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Saluda President

 Deixem arrere un any marcat per la volta a la normalitat. Ha sigut un any on els concerts, les
cercaviles, l'activitat bandística ha tornat sense cap restricció. I la nostra Societat ha tornat a
demostrar que estem preparats per a això.

Vàrem enfrontar-nos a un repte llargament esperat amb gran il·lusió. Els resultats no són els que objectivament
mereixíem, com ha sigut demostrat i corroborat. Ja ho hem parlat, reflexionat, comentat fins a l'avorriment.
Quedem-nos amb el creixement de la banda, l'excel·lent treball de tots els músics, amb aqueixos mesos de
màxima concentració,  amb l'experiència viscuda en els concerts i  el magnífic treball  del seu director, Joan
Carles Alonso. I amb la ràbia i compromís de tornar a preparar-nos a “tots els nivells” la pròxima ocasió, per al
que no hem d'esperar tants anys. Objectiu 2024.

Totes les seccions de la UMSCCO han seguit també evolució positiva, augmentant les seues activitats. L'Escola
i les seues audicions a la Biblioteca Municipal, les actuacions del Cor (amb la incorporació del seu nou director,
Juanjo Visquert) o les activitats de la Banda Juvenil dirigida per Miguel Ángel Gimeno i aqueixa experiència
que va suposar l'intercanvi amb una societat de tant nivell com és L'Artística de Buñol. 

La Banda és molt més que música, ball,  marxa i uniformes. Ens deixa lliçons que valen per a tota la vida.
Aprenem que a marxar es comença amb un pas, que he d'atendre als altres i a mi mateix, que cada persona juga
un paper important i necessari, que ens convertim en part de la música i que creixem personalment, orgullosos i
segurs de nosaltres mateixos envoltats de companyes i companys amb els nostres mateixos gustos, però tan
diferents entre nosaltres.

Desembre de 1983. S'inscriu la recentment creada Unión Musical Santa Cecilia de Castellar/Oliveral  en el
registre d'associacions. L'any 2023 es compleix el nostre 40 aniversari. Som una Societat consolidada i amb una
ja llarga trajectòria. Celebrem com es mereix aquesta efemèride, però, sobretot, continuem gaudint de la nostra
gran passió: 

LA MÚSICA.                    ♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♪♫♪♫♪♫♪♫

Bones festes i feliç any nou. Bones corxeres!

                                    

Pere Pau Carrillo Cerverón
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              Saluda Director Banda Juvenil. Miguel Angel Gimeno Tamarit
      
 Un any més ens trobem aquí fent balanç de l'any,  i de fet és que enguany ha segut molt
especial. Gràcies a l'esforç de pares, directiva, l'escola, músics i, sobretot, el director de la
Banda Titular d. Joan Carles Alonso Campos, podem estar molt orgullosos del paper realitzat
per la banda al Certamen Internacional de València.

S'ha demostrat que la Banda és present i també futur. L'Escola de Música  Vicente Gimeno
Mocholí i la seua banda són ixe futur. Enguany s'incorporen una gran quantitat de músics a la

banda titular, i això és el millor exemple de la feina que s'està fent i també un estímul per seguir millorant i
treballant amb molta il·lusió.

Vore músics joves implicats amb la Societat, amb ganes d'estudiar i disfrutar de la música és una cosa que no té
preu, i ha de ser una gran satisfacció per a professors i pares.

Enguany hem fet un intercanvi musical de Bandes Juvenils amb la Banda de L’Escola de la Artística de Buñol i
esperem que no siga l’últim. Ha segut una gran experiència per als músics, tant a nivell personal com a musical.
Esta és la nostra funció. Intentar fer persones i músics. Vos asegure que és una combinació perfecta.

Enhorabona a tots els músics que s’incorporen a la Banda de l’Escola. Desitjar-los que aprenguen i disfruten de
la música. Moltes gràcies al professorat de l'escola, als pares i a tots els que ajuden de manera desinteressada
(directiva, músics, arxiu, encarregats, ...     Molta música i molta salut a tots.

      

Saluda Director Banda Titular.  Joan Carles Alonso Campos

      L’altre dia escoltava per enèsima vegada la interpretació del Racó de l’Or que férem el passat més
de juliol al Palau de les Arts. Si haguera de resumir en una única idea els pensaments que em venen al
cap, aquesta seria la UNIÓ, el CONJUNT, en definitiva, la BANDA. 

