris Ferrer
Sergi Ramón Bayona
María Siurana Paula
José Luis Bonafont Tatay
Víctor Pérez Bayona
Ferran
Gimeno Chirivella
Josep Doménec Santapau Ribes
Borja
Lorente
Alapont
Marina Pampló Moliner
Rafa
Murcia
Ramón
Inma Ortega Aznar
Bombardí
Mayte Mocholí Giménez
Irene Bayona Vega
Alicia Ortega Aznar
Gabriel
Cervera David
Laura Vilanova Castellar
Pere Pau Carrillo Cerverón
Tubes
María Amparo Rodrigo Quilis Pablo Izquierdo Siurana
María Bayona Bou
David Bernat Elorza
Carla Navarro Alonso
José Ignacio Cartagena Puchades
José Luís Gozalbo Asensi
Nuria Arce Alonso
Aitana Bolufer Santana
Percussió
Carles Forriols Fores
Mireia Simón Pérez
Rocio Ortega Aznar
Andreu Torreblanca Alamar
Cecilia Peris Ferrer
Mª del Mar Gimeno Ortega
Ferrán Barba Sáez
Aitana Domínguez Torró
Sigfrido Pérez Fayos
Nora Carrasco Vique
Guillem Magraner Quilis
Nerea Monforte Duart
Lucas Sansaturnino Houari
Requinto
Al
A
Alejandro Carles Cañigral
Marta Llorens Aznar
Agatha Navarro Alonso
Aaron Tamarit Tatay
Clarinet Baix
Marco
Ruiz Valderrama
Vicente Ramón Llop Vilanova
Eva
Quilis
Tamarit
Pilar Mompó Carcelén
Saxòfons Alts
BANDA ESCOLA DE
Miguel Ángel Gimeno Tamarit
MÚSICA VICENTE
Neus Ridaura Navarro
Laura Tamarit Manrique
GIMENO MOCHOLÍ
María José Castelló Lerma
Director:
Lucia Molina Rodrigo
Miguel Ángel Gimeno Tamarit
Sandra Lloret Ruix
Flautes
Claudia Ortega Santana
Ana Alabau Chacopino
Vicente Lorente Mocholí
Inés Cuallado Tatay
Saxòfons Tenors
Maria Arizo Baselga
Agustín Velarte Antequera
Inés Lopez Pardo
Luís Dasí Chisbert
Daniela Ortega Palomares
José Llop Vilanova
Cayetana Ferrer Santamaria
Micaela Bonafont Marí
Lorena Sanchez Navarro
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Elia Mocholí Rodrigo
Andreu Torreblanca Alamar
Alvaro Hirshberg Navarro
Julia García Belda
Annabele Ferrandís Gimeno
Carolina Dominguez Torró
Noelia Monzó David
Daniela Sarabia Tomás
Pau Maria Gimeno Navarro
Chloe Gilot Ballester
Olga Vela Dasí

Requint
Marta Llorens Aznar
Diego Cabrelles Subías
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
Marcos Minguet Flecha
Joana Garcia Belda
Carlos Ferris Parreño
Adrián Rodriguez Ortega

Saxòfons Tenors
Pau Soria Soler
Trompes
José Arce Alonso
Sofia Molina Rodrigo
Jaume Pons Rodrigo
Nicolás Yagüe Parejo
Ana Cervera David
Trompetes
Antonio Andreu Segura
Mayte Alapont Gómez
Ruben Sospedra Gimeno
Estela Quilis Tamarit
Lucas Sansaturnino Houari

Joan Torreblanca Alamar
Fco Xavier Rojas Rivero
Maria Pons Rodrigo
Aitana Mocholí Vilanova

Trombons
Borja Lorente Alapont
Rafa Murcia Ramón
Adrián Garcia López
Juanjo Visquert Rodrigo
Irene Arizo Baselga
Bombardins
Gabriel Cervera David
Angela Alapont Verdeguer
Baixos
Pablo Izquierdo Siurana
Nacho Cartagena Puchades
Fernando Franco Pallarés
Jose Luis Gozalbo Asensi
Percussió
Alejandro Carles Cañigral
Aaron Tamarit Tatay
Agatha Navarro Alonso
Nuria Gil Murciano
Paco Alabau Chacopino
Marc Alagarda Rodrigo
Miquel Alapont Verdeguer
Francesc Alabau Dasí
Javier Navarro Escoriuela
Iván Mocholí Vilanova
Vicent Gimeno Ortega
Francesc Alabau Dasí
Javier Navarro Escorihuela
Christian Perona Poves
Martín Jimenez Linhart

