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Salutació de la

Junta Directiva
Any rere any, en aplegar el mes de novembre, crida a la porta
de cadascuna de les entitats musicals que hi ha per tot arreu
una de les seues dates més importants, arriba per a totes
les persones que formen part d’aquestes entitats la festa
de la nostra patrona, Santa Cecília. Socis, músics, directors,
directius i simpatitzants que pertanyen a aquestes societats
es bolquen i treballen més si cal per a omplir d’actes i festa
uns dies on la MÚSICA, unida amb la germanor, alegria i
devoció ha d’estar ben present en tots nosaltres. A la nostra
ARTESANA preparem la nostra festa amb la mateixa il·lusió
que el primer dia i volem que eixa il·lusió siga extensible per
a cadascun dels membres de la nostra Societat.
També és el moment de felicitar des de la junta directiva als
que seran uns dels majors protagonistes de la nostra festa,
els xiquets i xiquetes que passaran a formar part tant de la
Banda Simfònica com de l’Orquestra Simfònica de la nostra
Artesana, i que junt amb les seues respectives famílies han
de veure’s reflexats amb un paper més important si cap des
del dia de hui a la nostra Societat. Només es el començament
d’un llarg camí on també la seua Artesana vol estar en cada
moment al costat de tots ells i treballar conjuntament per allò
que ens uneix: la MÚSICA.
Des de la junta directiva volem aprofitar aquestes línies per
agrair com cada any el treball diari que desenvolupen els
responsables de cadascuna de les agrupacions que formen
la nostra Societat. Miguel Almarche com a director de la
Banda Juvenil i com a director d’un dels pilars fonamentals
dins la nostra Societat com es l’Escola de Música, amb
agraïment especial a cadascun dels mestres que formen part
de la mateixa. Vicent Almarche com a director de la Coral
Polifònica “Antonio Claverol”. Ximo Arias com a director de
l’Orquestra Simfònica, a qui en nom de la Societat volem
transmetre tot el suport i confiança per afrontar una de les

cites més importants per a la nostra Orquestra dels ultims
anys, que serà la participació en el II Concurs d’Orquestres
Bankia dins la categoría “Salvador Giner”, el próxim mes de
febrer al Palau de les Arts Reina Sofia.
Voldria concloure aquestes línies d’agraïment dedicant-les
a qui fins el passat mes de setembre ocupara la tasca de
Director Titular de la Banda Simfònica, el mestre Enrique
Sapiña, després de la fi d’un cicle de professionalitat i
dedicació junt a la seua magnífica personalitat. La junta
directiva li estarà per sempre agraïda, com així li férem saber
en el seu comiat: “Esperem que quede dins de tu no tan sols
el musical, sinó el personal de cadascú dels que formem
l’Artesana de Catarroja”.
Volem dedicar també unes paraules a la nostra Musa
Adelaida Moreno i a la nostra Cambrera Isabel Vila, tota una
vida com a músics i amb la seua Artesana. Dos flautistes que
compartiran i viuran junt a nosaltres la festa des de altre lloc,
sent les màximes representants de la nostra Artesana durant
aquest pròxim any 2018. Esperem que pugau gaudir aquest
moment com es mereixeu i quede sempre dins de vosaltres
un regnat ple d’ images, records i germanor junt a les vostres
respectives famílies i amb els companys, companyes i amics
que formem l’Artesana.
Per a concloure, i com cada any, animar a tots els que formen
part de la nostra ARTESANA a viure aquests dies com diu
el nostre himne a Santa Cecília, del nostre mestre Salvador
Chulia, amb desitjos “d’Art i d’Unió”.
Gaudim com ens mereixem.
Fent Artesana, Visca L’Artesana!!!!!!