Solament quan cadascun dels músics està pendent, no sols d’executar correctament el que posa la seua
partitura, sinó del que estan tocant els companys de corda, de l’estil en què està sonant la melodia

principal, de la rítmica que marca la percussió, del pla sonor en el que s’ha d’integrar la seua veu, solament així es pot
aconseguir la qualitat que demostràrem al certamen. Solament així es pot parlar, segons entenc jo, d’una BANDA. 

Estic parlant d’afinació, d’unitat en les articulacions, d’unitat en la interpretació de les melodies, que es destaquen en cada
moment els motius principals al mateix temps que s’escolten la resta de plans sonors, de correcció en les dinàmiques i el
tempo, tot aspectes tècnics que els músics estan farts de treballar als assajos. El nivell tècnic que va demostrar la banda
sigué excel·lent.  

Però quan escolte la gravació, no és l’excel·lència tècnica el que més m’impacta, sinó l’emoció que es transmet. Crec que
aquell dia, a pesar dels nervis propis de la situació, fórem capaços d’expressar i comunicar més enllà dels símbols del
pentagrama. Pense que aquest és l’objectiu més ambiciós per als músics, i vos assegure que vam aconseguir emocionar al
públic. 

Per tot açò, volguera reiterar a cadascun dels músics l’enhorabona i donar-los les gràcies pel gran esforç realitzat durant
mesos.  Sense dubte,  ha pagat  la pena.  I  no solament  per haver viscut  l’experiència,  intensa i  molt  enriquidora tant
individualment com a nivell de grup, sinó perquè el resultat de tot el treball fet es queda en la banda. 

També m’agradaria  donar les gràcies al president Pere Pau i a la directiva pel seu treball i  esforç en el dia a dia  i
especialment en la preparació del certamen, i pel suport i recolzament que he rebut en tot moment. 

Com no, he d’expressar el meu profund agraïment a Miguel Peris, per la  seua gran implicació en la preparació del
certamen. La seua ajuda als assajos i els seus consells han suposat un gran impuls en tots els aspectes musicals. 

Per últim, però no menys important, m’agradaria fer una menció especial als músics que no pogueren pujar a l’escenari el
dia del certamen per la limitació de places. Moltes gràcies per l’esforç d’estar assajant fins a última hora, i moltes gràcies
pel suport aquell dia. No podríem parlar d’unió, de conjunt i de banda sense tenir en compte la implicació de cadascun

dels membres d’aquesta societat.                                                                                      Fem banda! 
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    L’ Escola de Música “ Vicente Gimeno Mocholí” 

Després de tot…

Ens disposem de nou a gaudir de les festes en honor a Santa Cecília.
 Voldria agrair de nou, com cada any, la tasca tan important que realitza cada persona dins de la nostra Escola,
així com la vosta confiança per poder dur a terme aquest projecte.

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.  i al mateix temps assolir un vincle a la vida social i
cultural del poble, amb interacció amb altres estaments educatius, culturals i socials existents en Castellar –
Oliveral.

 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.
Per què estudiar música?

La música des de l’antiguitat, s’ha associat 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; oferix l’oportunitat  què els xiquets interaccionen
entre sí mateix i amb els adults. I també estimula la creativitat i la imaginació.

La grandesa de la música és poder comunicar-se en molts llenguatges, com ara, el pop, el rock, folk, clàssic, … 

 “La música, como lenguaje universal, tiene un profundo valor estético: es necesaria para la vida cotidiana del
hombre porque se basa en la escucha recíproca y de ahí la importancia de la educación musical…” Claudio
Abbado”

Un abraç ben fort.          Salut i bona Música.              José Roberto Moreno Martí              
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  Saluda Director del Cor Polifonic.         Juan José Visquert Fas.

Voldria dedicar les primeres línies que escric com a responsable artístic del cor polifònic per a 

donar una sèrie d’agraïments que considere necessari fer públics:

- En primer lloc, a Joan Carles Alonso Campos, tant per la confiança depositada en mi al
considerar-me la  persona  adequada  per  continuar  la  seua  tasca en  la  direcció  del  cor  com pel  seu
inestimable treball al capdavant d’aquesta agrupació durant els seus primers anys de vida. Confie en
poder  ser  un  digne  successor  i  mantindre  el  nivell  del  cor  almenys  a  l’altura  que  ell  l’ha  deixat.
GRÀCIES PER TOT, MESTRE!!!