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

MÚSICS QUE S’INCORPOREN A LA BANDA TITULAR ANY 2020
FLAUTA

FLAUTA

FLAUTA

Inés Cuallado Tatay

Inés Lopez Pardo

Maria Arizo Baselga

REQUINTO

Marta Llorens Aznar

BOMBARDINO

Gabriel Cervera David

TROMPA

TROMPA

Sofía Molina Rodrigo

CLARINET

Andreu Torreblanca Alamar

Jaume Pons Rodrigo

TROMPETA

Estela Quilis Tamarit

MÚSICS QUE S’INCORPOREN A LA BANDA JUVENIL ANY 2020
FLAUTA

Cayetana Ferrer Santamaría

FLAUTA

SAXÒFON ALT

Lorena Sanchez Navarro
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Joana Garcia Belda

SAXÒFON ALT

Carlos Ferris Parreño

MÚSICS QUE S’INCORPOREN A LA BANDA JUVENIL ANY 2020

CLARINET

Julia Garcia Belda

CLARINET

Annabel Ferrandís Gimeno

CLARINET

CLARINET

Carolina Dominguez Torró

TROMPETA

TROMBÓ

María Pons Rodrigo

Adrián Garcia López

Noelia Monzó David

Daniela Sarabia Tomás

TROMPA

Ana Cervera David

TUBA

PERCUSSIÓ

José Luis Gozalbo Asensi

Miquel Alapont Verdeguer
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CLARINET

MÚSICS QUE S’INCORPOREN A LA BANDA TITULAR ANY 2021
CLARINET

Mª del Mar Gimeno Ortega

TROMBÓ

CLARINET

CLARINET

Aitana Domínguez Torró

Nora Carrasco Vique

TROMBÓ

Borja Lorente Alapont

Rafa Murcia Ramón

TUBA

CLARINET

Nerea Monforte Duart

PERCUSSIÓ

José Luis Gozalbo Asensi

PERCUSSIÓ

Marco Ruiz Valderrama

Eva Quilis Tamarit

MÚSICS QUE S’INCORPOREN A LA BANDA JUVENIL ANY 2021
CLARINET

CLARINET

Pau Maria Gimeno Navarro

Chloe Gilot Ballester

TROMBÓ

TROMBÓ

Juanjo Visquert Rodrigo

Irene Arizo Baselga

PERCUSSIÓ

Vicent Gimeno Ortega

CLARINET

SAXO

Olga Vela Dasí

Adrián Rodriguez Ortega

PERCUSSIÓ

Martín Jimenez Linhart

PERCUSSIÓ

Christian Perona Poves

PERCUSSIÓ

Francesc Alabau Dasí
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TROMPETA

Aitana Mocholí Vilanova

PERCUSSIÓ

Iván Mocholí Vilanova

PERCUSSIÓ

Javier Navarro Escorihuela

Festes de Santa Cecília 2021
DIUMENGE, 28 NOVEMBRE
10.00 HORES, PASSACARRER 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 “VERGE DE LEPANT DE CASTELLAR”
13.30 HORES,

PICADETA en EL PATI DEL COL·LEGI DE LES TRINITÀRIES DE CASTELLAR

CONCERT SANTA CECÍLIA
DIVENDRES, 3 DESEMBRE
20.00 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, 11 DESEMBRE
Concert Banda JUVENIL “Escola de Música Vicente Gimeno Mocholí”
20.00 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.

DISSABTE, 18 DESEMBRE
Concert “Banda Titular UNIÓ MUSICAL SANTA CECÍLIA CASTELLAR OLIVERAL”
20.00 HORES. ESGLÉSIA “SANT MARTÍ DE PORRES DE L'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.
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