LA JUNTA DIRECTIVA

Salutació

de l'alcalde
Estimats amics i amigues de la Societat Musial
l’Artesana de Catarroja,
Vull donar-vos les gràcies per donar-me, un any
més, l’oportunitat de dirigir-vos unes paraules
i expressar-vos, personalment, l’orgull i la gran
satisfacció que tinc en veure com la vostra centenària societat musical creix dia a dia i, amb ella,
la cultura musical de la nostra benvolguda ciutat.
La celebració de la festa de Santa Cecília és
sempre motiu d’alegria per als catarrogins i les
catarrogines. Mai no hem d’oblidat que Catarroja
és bressol de nombrosos músics professionals i
d’amants de la música, però també un gran referent cultural per a la resta de municipis.
En els darrers anys, a més a més, estem consolidant esdeveniments musicals molt importants que
estan portant el nom de Catarroja pertot arreu;
Certamen nacional de bandes “Vila de Catarroja",
Festival de música “Sifasol” o el Festival Internacional de percussió “Percute Catarroja”, són alguns
dels exemples que evidencien la gran aposta que
està realitzant-se des de la regidoria de Cultura i
que, afortunadament, compta amb el suport de la
vostra societat.
La banda simfònica, la banda juvenil, l’orquestra
simfònica, l’escola de música i la coral “Antonio
Claverol” estan fent possible que la ciutadania
de Catarroja s’il·lusione pel projecte de la Societat Musical l’Artesana. Sens dubte, darrere dels
èxits hi ha moltíssima gent, però especialment
vull reconèixer la tasca dels directors, de la junta
directiva i de la cambrera, així com la feina desinteressada que duu a terme la comissió de dones
de Santa Cecília al llarg de tot l’any.
Per a finalitzar, voldria felicitar a la musa, així com
a tots els pares, mares i educands que passen a
formar part enguany d’esta gran família que és la
Societat Musical l’Artesana.
Enhorabona a totes i tots. Que passeu molt bones
festes de Santa Cecília 2017!
L’alcalde
Jesús Monzó Cubillos

Salutació

Regidor DE FESTES
Estimats amics de L’Artesana.
Ja està ací el mes de novembre, en el qual
celebreu les festes en honor a la vostra patrona
Santa Cecília, des d’estes línies vull desitjar-vos
el millor i felicitar, a la musa, musics, directors,
pares, mares, amics…. i tots i cada un dels
que formeu part de esta gran familia, per la
feina que any rere any feu per mantindre esta
societat.
Felicitar tambe als nous musics que se
incorporen a la banda que son el futur i fan que
la societat creixca.
A més, vull donar-vos les gràcies com a regidor
de festes, per la vostra participació en tots i cada
un dels actes on se vos ha requerit i en especial
als membres de la junta amb els que he treballat
colze a colze durant tot aquest any.
Sense més despedir-me, esperant que
continueu treballant com fins ara i que disfruteu
estos dies de festes a lo gran.