- En segon lloc, a tots dels membres del cor que tan bé m’han acollit des del primer dia. Veure el seu
treball i dedicació és el major estímul per intentar donar el millor de mi mateix.

- Per suposat, a la junta directiva, als socis i simpatitzants de l’entitat perquè són els responsables de la
continuïtat de la societat; el primers amb un treball desinteressat que moltes vegades passa desapercebut
però que és imprescindible per resoldre els problemes del dia a dia, i els segons amb el seu suport i
calor, estímul fonamental per justificar les hores d’assajos, el treball individual i col·lectiu que hi ha
darrere de cadascuna de les actuacions a les que ells amb la seua presència donen sentit.

- Finalment, a la meua família per donar-me suport en aquest repte per al que hauré de llevar-los hores de
dedicació i temps. El fet de que tots ells siguen membres de la societat (com a alumnes de l’escola, com
a músics de la banda juvenil o de la titular), i els anys que porten formant part de l’entitat (els vincles
familiars amb la banda es remonten a fa més de 30 anys) també han contribuit a acceptar el càrrec, ja
que amb ell solucionem dos anomalies familiars: jo era l’únic a casa que no tenia relació directa amb
l’entitat, i el cor era l’única agrupació de la societat que no contava en les seues files amb un membre de
la família.

Fets aquests agraïments, no voldria deixar passar l’oportunitat per convidar-los a les properes actuacions del 

cor, que estem preparant ara mateix. En primer lloc, la missa de Santa Cecília, que tindrà lloc el proper 

diumenge 27, on donarem gràcies a la nostra patrona i li demanarem que ens ajude al llarg del proper any. 

Després el concert de nadal, que probablement es farà el  23 de desembre, on felicitarem les festes amb una 

selecció de nadalenques que esperem que siga del gust de tots. Esperant la seua presència, els desitge a tots 

vostés unes molt bones festes de santa Cecília. Visca Santa Cecília!!! Visca la música!!!
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134é edició del Certamen Internacional 

Bandes de Música  Ciutat de València  

Catorze de Juliol de 2022. Palau Reina Sofia de València. Certamen Internacional de Bandes de Música.

 Sobre les cinc i mitja de la vesprada d'aquell dijous pujàvem a l'escenari per a interpretar la que ha sigut
la millor versió de la UMSCCO del pasdoble “Dos Sonrisas”, l'obra obligada “*Portraits Of Spain” i l'obra
lliure “El Racó de l'or”, ara anomenat “The Golden Land”. Però millor, anem un poc arrere… Els confinaments
i les normatives sanitàries degudes a la pandèmia provocada pel Covid han anat modelant  i modificant  els
projectes de la nostra societat musical, per la qual cosa, les intencions d'acudir a la participació en la 134é
edició del Certamen Internacional de Música Ciutat de València a la seua Tercera Secció, ha sigut, com a poc,
una àrdua tasca, tant per als músics, com per al director, i també per descomptat per als nostres directius. Ja per
al concert de Sta Cecília de l'any 2021 interpretàrem l'obra lliure, “El Racó de l’Or”, de Saul Gómez. Un poema
simfònic per a banda, que tracta de narrar els paisatges, les festes i les gents del poble de Sumacàrcer.

 La UMSCCO va fer vibrar aquest poema musical com mai abans l'havia fet aquell passat 14 de Juliol.
Va ser  al  febrer  de  2022 quan  vam posar  per  primera  vegada  en  els  nostres  faristols  l'obra  obligada  del
certamen: “Portraits Of Spain”. Una Fantasia espanyola, caracteritzada per l'exòtic romanticisme andalús, les
seguidilles,  el  fandango  i  la  copla  mediterrània.  Un viatge  per  tota  la nostra  cultura que la  UMSCCO va
interpretar a la perfecció en els escenaris del Reina Sofia. Aproximadament en maig escoltàvem a la nostra sala
d'assajos  el  pasdoble,  fora  de  competició.  Es  tractava  ni  més  ni  menys  que  de  l'elegant  i  solemne  “Dos
Sonrisas”, volent honrar la memòria del seu compositor, Juan Vicente Mas Quiles, originari de Llíria i que va
morir el passat 25 d'octubre de l'any 2021. 

