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Saluda Saluda Saluda Saluda  
 De vegades, només de vegades, deixe de tocar, de seguir la partitura i tanque els ulls (ho sent, 
Miguel). Em deixe portar per les sensacions que m'arriben a través dels meus sentits. Les vibracions 
que freguen la meva pell, les meues orelles ... I aleshores, escolte. Escolte les melodies, les notes, els 
silencis. Sent. Estic viu. 

Sent als meus companys i companyes, com fan sonar els seus instruments. Però també m'arriben els 
seus pensaments, les seves preocupacions: “com faré l'examen de la setmana que ve?...” “No sé com 

li diré, però d'esta setmana no passa...” “Demà tinc embolic a la feina...” “Hauríem de fer això d'una altra manera!...” 

De prompte, en un instant, tot el que està en l'ambient, s'esfuma, desapareix. I apareix la màgia de la música. De la nostra 
MÚSICA . Un grup de persones, cadascuna amb els seus problemes, gustos i aficions, valors, procedència ... que es posen 
d'acord per crear BELLESA . Sí, amb majúscules. 

Ara arriba el solo de trompa... Com sona la corda de la fusta!... Els baixos, la percussió, donant suport a tots... Arriba el 
clímax final... apoteòsic...! 

Obri els ulls i observe la satisfacció en els rostres, en les mirades i és quan, amb renovades il· lusions, crec en les 
PERSONES. 

La Unió Musical és l’instrument de estes persones. Una institució al servei de la societat i que posa a la seva disposició 
una estructura dissenyada per a l'educació i la creació artística. Ha de ser un espai de trobada, de cultura, de bellesa. 
Consolidada com a referent màxim en el nostre entorn com a centre educatiu, les seves seccions segueixen demostrant dia 
a dia l'alta qualitat que atresora: el Cor Polifònic, la Banda Juvenil i la Banda Titular. 

I com que la voluntat de tots és continuar amb el nostre creixement, nous reptes s'han de plantejar. A l'horitzó comença a 
formar-se la il·lusió de participar en un nou certamen... Atents!. 

Només em resta reconèixer en estes línies el treball dels socis i de la Junta Directiva, incansable en les seves 
responsabilitats i en les seves ganes d'ajudar al bon funcionament de la Unió Musical Santa Cecília Castellar Oliveral. 
Sense ells, esta presidència seria impossible. Fins i tot estos dies de celebració. Així que a gaudir de les festes!. 

Bons compassos i felices corxeres per a tots! 

Pere Pau Carrillo Cerverón    
                                                                                                                                SaludaSaludaSaludaSaluda 

"Un any mes puc dirigir-me a tots vosaltres per a poder agraïr la vostra col.laboració en la banda. La 
meua entrega i il.lusió és igual o mes gran que quan vaig començar este camí junt a esta societat, allà 
pel 1993.  

 

Hem senc molt orgullós veguent com fills d'alumnes que començaren amb mi, venen a formar-se a la 
nostra escola, i després formen part de la nostra banda. 

 

El meu desitg seria  aconseguir prompte, nous propòsits, noves metes i noves il.lusions.  
 

Sempre que esta societat s´ha propossat alguna activitat, ho hem pogut superar amb grans resultats. 
Amb el treball diari i constant de la banda i la seua directiva, que realitza una important llavor, la banda s´està enfortint en 
molt aspectes, tals com la complicitat, la dificultat i la constància. 

  
És per per aixó, que el nostre compromís de futur en aquestos moments seria poder competir en el certamen internacional 
de Bandes de València. Per a aconseguir este nou repte, necessite l´implicació de tot Castellar-Oliveral i de manera 
accentuada, de tots els musics. 

 

 Si açò es du a terme, promet que tots gaudirem de grans emocions."  

                              El vostre amic i director 

                                                   Miguel Peris Martínez    
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BaBaBaBanda Juvenil Escola de Música nda Juvenil Escola de Música nda Juvenil Escola de Música nda Juvenil Escola de Música  

    

Un any més tinc l’oportunitat de transmetre unes paraules i aquesta vegada m’agradaria fer constar el meu 
agraïment per poder continuar comptant amb la confiança de la Unió Musical per a la realització de la 
important tasca que és la d’orientar als nous educands en la seua iniciació al conjunt instrumental. És una gran 
responsabilitat, ja que en el futur la banda es nodrirà dels músics que ara comencen, i tota l’experiència que 
agafen es reflectirà en la qualitat musical de l’agrupació principal.  
 