Alejandro García Alapont
Regidor de Festes

Salutació del

Director de l'Orquestra
Simfònica l'Artesana
Estimats músics i membres de la Societat
Musical l’Artesana de Catarroja:
Com és costum, aprofitem la setmana de Santa
Cecília per celebrar que som músics i que ens
dediquem al que ens apassiona. Ser músic
implica moltes coses, esforç, companyerisme,
sensibilitat, respecte, solidaritat, educació,
organització, i un llarg etcètera, i com no, hores,
moltes hores de dedicació i entrega a la música
en totes les seues facetes. Cal recordar també,
que tot això no ho fem sols, la família, amics i
companys ens acompanyen es aquest viatge
i ens donen suport i ànim. Per això, la música
implica una llavor humana molt important, i és
necessari tenir en compte que aquesta dedicació
i esforç es fa dia a dia.
Com sempre acostume a dir, la música té la
capacitat de traure el millor de cada persona, i
quan un col·lectiu comparteix l’amor i la passió
pel que fa es poden aconseguir resultats inimaginables. Aquest any és un bon exemple, per
primera volta en la història de la nostra societat, l’Orquestra Simfònica participarà en un certamen.
És un repte molt important i estimulant, i vull que disfrutem del camí junts. El més important de
participar en un esdeveniment d’aquestes característiques és que tots els valors enumerats
abans són els que ens portaran en la direcció correcta, per tant, el Certamen d’Orquestres (es
celebrarà al Palau de les Arts el 24 de febrer de 2018) és una ocasió única per demostrar que la
nostra societat és molt gran i que som com una família.
Per la meua part, és un orgull dirigir a aquest gran grup de músics i persones, i estic segur que
amb humilitat, treball i constància aconseguirem el que ens proposem.
Aprofite per donar la benvinguda als nous membres de l’orquestra i la banda, així com agrair
a la directiva el seu esforç i entrega. També felicitar als pares, que dia a dia fan un treball tan
important i necessari.
Per últim, no voldria oblidar a tots els membres i amics de la nostra societat, que no poden estar
dia a dia amb nosaltres, però que sempre que se’ls necessita estan ahí per ajudar.
Un abraçada carinyosa a tots els músics i membres de La Societat Musical l`Artesana, gaudiu de
les festes i feu música.
Ximo Arias
Director de l`Orquestra Simfònica l`Artesana

Salutació del

Director de la Banda Juvenil i
l'Escola de Música l'Artesana
No voldria començar d’altra manera que agraint
a les persones que dediquen un temps a llegir
aquestes paraules.
Des que em vaig oferir davant l’oportunitat
de dirigir la Banda Juvenil fa un any, el treball
realitzat ha sigut molt intens, com ho demostren
les 6 actuacions que hem realitzat en diverses
poblacions de l’entorn, destacant l’eixida amb
gran èxit que realitzàrem el passat mes d’abril
a la població de Teresa de Cofrentes, un dia que
vàrem gaudir de música i amistat entre músics i
familiars de les dues bandes. Fruit d’allò vàrem
gravar un CD amb les peces interpretades gràcies
a “radiobanda”; A part, hem anat actualitzantse en repertori, ja que de 16 obres que hem
interpretat fins hui, 14 són primeres audicions
realitzades per la Banda Juvenil, tot açò són
dades que cal destacar en la progressió que està
tenint l’agrupació.
En poques paraules, l’harmonia als assajos i la
bona relació i comunicació “músic-directorpares/mares”, fa que hui en dia ja hem aconseguit
que siguen més de 50 músics en la plantilla d’aquesta agrupació.
Sols queda convidar-vos al Concert de Nadal que oferirem el 22 de desembre, concert que
estem preparant amb molt de treball i dedicació per fer-los gaudir d’una estona musical amb
moltes sorpreses.
En l’Escola continuem recollint tot el treball diari i ara com ara ens enorgulleix veure que la
majoria de les agrupacions es nodreixen de músics eixits de l’escola durant els darrers 9
anys. Continuarem treballant de valent per fer dels nostres alumnes uns grans músics.
Donar l’enhorabona a tots els nous músics de la banda simfònica, que he tingut un plaer
tractar-los al llarg d’aquests anys tant a nivell personal com professional.
Ara a seguir gaudint de la música i de cada aplaudiment que aquesta ens dona.
Gràcies per la vostra atenció.

Miguel Almarche Pons
Director de la Banda Juvenil l’Artesana
Director de l’E.M. l’Artesana