Molta faena i esforç des que decidim conéixer les obres amb les quals ho apostàvem tot fins al dia clau
del certamen va ser el que assaig després d'assaig i a foc lent, va anar coent el que seria el plat estrela: la millor
interpretació possible, sens dubte i sense titubejos. I el premi? El premi són les ganes de superació de tots els
músics que han hagut d'esforçar-se al màxim per a interpretar cada intervenció; han sigut les nits de sopars
previs  als assajos;  han sigut  les mirades  de complicitat dels músics quan ens ho juguem tot;  han sigut  els
aplaudiments que van ressonar allí, en el Reina Sofia, i que hui dia continuen sonant en els cors de tots els
músics quan Joan Carles va baixar els braços després de l'últim compàs del “Racó de l’Or”. 

El premi són moltes coses, que es diferencien infinitament, del que es va repartir allí aquell dia; però per
damunt de tot, el premi és la capacitat de superar aquella ressaca emocional que tots vam tindre a la nit, en el
musical,  abraçant-nos,  escoltant  i  celebrant,  que  per  damunt  de  tot,  érem  més  que  mai,  una  família.  Ho
declarem amb feresa: la UMSCCO anirà per la pròxima, amb més ganes i forces que mai. Ara, més que cap
altra vegada.                           

 FEM UMSCCO.       FEM BANDA. 
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                                                   HISTÒRIA D'UN INVENCIBLE 
 Amb pocs enunciats he estat tant d'acord com amb l’afirmació que diu que tota persona necessita una activitat
que li permeta escapar de la rutina: un grup de persones aliè al aquell amb què comparteix rutina (o la soledat),
una activitat diametralment oposada al deure diari, una atmosfera que aconseguisca un aïllament total de la
quotidianitat… És,  psicològicament  parlant,  una  necessitat  per  dur  una  vida més  sana;  especialment  entre
xiquets i adolescents. Hi ha qui practica un esport, es dedica a la costura, la cuina, la ceràmica o bé prefereix la
lectura; la llista és pràcticament infinita però, d'haver d'elegir, no soc capaç de concebre millor i més bella
activitat que la música. Se m’ha demanat que compartisca la meua història com a músic, imagine que perquè
alguna cosa se podrà extraure d'ella. Siga com siga, m'han demanat el favor i he accedit. Espere que la trobeu
interessant. 

 Jo solc dir que sempre he sigut percussionista (poc més i me parixen amb un parell de Vic Firth en mà)
perquè tan prompte com vaig ser capaç de sostindre objectes i mantindre’m dret, per a desgràcia dels meus
veïns, se’m va seure darrere d’una bateria.   Almenys així ho recorde jo. Tot i que mon pare també va ser
percussionista,  el  meu  no  és  el  típic  cas  d’imposició  d’instrument:  jo  estava  bojament  enamorat  de  les
membranes. El meu romanç va començar amb el descobriment de la que fins a la data segueix sent la meua
banda preferida  (Within Temptation per  als  interessats);  en particular,  d'un DVD d’un concert  seu que va
comprar mon pare poc després d’escoltar una cançó seua en Rock FM a finals de 2005. La gravació del concert
comptava  amb una cosa  molt  difícil  de trobar  en produccions  similars:  rellevància  per  al  bateria.  Ell  era,
després de la cantant, qui gaudia de més temps de càmera (la seua esquena, més bé, perquè el que realment es
veia era l’instrument), cosa que em va permetre fixar-me en el seu instrument: el meu primer contacte amb la
percussió. Els toms, els plats, la caixa, la varietat de sons que se'ls podia extreure… no sé exactament què va ser
el que va cridar l’atenció del meu jo de no arriba a dos anys; l’única cosa que sé és que, per a goig de mon pare,
jo volia una bateria, i, una vegada la vaig aconseguir, a força d’imitar el que feia eixe home vaig aprendre a
tocar-la.