Els nous educands que s’incorporen ho fan amb molta il· lusió, per a ells és un gran repte, i ho demostren dia a 
dia amb el seu treball i esforç. El fet d’estar en la banda de l’escola els ajuda en el seu aprenentatge musical des 
de diversos angles. D’una banda, estan en un estat d’alta motivació pel fet d’haver aconseguit un objectiu 
important. En aquest estat de motivació les persones són capaces d’aprendre molt ràpidament ja que afronten 
els reptes amb actitud positiva i enèrgica. D’altra banda, tocar en conjunt fa que es desenvolupe necessàriament 
la sensibilitat musical. No és comparable escoltar únicament l’instrument propi amb estar dins d’un conjunt, en 
el qual el que fa cada cadascun dels components afecta al resultat general. Per últim, i el més important en la 
meua opinió, els nous educands aprenen ràpidament gràcies a estar al costat de músics amb més experiència, 
que els ajuden a resoldre els dubtes, els aconsellen o, simplement, estan allí donant exemple. Per a mi és molt 
gratificant percebre com dia a dia augmenta el nivell dels alumnes. 
 
També és per a mi altament gratificant cada nova experiència amb el cor polifònic. Aquest últim any ha estat 
ple de nous reptes, mitjançant els quals els membres del cor han demostrat, a més a més del seu talent, la seua 
capacitat de treball i una alta implicació amb l’agrupació. Concretament m’agradaria destacar que, disposant 
únicament de dos mesos per a cantar el Rèquiem de Mozart, obra d’una dificultat gens menyspreable, es va 
aconseguir una gran qualitat en la interpretació. He de dir que, abans d’acceptar la col·laboració amb 
l’Orquestra de Russafa, vam fer un assaig-consulta per tal de decidir entre tots si ens llançàvem a l’aventura. La 
meua sorpresa va ser la resposta decidida i valenta de tots. És un gran orgull poder comptar amb els “choristes”, 
i tot apunta a que el millor encara no ha arribat.  
 
Finalment voldria desitjar que els familiars, amics i coneguts que ens escolten, tant al cor com a la banda de 
l’escola, gaudisquen tant com nosaltres de la música, i puguem compartir grans moments com els viscuts fins 
ara o, si cap, millors. 

Joan Carles Alonso Campos    
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L’ Escola de Música “ Vicente Gimeno Mocholí”L’ Escola de Música “ Vicente Gimeno Mocholí”L’ Escola de Música “ Vicente Gimeno Mocholí”L’ Escola de Música “ Vicente Gimeno Mocholí”         
 

Benvolguts alumnes, músics i simpatitzants. 

Un any més ens disposem a ser particips directes de la nostra festa “Santa Cecilia”. Es un goig per a la Societat, 
població, socis i per tot el equip directiu, i com no per al claustre de professors, poder dur a terme una tasca tant 
important, cultural i educativa com es la formació de futurs músics. 

Tenim l'oportunitat, tots els alumnes, de poder estudiar d'una manera lúdica i compromessa, una disciplina tant 
completa com es la música. 

Des de l'escola ofertem una amplia paleta d'especialitats com instruments de fusta, metall, percussió, guitarra, 
conjunt instrumental, piano.... Tant de forma académica com de manera totalment individualitzada per a gent 
menuda, jove i adulta, la qual te el gust d'aprendre únicament per la pròpia satisfacció.  

Al mateix temps aportem una activitat més estrictament enfocada a la preparació de les proves d'accés a 
conservatoris professionals. 

Personalment estic molt content del bon funcionament de l'Escola de Música i sempre intentem continuar 
millorant. Tenim un professorat que una gratitud artística i humana molt competent. 

Uns alumnes fantàstics i un equip directiu i administratiu molt professionals, tot i que la immensa majoría ho 
desenvolupa de manera totalment altruista. 

Al llarg del curs es duen a terme una serie d'esdevediments per promoure i difondre el companyerisme i la 
existència de l'escola: Audicions d’Aula, Audicions de Nadal i Cloenda de Curs, Concerts de la Banda de 
l'Escola de Música, en Conjunt Instrumental, de la Banda Titular, de la Coral, i algun que altre berenaret... 

Sense més, vos emplace a gaudir de la nostra Festa de Santa Cecília junt nosaltres. 
 