Salutació del

Director de la Coral Juvenil
“Antonio Claverol”
“Aquells que volen cantar, sempre troben una
cançó”... Això diu un proverbi suec que indica
que la cançó forma part de les nostres vides, ja
que a cada moment podem associar una cançó.
Comencem a escoltar una melodia quan estem al
ventre de la mare, seguint quan nostres pares ens
canten quan som menuts per a tranquil·litzar-nos,
o tota la nostra infantesa que està reflectida en
cançons que anem deprenent. En l’adolescència
cadascú comença a emmarcar-se en un estil o
tipus, i en un cantant o grups favorits, i en general
en cadascuna de les situacions de la vida; les
cançons ens ajuden a superar moments tristos
i a gaudir dels millors moments, “tota la nostra
vida és una cançó”. I això és el que ens hem
dedicat en la Coral Juvenil d’aquesta Societat.
Quan em varen proposar ser el director sols tenia
en la ment que cadascú dels alumnes que passen
per la Coral al llarg dels anys, sempre recorden les
cançons i els moments i situacions en què les han cantat, ja que un record així mai s’oblida.
36 anys fa que aquesta Coral va en marxa i des d’aquest escrit anime a arribar un pas
més del que ara ens dediquem. Anime a ser una agrupació important en el panorama de
la població de Catarroja i dels nostres voltants (recorde que poblacions veïnes ja eu tenen),
que no sols siga components els estudiants de l’escola, sinó tot el que vulga pertànyer
a ella, tot el que vulga cantar en una coral de xiquets i xiquetes que sols que busquen
la diversió i l’èxit en cadascuna de les seues actuacions, sols així podrem presentar-se
a concursos, fer intercanvis i participar en festivals de corals infantils o juvenils. És una
llàstima que quan els nostres alumnes aproven la prova del conservatori, ja no tornen
a cantar, sols hi ha uns pocs que si els necessites sempre estan, a tots ells, GRÀCIES.
Agrair a l’Escola de Música per sempre valorar-mos, i a tot el públic, pares i mares, pel
vostre suport en cadascú dels aplaudiments als concerts. I vos anime a seguir avançant,
a poc a poc, i segur que amb l’ajuda de tots fem gran la Coral Juvenil “Antonio Claverol”.
Felicitats als nous músics i a les seues famílies que passen a formar part de les agrupacions,
i animar-los a treballar de valent per seguir estimant a la música, ja que el camí no és fàcil.
Passeu unes bones festes.
Visente Almarche Pons
Director de la Coral Juvenil “Antonio Claverol”

ISABEL

Cambrera

SANTA CECÍLIA
2017

No voldria començar dient” un any més estan ací les festes a Santa
Cecília” perque per a mi no és un any més.
Fa 34 anys que vaig “eixir de músic”. Recorde l’emoció d’eixe dia,
la traca, la cara d’orgull dels meus abuelos i pares, el passeig fins a
l’església, l’himne a Santa Cecília, i com en acabar la missa em vaig
incorporar a la banda.
La flauta era més gran que jo i no sabia els pasodobles. Mirava els dits
dels companys per saber quines notes fer.
Este any després de tant de temps, la banda torna a passar a
arreplegar-me i l’emoció es multiplica, en recordar tot el que he viscut
en esta societat.
Espere que ho disfruteu tant com jo.
Visca Santa Cecília!!
Visca l’Artesana!!

Isabel Vila
Cambrera Santa Cecília 2017
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PROGRAMA DE FESTES
Dissabte 11
17:30 h. DESFILADA DE DISFRESSES INFANTILS.
Pels carrers del poble. Anirem acompanyats pels músics de la banda.
21:30 h. BERENAR DE DISFRESSES I JOCS AL SALÓ.
22:00 h. Sopar de DISFRESSES i Discomòbil.
*Per a una millor organització es recomana que confirmeu assistència
al sopar, apuntant-se a les llistes del saló o avisant per privat a Elisa
Ferrer, Dani Penella o Marta Bort.

Dilluns 13 a Divendres 17
CAMPIONAT TRUC, PARXÍS I DOMINÓ per als Socis.
*Caldrà apuntar-se a les llistes disponibles al bar abans del
dissabte dia 11.