 Vaig entrar a la UMSCCO tenint cinc anys, amb Sandra Baquero com a professora de jardí musical i
Robert de percussió; que, com a curiositat, diuen els meus pares que no em volia d’alumne per ser massa menut
però va canviar d’opinió després d’ensenyar-li ells un vídeo meu tocant la bateria al jardí de la meua àvia. Poc
després de disfressar-nos dels Aristogatos se’ns va passar a Noelia, Eva i a mi a primer d’elemental amb Sol
Verdeguer. Recorde que la meua primera classe amb ella sigué quasi traumàtica perquè passàrem d'aconseguir
un  premi  per  saber  que  el  Re  penjava  del  pentagrama  a  haver  d'aprendre'ns  totes  les  figures  fins  la
semigarrapatea,  però prompte s'agafarem al  ritme de classe. Vaig seguir  l’elemental  amb Pepe, que em va
introduir al meravellós món dels intervals. Els tres anys següents els vaig passar sense saber de què anaven les
classes  per  no  callar  ni  baix  de  l’aigua,  aprovant  de  mala  manera,  copiant-me  els  deures  dels  alumnes
responsables en la taula del primer pis els cinc minuts abans d’entrar a classe i buscant-li el sentit a estudiar el
que estudiava quan “ja sabia tocar bé”. Tot i que en tercer ja m'ho volia deixar, els meus pares, amb bon criteri,
em van forçar a seguir. No va ser fins a quart que vaig saber de l'existència d’una tal “banda juvenil”, encara
amb Joan Carles de director; a la que Robert em va proposar unir-me. No tenia massa clar de què anava això de
la banda, però amb deu anys,  després d’un període de prova de vora deu mesos, vaig entrar a formar part
oficialment.  Tot  i  que  no  em deixava  eixir  amb amics  els  divendres  per  la  vesprada,  tocar  en  la  banda,
especialment en falles, em feia d’allò més feliç i per fi li donava sentit a quatre anys d’estudi. 

 Recorde d’aquest parell d’anys tocar dos medleys, de Frank Sinatra i El rey león, així com Oregon, de
Jacob de Haan (que he de dir: menuda senyora obra). Efectivament he dit “parell d’anys” perquè l’any posterior
a rebre el meu diplometa a la Sala Canal vaig decidir que ja havia tingut prou i que m’ho volia deixar. Les
meues raons per anar-me’n al moment van ser variades i incongruents, però, mirant-ho amb perspectiva, puc
assegurar que totes se derivaven de no haver fet pinya. Jo era prou asocial i el fet que tota la gent que coneixia
de classe (flautes i saxòfons principalment) estiguera allà davant mentre jo era incapaç d’obrir-me als companys
del fons no pronosticava res de bo. I així va ser: vaig deixar de disfrutar els assajos i els concerts i, als onze
anys, m’ho vaig acabar deixant; possiblement la pitjor decisió que haja pres en la meua vida (després de ficar-
me al batxillerat de ciències amb física).

 El primer any després de deixar-m’ho va estar molt bé, la veritat: ara tenia els dilluns i dimecres lliures,
ja no m’havia d'"estudiar" coses que no comprenia i no em valien "per a res" i podia tornar a eixir els divendres
per la vesprada; però recordem que tota persona necessita alguna cosa que la faça desconnectar de la rutina i jo 

l’havia perduda. 
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La música havia estat amb mi des d’abans dels dos anys, era una cosa que gaudia molt (i vull creure que se’m
donava bé) i, sent sincer, no és capaç de ser substituïda per fer natació dos hores a la setmana. És per això que
no vaig tardar massa a començar a sentir un buit enorme que no faria més que créixer amb el temps. Als pocs
anys, parlar d’aquest món amb amics músics va començar a ser un patiment, vaig deixar de passar-ho bé en
falles perquè sentia dolor quasi-físic cada vegada que veia una banda tocar sense poder unir-me… i és que, per
molt que intentara autoconvèncer-me, la música mai m’havia deixat d’agradar. Diria, de fet, que a ningú pot
deixar d’agradar-li la música (me jugue el cap que tota la gent que afirma haver-la deixat de disfrutar té sempre
altres raons: en el meu cas, ser una lletuga que tocava els timbals). 