    
Director Escola. José Roberto Moreno                                                                Salut i bona Música.    
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Concert de Santa Cecilia Concert de Santa Cecilia Concert de Santa Cecilia Concert de Santa Cecilia  

 

 
El passat 6 de desembre es va celebrar el Concert de Santa Cecilia a la Sala Canal de Pinedo. Gràcies a la 
col.laboració de la familia Ramirez. Com tots els anys es van entregar els diplomes als músics juvenils que 
pugen a la Banda titular i també els diplomes als músics educands que s'incorporen a la Banda Juvenil. El 
concert  no va decebre a ningú com cada any amb la celebració d´unes festes tan senyalades.    

    

Concerts destacats de la  Banda TitularConcerts destacats de la  Banda TitularConcerts destacats de la  Banda TitularConcerts destacats 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 
6 de juny va participar en 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 del Sant. 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 Cecilia de CastellarCor  Polifònic  Santa Cecilia de CastellarCor  Polifònic  Santa Cecilia de CastellarCor  Polifònic  Santa Cecilia de Castellar----OliveralOliveralOliveralOliveral 
 

Fa cinc anys que el Cor Polifònic de l´Unió Musical Santa Cecília de Castellar Oliveral va nàixer com un xicotet 
projecte que hui dia s´ha convertit en una realitat madura. En estos cinc anys ha anat cresquent, tant pel que fa a 
l´interpretació del seu repertori com pel que fa al conjunt de coralistes que l´integren.  

El repertori del cor abarca diferents estils i gèneres musicals des del clàssic religiós fins a la música popular urbana, 
passant per la música tradicional, de cinema i inclús el repertori líric.  

Bona mostra de l´activitat que ha tingut durant este any són les actuacions que a continuació es detallen : el 12 i 13 de 
març va participar juntament amb l´orquestra de Russafa en la interpretació del Rèquiem de W.A.Mozart a l´esglèssia 
San Martí de Porres de l´Oliveral i a l´esglèssia de Sant Tomàs i Sant Felipe Neri de València. El 18 de setembre va 
cantar en la missa dels clavaris de la Verge del Rosari en Castellar i també va col·laborar en la interpretació de la 
tradicional “ Carxofa”. El 16 d´octubre col·laborà amb el Cor Madrigal de Benifaió en la interpretació del Rèquiem de 
Mozart. El 22 d´octubre va oferir un concert en l´esgléssia de Ntra Sra. de Lepanto de Castellar en el cicle de concerts 
organitzats per la Junta Municipal de Russafa. Recentment, el 12 de novembre ha col·laborat en la gala lírica 
organitzada per l´alcaldia de Castellar Oliveral al teatre l´Horta.     Feliç llustre! 
    
Processó i CarxofaProcessó i CarxofaProcessó i CarxofaProcessó 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 18 de setembre de 2016, 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 la xiqueta Angela Alapont Verdeguer, 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 i a tots els col.laboradors per continuar any darrere d’any fent 
aquest acte tan meravellós.     
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            In memoriam de Vicente Ramirez GimenoIn memoriam de Vicente Ramirez GimenoIn memoriam de Vicente Ramirez GimenoIn memoriam de Vicente Ramirez Gimeno          

  

El pasado 3 de junio de 2016 falleció Don Vicente Ramirez Gimeno a los 78 años de edad, fundador en 1969 
de la Sala Canal de Pinedo, cantante, un gran artista, enamorado de las Fallas de Valencia y tradiciones 
valencianas.  

También fue presidente de la Casa del Artista de Valencia y fundador y miembro activo de la Asociación de 
Empresarios de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas (AEDIVA). Los que le conocieron, además, destacan 
también su carácter solidario. Y es que el intérprete colaboró con causas benéficas, sobre con la lucha contra el 
cáncer. El pasado día 1 de marzo de 2016, además, la entidad Fotur le galardonó con el premio FOTUR 2016. 
Era un enamorado de todo la cultura valenciana. Fue un referente de la industria del ocio en Valencia en los 
años 70 y 80. 

Cabe destacar entre la treintena de álbumes de su discografía su pieza más conocida “Valencia en Fallas”, 
también será recordado como uno de los empresarios del mundo del ocio más importantes de la ciudad. Su Sala 
Canal, un icono en el mundo de las Fallas, ha sabido sobrevivir en el tiempo y no sólo acoge presentaciones y 
espectáculos falleros, sino que es un lugar de encuentro por sus fiestas, actuaciones y eventos. 

Desde la Unión Musical Santa Cecilia de Castellar Oliveral le agradecemos a él y a toda su familia la gran 
colaboración que ha tenido con nuestra sociedad durante todos estos años y así se lo haremos llegar en notas 
musicales en el concierto de Santa Cecilia que celebraremos como no, en la Sala Canal de Pinedo el próximo 7 
de diciembre. 