Divendres 17
18:00 h. “XOCOLATÀ” per als alumnes de l’Escola,
Socis i Músics.
En acabar, ENTREGA DE PREMIS CAMPIONAT
TRUC, PARXÍS I DOMINÓ.
20:00 h. CONCURS DE NOUS XEFS.
* Cada concursant aporta un plat de menjar.
* La beguda s’encarrega l’organització.
* Recordeu que es per a tots els músics, tant de la banda com de
l’orquestra.

Dissabte 18
12:00 h. PAELLES DE L’ARTESANA
* Apuntar-se en secretaria abans del 15/11. 1 euro per comensal.
* L’organització proporciona els ingrediens bàsics per a l’elaboració.
22:00 h. RONDA AMB XARANGA

SANTA CECÍLIA novembre 2017
Divendres 25
22:00 h. CONCURS DE CURS en acabar el assaig de
la Banda Simfònica.

Dissabte 26
18:30 h. Concert de Santa Cecília

ORQUESTRA SIMFÒNICA
Symphony No.1 in C major Beethoven
Moldau Friedrich Smetana
Director: XIMO ARIAS

BANDA SIMFÒNICA
Isabel Vila Pasodoble
2n mov. de Cançons de Mare
El fantasma de la ópera
CANTO A SANTA CECILIA Salvador Chulià Hernàndez
*Amb la col·laboració de la Coral Juvenil “Antonio Claverol”

Directors: SALVADOR PERIS, FRANCISCO
SANTOS I ENRIQUE SAPIÑA.

22:00 h. Sopar de germanor oferit pels NOUS MÚSICS
En acabar de sopar es farà la “Gala de presentació dels nous músics”

Diumenge 27
9:30 h. “XOCOLATÀ” Per als participants del passacarrer
10:00 h. Arreplegada dels Nous Músics
12:30 h. Misa a l’església de Sant Miquel
14:30 h. Dinar de germanor al Local Social
* IMPORTANT Recollir tiquet del dinar que es repartiran als assajos de la
banda i orquestra.Si no el tens o no has pogut arreplegar-lo possa’t en
contacte amb qualsevol membre de la Junta Directiva

ADELAIDA
MUsa

SANTA CECÍLIA
2017

Estimats músics, socis i tots els que formem part de la Societat Musical
l’Artesana, és un orgull per a mi representar a la nostra Societat.
Fa uns 25 anys vaig començar els estudis de violí en aquesta societat
i uns anys després, els de flauta. Són molts anys, moltes vivències,
sacrifici, estudi… però ha valgut la pena, per què a dia de hui
continue venint amb la mateixa il·lusió que el primer dia. M’agradaria
transmetre aquest sentiment a tots els xiquets que estan formant-se
com a músics i als nous músics que s’incorporeu tant a l’orquestra
com a la banda. Dir-vos que disfruteu en cada assaig, en cada concert
i en cada moment de les vostres vides que li dediqueu a la música.
Isabel, cambrera de Santa Cecília, em sent molt afortunada de compartir
amb tu aquest any que és molt important per a nosaltres. Per a mi
eres un referent tant a nivel musical com personal, no podria haver
tingut millor companyera que tu. Gràcies a la música hem compartit
moments molt especials.
Moltes gràcies per la confiança de la Junta Directiva.
També vull agrair a tots els músics per estar ahí dia a dia.Vos desitge
que disfrutem tots junts de les millors festes que tenim, les festes a la
nostra patrona.
Bones festes!!
“La música és molt més que les notes escrites en la partitura”