 Recorde trobar-me a Cecília al Mercadona de Sedaví amb catorze anys i comentar-li que tenia ganes de
tornar a la banda. Que ella m’animara a fer-ho em va fer veure que era ben rebut, i per a mi això va ser un punt
d’inflexió perquè sempre havia pensat que li queia mal a tots els músics. El voler tornar va passar a ser un tema
de conversa recurrent a casa i el meu monotemisme s’agreujava cada vegada que venien falles i jo em veia més
necessitat. Va ser el 20 de març de 2021 a la una i mitja de la nit, després de tirar-me un parell d’hores mirant al
sostre mentre escoltava pasdobles amb auriculars, que vaig decidir que abans mort que passant altres falles
sense eixir de músic.

 No va costar massa convèncer els meus pares de que no tornaria a estar un any per després deixar-m’ho
perquè la meua cara de patiment i desesperació parlava sola. Així, després de diverses negociacions, va ser com
en maig, sis anys després de xafar el musical per última vegada, vaig tornar a veure a Robert i a fer classes de
percussió. Vaig aconseguir entrar a la titular en juny i en setembre, per fi, torní a tocar en falles.

 No és cap mentida dir que no recorde la última vegada que vaig ser tan feliç. En la banda he trobat una
família que m’ha rebut  amb els braços oberts  (i  no ho dic per aconseguir  que em paguen el  100% de les
següents falles), he conegut molta gent que ja considere essencial, he fet les paus amb el que sempre ha sigut
una part intrínseca a mi i he trobat un nou sentit i direcció per a la meua vida, per coent que tot açò sone. 

 Com a  percussionista  tinc  la  sort  que  qualsevol  objecte  físic  és  susceptible  de  ser  transformat  en
instrument i, per tant, la música mai m’havia arribat a abandonar del tot (i si no que li ho diguen als meus
companys de classe i les batucades gratuïtes que els montava en història); però tornar a agafar unes baquetes,
fer cantar una marimba o redoblar un timbal, eixir i fer retronar un bombo pels carrers de València i veure el
goig en les cares de la gent… són coses que poc o res tenen a veure amb colpejar la taula mentre dones patades
al terra; són coses que a u el plenen i que no es poden explicar amb paraules; qui siga músic em comprendrà. 

 Els assajos de la titular han passat a ser el moment estrella del meu horari: passe els dies ansiós perquè
arribe el divendres i els caps de setmana només puc pensar en quantes ganes tinc de tornar a començar la rutina
perquè arribe el dimarts. Per no tindre prou me vaig col·locar temporalment en la juvenil per trencar mà i hui
per hui els dies de concert, sense exagerar, han passat a fer-me més il·lusió que el meu propi aniversari. Hom
podria dir que no estic bé del cap, i no dic que no, però me sent ple. 

 Si s’ha d’extraure qualsevol cosa d’aquest text, que siga que si alguna cosa et fa feliç, has de lluitar per
ella i no permetre’t sucumbir a les teues pors i inseguretats, perquè al final tot seran lamentacions. Si estàs
pensant en deixar-te la música (o coneixes a algú en aquesta situació), no puc dir-te més que que no ho faces.
Repetiré fins a la sacietat que jo no he pres pitjor decisió, i creu-me quan dic que prendre decisions mai se m’ha
donat especialment bé. 

 El que necessitava jo era un descans, un any sabàtic que me fera veure quantíssim estime i necessite
formar part d'aquest món, i possiblement a tu et passe igual. Dóna-li una altra oportunitat i força’t a quedar-te
perquè  jo  he  passat  de  no  voler  saber  res  dels  intervals  a  estar  preparant-me  per  entrar  al  conservatori
professional amb vistes de fer el superior per poder acabar algun dia vivint d’açò. Un poc tard? Pot ser, però ara
mateixa no concebisc altre futur per a mi. Quién me ha visto y quién me ve. 