“Moltes  gràcies per tot, pel teu gran cor i per totes les coses que has fet posible per la festa” 

In memorian de In memorian de In memorian de In memorian de Agustín FerrerAgustín FerrerAgustín FerrerAgustín Ferrer 

 

 

No es tan fácil escribir un poema postumo a un buen amigo y compañero de la banda de  
música Agrupación Musical Santa Cecilia del teu poble de ¡Sedaví!. Integrante de la Big Band Casino Musical 
de Godella y colaborador de la Unión Musical Santa Cecilia de Castellar Oliveral. En este tipo de escrito uno 
siempre tiene el temor de caer en el elogio desmedido, pero en este caso me queda pequeño el idioma para 
describir al bueno del amigo “Agustín”. 

Seguro que allí donde estés estarás velando por todos nosotros y atento a la cultura musical que corría por tus 
venas como el agua del manantial. Pero pensemos que Agustín solo ha cambiado el traje de la tierra por el traje 
de la memoria. En este homenaje quiero que sepas que el recuerdo de tu rápida despedida en nuestros corazones 
una llama encendida por los siglos de los siglos aquí en la tierra, siempre en tu recuerdo encendida, siempre lo 
estará. 
 
Ximo Hernández.  Músico, poeta y escritor 
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Unió Musical Santa Cecilia CastellarUnió Musical Santa Cecilia CastellarUnió Musical Santa Cecilia CastellarUnió Musical Santa Cecilia Castellar----OliveralOliveralOliveralOliveral 

  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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Director :   
D. Miguel Peris Martínez 
 

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 
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 
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   
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 
 
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 
Jorge Arias Guerrero 
 

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 
Gabriel Cervera David 
 

Tubes  
Pablo Izquierdo Siurana 
Leandro González Modesto 
David Bernat Elorza 
 

Percussió   
Mireia Simón Pérez 
Cecilia Peris Ferrer 
Iván Quilis Ruiz 
José Ignacio Cartagena Puchades 
Ferrán Barba Sáez 
Sigfrido Pérez Fayos 
José Vicente Navarro Feliu 
Guillem Magraner Quilis 

 

BANDA 
ESCOLA DE  

MÚSICA 
VICENTE 
GIMENO 

MOCHOLÍ  
 

 
 

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 
Rafael Lopez Francés 

  
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 
Micaela Bonafont Marí 
 

Saxófons Barítons 
Javier Santiago Ortega 
Jiménez 

    Jesús Yuste Subias 
 
 
 
 

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 
Aaron Tamarit Tatay 
Agatha Navarro Alonso 
Oscar Navarro Feliu 

 

CORAL POLIFÒNICACORAL POLIFÒNICACORAL POLIFÒNICACORAL 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 
Antonio Andreu Segura  
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Festes de Santa Cecília 2016Festes de Santa Cecília 2016Festes de Santa Cecília 2016Festes de Santa Cecília 2016 

 
 
DIUMENGE, 4 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      
                         “ PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE LEPANTO DE CASTELLAR” 

 
14.00  HORES,   DINAR AL MUSICAL. ELS SOCIS I PERSONES  INTERESSADES  CONTACTAR EN 

SECRETARIA.  
    

CONCERT  SANTA CECÍLIACONCERT  SANTA CECÍLIACONCERT  SANTA CECÍLIACONCERT  SANTA CECÍLIA 
 
DIMECRES, 7  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 NADALCONCERTS DE NADALCONCERTS DE NADALCONCERTS DE NADAL 
 
DISSABTE, 10 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, 10 DESEMBRE  
Concert  “Banda Titular” 
 
21.00 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 TITULAR 
 

                     FLAUTA                                            FLAUTA                                     FLAUTA  
    

                                   
 

Eva Quilis Tamarit                      Mireia Alagarda Vidal              Africa Bolufer Santana 
 

    FLAUTA           OBOE 
 

                                    
 

Noelia Carrizo Santamaria  Mireia Alapont Verdeguer 
 

 

MÚSICS EDUCANDS QUE S’ INCORPOREN A LA BANDA JUVENIL  
     

              PERCUSSIÓ   PERCUSSIÓ        PERCUSSIÓ                   OBOE      
            

                                             
        
         Aaron Tamarit Tatay                 Agatha Navarro Alonso             Oscar Navarro Feliu        Rafael Lopez Francés  

          BOMBARDINO     TROMPETA         SAXÒFON                      
                                         
                                               

                               

        Gabriel Cervera David                 Jorge Arias Guerrero   Micaela Bonafont Marí 
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