Adelaida Moreno Aguado
Musa de l’Artesana 2017

ELS NOUS MÚSICS

ALBA CODOÑER MARCOS, Saxo

DIEGO GÓMEZ CHULIÁ, Violí

ISAAC MONROS ARENAS, Contrabaix

JULIA FORTEA MORAGA, Oboe

LORENA MARTÍ LLINARES, Oboe

LUCÍA GARCÍA SAN ANTONIO, Trompa

MATEI GROZA, Trompa

PABLO ASINS MARTÍNEZ, Trombó

SALOMÉ HERNÁNDEZ FÉLIX, Clarinet

ANUARI D'ACTIVITATS

DE LA SOCIETAT MUSICAL
L'ARTESANA

NOVEMBRE
Dies 3, 4 i 5 de novembre
Els alumnes de percussió participen en PERCUTE
“Amores Grup de Percussió”
Professor David Nacher
Dissabte 26 de novembre
18:00 al TAC Concert de Santa Cecília
PARTICIPEN:
Orquestra Simfònica, Director Ximo Arias
Banda Simfònica, Director Enrique Sapinya
Coral Juvenil “Antonio Claverol”, Director Vicent Almarche
Diumenge 27 de novembre
Passacarrer i missa en honor a Santa Cecília
PARTICIPEN:
Orquestra Simfònica, Director Ximo Arias
Banda Simfònica, Director Enrique Sapiña
Coral Juvenil “Antonio Claverol”, Director Vicent Almarche
DESEMBRE
Dijous 1 de desembre
Premis Vila de Catarroja
Orquestra Simfònica, Director Ximo Arias
21 i 22 de desembre
Audions de Nadel de l’Escola de Música
Divendres 23 de desembre
Concert de Nadal de l’Escola de Musica
PARTICIPEN:
Coral Juvenil “Antonio Claverol”, Director Vicent Almarche
Banda Juvenil, Director Miguel Almarche
Dilluns 26 de desembre
Visita de l’Escola de Música al TAC per vore Dartagnan i
els 3 mosqueters
GENER
Dimarts 3 de gener
22:00 al TAC
Concert de Nadal, mà a mà de les bandes de Catarroja
Dijous 5 de Gener
Cavalcada dels Reis Mags a Catarroja
Banda Simfònica, Director Enrique Sapinya
Dissabte 7 de gener
19:30 a la Casa de la Cultura de Catarroja
Concert benèfic a benefici de la Llar María Jacinta, Sta

Cruz de la Sierra (Bolívia) Fa Greus amb la col·laboració
dels director Ximo Arias i Enrique Sapiña.
Dilluns 16 de gener
Saló d’actes de la Societat
Xarrada sobre el “Manteniment del saxo” a càrrec
de Oscar Egea.
FEBRER
Divendres 17 de febrer
22:30 al TAC Concert de Música Festera
Organitza Mafemic.
PARTICIPA:
Colla de tabal i dolçaina “ A quatre quaranta”
de Massanassa
Banda Simfònica, Director Enrique Sapinya
Del 27 de febrer fins al 4 de març
Audicions d’aula de l’Escola de Música
MARÇ
Dissabte 4 de març
Xarrada sobre el “Manteniment de l’instrument de
metall” a càrrec de Jesus Bernabeu
Saló d’actes de la Societat
ABRIL
Diumenge 2 d’abril
18:00 al TAC
Concert benèfic a benefici de Càritas
PARTICIPA:
Coral Juvenil “Antonio Claverol”, Director Vicent Almarche
Banda Simfònica, Director Enrique Sapinya
Dimecres 12 d’abril
Concert de cloenda 2a avaluació, al saló de la Societat
Orquestra Infantil, Director Ximo Arias
Divendres 21 d’abril
18:30 al saló de la Societat
Concert dels grups de cambra de la JOGV
Dissabte 29 d’abril
12:30 al Centro Socio-Cultural de Teresa de Cofrentes
Intercanvi musical a Teresa de Cofrentes
Banda Juvenil, Director Miguel Almarche
22:00 al local social
Mig any de les festes de Santa Cecília
Nomenament de la musa i la cambrera
Diumenge 30 d’abril
11:00 Passacarrer de recollida dels nous músics que
no vam poder arreplegar en novembre per causes
climatològiques. Banda Simfònica, Director
Enrique Sapinya.