 Ara que s'apropa la Santa Cecília de 2022 i açò serà publicat afegiré extraordinàriament que finalment vaig
aconseguir entrar al conservatori i que no puc estar més content. Poc a poc fent camí 

        ♪♫♪♫♪♫                        ♪♫♪♫♪♫  Marco Ruiz Valderrama
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Director BANDA 
TITULAR:  

      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

    Mar Soria Soler
    Lorena Tamarit Montó 

Fagot
Natalia Giménez Ortega

Clarinets
Mª Pilar Peris Ferrer
María Siurana Paula
Víctor Pérez Bayona
Josep Doménec  Santapau Ribes
Marina Pampló Moliner
Inma Ortega Aznar
Mayte Mocholí Giménez
Alicia Ortega Aznar
Laura Vilanova Castellar
Pere Pau Carrillo Cerverón
María Amparo Rodrigo Quilis
María Bayona Bou
Carla Navarro Alonso
Nuria Arce Alonso

    Aitana Bolufer Santana
    Carles Forriols Fores
    Rocio Ortega Aznar
    Andreu Torreblanca Alamar
     Mar Gimeno Ortega
    Aitana Domínguez Torró
    Nora Carrasco Vique
    Nerea Monforte Duart
    Neus Velarte Mocholí
    Raquel Genovés  Gimeno
     Elia Mocholí Rodrigo
    Mar Navarro Forés
    Requinto
    Marta Llorens Aznar

Clarinet Baix
Vicente Ramón Llop Vilanova
 Pilar Mompó Carcelén

   
      Saxòfons Alts

Miguel Ángel Gimeno Tamarit
    Neus Ridaura Navarro

 Laura Tamarit Manrique  
María José Castelló Lerma
Lucia Molina Rodrigo

Sandra Lloret Ruix
    Claudia Ortega Santana
    Vicente Lorente Mocholí
     Sofia Juan Collado 

Saxòfons Tenors
Agustín Velarte Antequera
Luís Dasí Chisbert
José Llop Vilanova

    Micaela Bonafont Marí
   Pau Soria Soler
Saxòfons Barítons
    Javier Santiago Ortega Jiménez
   
  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
        Fco Xavier Rojas Rivero
        Maria Pons Rodrigo

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

Jaume Pons Rodrigo
    
   Trombons
    David Alonso Campos
    Sergi Ramón Bayona
    José Luis Bonafont Tatay
    Ferran Gimeno Chirivella
    Borja Lorente Alapont
    Rafa Murcia Ramón
   Bombardí
     Irene Bayona Vega
    Gabriel Cervera David

Tubes
Pablo Izquierdo Siurana
David Bernat Elorza
José Ignacio Cartagena Puchades

   José Luís Gozalbo Asensi

Percussió
Mireia Simón Pérez
Cecilia Peris Ferrer
Ferrán Barba Sáez
Sigfrido Pérez Fayos
Guillem Magraner Quilis
Lucas Sansaturnino Houari

      Al            A                            Alejandro Carles Cañigral
  Agatha Navarro Alonso

Aaron Tamarit Tatay
Marco Ruiz Valderrama

Eva Quilis Tamarit
     Nuria Gil Murciano
     Paco Alabau Chacopino
      Marc Alagarda Rodrigo

BANDA ESCOLA DE
MÚSICA VICENTE

GIMENO MOCHOLÍ
   Director:

 Miguel Ángel Gimeno Tamarit

Flautes
Inés Cuallado Tatay
Maria Arizo Baselga
Inés  Lopez Pardo
Daniela  Ortega Palomares
Cayetana Ferrer Santamaria
Lorena Sanchez Navarro 
Lluc Martínez Collado
Cayetana Martí Ramos

Oboes
Mar Soria Soler
Lorena Tamarit Montó 

Clarinets
María Amparo Rodrigo Quilis
Mª del Mar Gimeno Ortega
Aitana Domínguez Torró
Nora Carrasco Vique
Neus Velarte Mocholí
Raquel Genovés  Gimeno
Elia Mocholí Rodrigo
Andreu Torreblanca Alamar
Alvaro Hirshberg Navarro 
Julia García Belda
Annabelle Ferrandís Gimeno
Carolina Dominguez Torró
Noelia Monzó David
Daniela Sarabia Tomás
Pau Maria Gimeno Navarro
Chloe Gilot Ballester
Olga Vela  Dasí  
Aimar Martín Ramos

Requint
   Marta Llorens Aznar
   

Saxòfons Alts
 Sofia Juan Collado 
 Miguel Mollá García
Marcos Minguet Flecha
Joana Garcia Belda

     Adrián Rodriguez Ortega 
    Alba González Monsalve 
Saxòfons Tenors

Pau Soria Soler
Trompes
     Sofia Molina Rodrigo

  Jaume Pons Rodrigo
Ana Cervera David

Trompetes
   Estela Quilis Tamarit

      Fco Xavier Rojas Rivero
    Maria Pons Rodrigo
   Aitana Mocholí Vilanova
Joan Mandrión Peris
Marc Martínez Collado

Trombons
Borja Lorente Alapont
Rafa Murcia Ramón
Adrián Garcia López
Juanjo Visquert Rodrigo 
Irene Arizo Baselga 

Baixos
Pablo Izquierdo Siurana
Nacho Cartagena Puchades

    Fernando Franco Pallarés
   Jose Luis Gozalbo Asensi

Percussió
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
   Christian Perona Poves  
  Martín Jimenez Linhart  

CORAL 
Director: Juanjo Visquert
Sandra Baquero Vázquez
Inma Ortega Aznar
Neus Ridaura Navarro
María Siurana Paula
Marta Picó Olmos
Ma Amparo Rodrigo Quilis
Marina Pampló Moliner
Mª Pilar Peris Ferrer
Loreto Suller Segarra
David Alonso Campos
Víctor Pérez Bayona
Juan Alonso Gimeno
Domènec Cueva Almela
Antonio Andreu Segura 
Sigfrido Pérez Fayos
Rosa Sáez Cortés
Rafa Almenar Almenar
María Jesús Bayona Cosín
Cecilia Alcaraz Domínguez
Maria Pilar Andrés Rivas
Educardo Garcia Zanón
Joan Carles Alonso Campos
Estela Quilis Tamarit
Eva Quilis Tamarit
Elia Mocholí Rodrigo  
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MÚSICS  QUE S’INCORPOREN A LA BANDA TITULAR ANY 2022

                 CLARINET                    CLARINET                    CLARINET                  CLARINET

   
  Mar Navarro Forés                     Neus Velarte Mocholí                   Elia Mocholí Rodrigo              Raquel Genovés Gimeno                

                 TROMPETA                    TROMPETA                     OBOE           OBOE           

          Maria Pons Rodrigo             Xavier Rojas Rivero                   Mar Soria Soler                    Lorena Tamarit Montó

     PERCUSSIÓ            PERCUSSIÓ             PERCUSSIÓ          SAX TENOR          SAX ALT

       Nuria Gil Murciano            Paco Alabau Chacopino            Marc Alagarda Rodrigo          Pau Soria Soler           Sofía Juan Collado

MÚSICS  QUE S’INCORPOREN A LA BANDA JUVENIL ANY 2022

     FLAUTA           FLAUTA           CLARINET          SAXÓFON          TROMPETA         TROMPETA   

Cayetana Martí Ramos   Lluc Martínez Collado      Aimar Martín Ramos     Alba Gonzalez Monsalve         Joan Mandrión Peris         Marc Martínez Collado
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Festes de Santa Cecília 2022
DIUMENGE, 27 NOVEMBRE  

      10.00  HORES  , PASSACARRER PER REPLEGAR ALS EDUCANDS QUE S'INCORPOREN A LA BANDA
TITULAR.

11.30    HORES, MISSA EN  HONOR  DE SANTA CECÍLIA I  ALS  MÚSICS  I  SOCIS  DIFUNTS  EN
L'ESGLÉSIA PARROQUIAL “SANT MARTÍ DE PORRES DE L'OLIVERAL”

14,00 HORES,   DINAR AL LOCAL DEL MÚSICAL. IMPRESCINDIBLE APUNTAR.SE MÚSICS
INTERESATS.   MÚSICS   BANDA  JUVENIL  I  TITULAR  QUE  PUGEN   I  FAMILIARS,
COLABORADORS,,.......... INSCRIPCIÓ A LA SECRETARIA. AFORAMENT LIMITAT

CONCERT  SANTA CECÍLIA

DIVENDRES, 2 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, 17  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, 17 DESEMBRE 
Concert  “Banda Titular UNIÓ MUSICAL SANTA CECILIA CASTELLAR OLIVERAL”

12.00  HORES.  ESGLÉSIA  “VERGE  DE  LEPANT  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.

DIVENDRES, 23 DESEMBRE 
20.00 HORES. ESGLÉSIA “VERGE DE LEPANT DE CASTELLAR”
Concert  “CORAL POLIFÓNICA UNIÓ MUSICAL SANTA CECILIA CASTELLAR OLIVERAL”
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