MAIG
Preparació de tots els concerts i activitats de cara a final
de curs i estiu.
JUNY
Dissabte 10 de juny
18:30 a Benetússer
Trobada de bandes juvenils de l’horta sud
Dijous 15 de juny
11:00 al TAC
Concert didàctic per a les escoles de Catarroja
Banda Simfònica, Director Enrique Sapiña
Del 17 al 25 de juny
Festes de Sant Pere
Romeria al port de Catarroja, passacarrer i processó
20, 21 i 22 de juny
Audicions final de curs de l’Escola de Música
PARTICIPEN:
Coral Juvenil “Antonio Claverol”, Director Vicent Almarche
Orquestra Infantil, Director Ximo Arias
Banda Juvenil, Director Miguel Almarche
Diumenge 25 de juny
Saló de la Societat a les 12:00
Concert d’intercanvi amb la banda juvenil
Primitiva de Paiporta
Banda Juvenil, Director Miguel Almarche
JULIOL
Del 5 al 9 de juliol
Llometa de Llavata, Lliria
IX Campament Musical
Taller musical Ritmania; Marta García
Visita del compositor Omar Sala
Coordinador del campament; Vicent Almarche
Divendres 7 de juliol
22:00 al saló de la Societat
Concert de Retrobem la Nostra Música
Orquestra Simfònica, Director Ximo Arias
Dissabte 8 de juliol
19:00 al saló d’actes de la Societat
Concert d’estiu dels Fa Greus
Divendres 14 de juliol
11:00 al saló de la Societat
Concert didàctic per a la ludoteca En Tirereta
Dissabte 15 de juliol
20:00 al TAC
Concert de presentació de la musa i la cambrera
PARTICIPEN:
Orquestra Simfònica, Director Ximo Arias
Banda Simfònica, Director Enrique Sapiña

Divendres 29 de juliol
Concert de Retrobem la Nostra Música
Banda Simfònica, Director Enrique Sapiña

AGOST
Descans del personal

SETEMBRE
Dissabte 16 de setembre
Entrada de moros i cristians de Catarroja
Diumenge 24 de setembre
18:30 a la Plaça del Mercat
Concert de festes
Banda Simfònica, Director Enrique Sapiña
28 de setembre
18:00 Cabalgata del poble
28 de setembre
12:00 Passacarrer de Sant Miquel
21:00 Processó de Sant Miquel

OCTUBRE
Diumenge 1 d’octubre
La banda desfila per Mestalla.
Partit del Valencia vs Athletic Club
Banda Simfònica, Director Salvador Peris
Divendres 6 d’octubre
Auditori Florida de paiporta a les 19:00
Concert d’intercanvi amb la banda juvenil
Primitiva de Paiporta
Banda Juvenil, Director Miguel Almarche
Divendres 13 d’octubre
19:00 al saló de la Societat
Concert Retrobem la Nostra Música
Coral Juvenil “Antonio Claverol”, Director
Vicent Almarche
22:00 al TAC
Concert de bandes sonores
Banda Simfònica, Director Ximo Arias
Diumenge 29 d’octubre
17:30 al TAC
Clausura del III Certamen Vila de Catarroja
Banda Simfònica, Director Salvador Peris
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IX CAMPAMENT MUSICAL
de l'escola de música

Ja són 9 anys els que estem construint felicitat, amistat,
convivència, armonia, aventures, somriures i MÚSICA. Aquest any
més del 95% dels alumnes matriculats pertanyien a la nostra
Escola i això vol dir que les coses van per bon camí. Més de 200
alumnes diferents han passat per les 8 edicions del campament,
i el més important si cal, que més de 70 alumnes d’aquestes
edicions formen hui part d’alguna agrupació de la societat o de
l’escola de música.

Alumnes del campament

Donar les gràcies a Fran Gutierrez, Aida Martínez, Jesús Bernabeu,
Miguel Almarche, David Nacher, Marta García i Aarón Crespo pel
gran treball fet aquest any, ja que amb la vostra ajuda tot és més
senzill; i no vuic oblidar-me d’Omar Sala, compositor d’una de
les obres que vàrem interpretar al concert, que va passar una
vesprada divertida i molt musical amb tots nosaltres.

El Campament Musical és una activitat complementaria dels
curs escolar, en el que l’únic propòsit és fer gaudir de la música
d’una manera més divertida, i és per això que anime als alumnes
i músics a participar en la pròxima edició.

Tenim pensat fer alguna cosa especial per al 10é Aniversari del
Campament, ja vos mantindrem informats.
Grup Multiaventura

Una abraçada del vostre coordinador.

Visente Almarche Pons
Director-Coordinador del Campament Musical

Grup Multiaventura

Mestres amb Omar Sala

Omar Sala signant partitures

Mestres del campament

Cloenda campament

Amb Omar Sala

Els FaGreus

Ensemble de cordes de la
Societat Musical L'Artesana
Han aplegat les festes de Santa Cecilia 2017 i, des de l’agrupació
musical ELS FAGREUS, volem aprofitar aquest espai al llibret per tal
de convidar-los a gaudir de totes les activitats musicals i socials que
es promouen en aquestes dates de celebració en honor a la patrona
dels músics, Santa Cecilia. De la mateixa forma, felicitar i donar la
benvinguda a tots aquells nous integrants que passen a formar part
de les agrupacions musicals de la Societat Musical L’Artesana, i en
especial als nostres companys María Nieto (violoncel) i Isaac Monrós
(Contrabaix). També volem felicitar a les nostres representants, com a
mussa i cambrera de la Societat, Adelaida Moreno i Isabel Vila.
Pel que fa a la nostra agrupació, volem donar les GRÀCIES a totes
aquelles persones que al llarg de la nostra curta trajectòria heu pogut
acompanyar-nos i ens heu donat suport en cadascun dels concerts
que hem realitzat, ja que per a nosaltres és un plaer oferir-vos aquest
projecte, en forma de concert, cada mig any.
No volem oblidar-nos d’agrair a totes les institucions públiques i
privades (com l’Ajuntament de Catarroja, entre altres), empreses
musicals i no musicals, col·laboradors, donants i públic en general, que
vàreu participar i col·laborar en el Projecte de Donació d’instruments
musicals per a l’Orquestra de la Fundació Casa María Jacinta, de Santa
Cruz de la Sierra (Bolívia) que vam realitzar al gener de 2017, a la Casa
de la Cultura de Catarroja. Com vam avançar el passat juliol, seguim
treballant per a definir els aspectes burocràtics de l’enviament, per tal
de fer-lo efectiu el més prompte possible.
A més, aprofitem aquesta ocasió per fer una menció d’agraïment
públic als directors musicals dels últims concerts: Ximo Arias, Enrique
Sapiña i Lamberto Olmos. De la mateixa forma, als músics que ens
han acompanyat: Bernardo López, Pere Alapont i Dani Penella, a més,
d’aquells companys que també han col·laborat com Ramón Alabau
i Jordi García, tots de forma desinteressada i amb molt de gust. Per
últim, agrair el suport de la Junta Directiva que, des del inici, han vist
interessant aquest projecte i ens han facilitat aquest treball.
Per últim, convidar-los a conèixer-nos i seguir gaudint amb nosaltres
dels següents projectes que realitzarem als períodes de vacances de
Nadal i Estiu.
Sense més, desitjar-los unes bones festes de Santa Cecilia i a continuar
FENT ARTESANA!

QUEREMOS
CELEBRAR

CON VOSOTROS

SANTA CECÍLIA

Cuidamos de lo que te importa

¡

Felices Fiestas!
administracion@romeuimprenta.com
www.romeuimprenta.com
C. 21, nº 100 · 46470
Polígono Industrial Catarroja · Valencia
T. 963 785 498 / 963 785 558

Massanassa

Catarroja

