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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, mestres, directius i simpatitzants 

que pertanyen a aquestes societats musicals es bolquen per a tre-

ballar més si cal per a omplir d’actes i festa unes dates on la MÚSI-

CA, unida amb germanor, alegria i devoció hi han d’estar presents 

en cada un dels dies de la NOSTRA FESTA. Nosaltres preparem 

aquesta festa a la nostra ARTESANA amb la mateixa il·lusió que el 

primer dia, il·lusió que volem fer extensible a tots els membres que 

formem part de la nostra societat.

Com cada any, des de la junta directiva amb aquestes línies volem 

felicitar als que sense cap dubte seran uns dels majors protagonis-

tes de la nostra festa, ells són els xiquets i xiquetes que passaran a 

formar part tant de la Banda Simfònica com de l’Orquestra Simfò-

nica, tots ells juntament amb les seues respectives famílies han de 

veure’s refl ectits amb el paper de protagonistes, paper que passa 

del dia a dia ser protagonistes principals d’aquest any. Açò només 

és el començament d’un llarg camí i que any rere any sempre in-

tentem transmetre a cadascuna de les seues famílies, volem que 

la VOSTRA ARTESANA estiga sempre present, i que continuem 

treballant CONJUNTAMENT per allò que ens uneix, i continuant 

gaudint del vostre camí junt amb eixa paraula que tots portem dins 

nosaltres i per la qual ja fa uns anyets començarem a conviure amb 

ella, MÚSICA.

Aprofi tar també per a agrair com cada any a cadascun dels res-

ponsables de les agrupacions que formen part de la nostra socie-

tat el treball que dia a dia desenvolupen per fer créixer la nostra 

ARTESANA. Miguel Almarche com a director de la nostra “cante-

ra”, Escola de Música i Banda Juvenil, viver de nostre futur i pilar 

fonamental de la nostra Societat que junt amb el cos de mestres 

de la nostra escola treballen per a formar el nostre futur. Vicent Al-

marche com a director de la Coral “Antonio Claverol” i que any rere 

any treballa amb eixe GRAN grup de xiquets i xiquetes fent-mos 

gaudir en cadascuna de les seues actuacions. Ximo Arias com a di-

rector de l’Orquestra Simfònica i a qui volem agrair de manera molt 

especial aquest any de treball, cal recordar que la nostra Orquestra 

va participar en el II Certamen d’Orquestres Bankia de la Comu-

nitat Valenciana el passat mes de febrer celebrat al Palau de Les 

Arts i on vàrem gaudir de l’actuació més important des de la seua 

creació de la nostra Orquestra Simfònica. Podem dir que estar al 

nivell d’agrupacions com la Artistica de Buñol entre altres diu molt 

del treball fet durant aquests anys i on quedaren refl ectits de la 

mà de qui és en l’actualitat el nostre mestre Ximo Arias juntament 

amb els companys que pujaren a l’escenari del Palau de Les Arts, 

simplement GRÀCIES. Volem concloure les paraules d’agraïment 

dedicant-les a qui des del passat mes de gener és el nostre Direc-

tor Titular de la Banda Simfònica el mestre José Pascual Arnau, a 

qui volem desitjar els majors èxits al capdavant de la nostra Banda 

Simfònica, èxits que formaran part de la història de la nostra Ar-

tesana i que volem escriure junts, treball, ganes, coneixements, 

experiència i sentiment que ens transmet durant aquests mesos 

treballant amb nosaltres, BENVINGUT MESTRE Arnau.

Dedicar també unes paraules a les altres grans protagonistes de 

la nostra festa, la nostra Musa Aida Martinez i la nostra Cambre-

ra Isabel Vila, dones vinculades des de ben xicotetes a la nostra 

Artesana i que viuran aquest any de manera molt especial eixa 

festa de la qual any rere any han format part amb el seu treball 

del dia a dia però que enguany viuran com a les nostres màximes 

representants, sent protagonistes de cadascun dels moments més 

importants d’aquesta festa a la nostra patrona. Esperem estar tots 

els companys a l’altura del que és mereixeu i puguem gaudir junt 

de tots eixos moments que quedaran sempre a les vostres vides, 

GRÀCIES Aida i GRÀCIES Isabel, de manera especial a tu per voler 

estar al costat d’Aida i al nostre costat com a cambrera de nou en 

aquest teu segon any.

Per a concloure i com cada any, animar a tots els que formen part 

de la nostra ARTESANA a compartir aquests dies junts, gaudir de 

cada moment, i com ja hem pogut sentir en paraules del nostre 

mestre Jose Pascual Arnau “seguim construint TOTS eixa HISTO-

RIA que la ARTESANA ja té escrita amb lletres D’OR al món da la 

música”, mai sense oblidar com diu el nostre himne del mestre 

Salvador Chulia “amb desitjos d’Art i d’Unió”.

LA JUNTA DIRECTIVA



SALUTACIÓ DE 

L’ALCALDE
Vull donar-vos les gràcies per donar-me, una vega-

da més, l’oportunitat de dirigir-me a tots vosaltres; 

amics i amigues de la Societat Musical l’Artesana de 

Catarroja. No voldria deixar escapar esta oportunitat 

per expressar l’orgull i la gran satisfacció que com al-

calde de Catarroja tinc, any darrere any, en veure com 

la vostra societat creix i, amb ella, la cultura musical 

de la nostra benvolguda ciutat.

Catarroja, com sabeu, aposta de valent per la música 

de banda, amb esdeveniments que estan consoli-

dant-se de valent dins del territori de l’estat espan-

yol, com ara el certamen de bandes Vila de Catarroja 

que enguany celebra la seua quarta edició. A més 

a més, des de la regidoria de cultura s’està fent un 

grandíssim esforç per ajudar econòmicament a les 

entitats de Catarroja i impulsar, així,  la música com a 

Bé d’Interés Cultural. 

La banda simfònica, la banda juvenil, l’orquestra sim-

fònica, l’escola de música i la coral “Antonio Clave-

rol” estan fent possible que la societat consolide la 

seua solera de banda històrica. Sens dubte, darrere 

dels èxits hi ha moltíssima gent, però especialment 

vull reconèixer la tasca dels directors, de la junta di-

rectiva i de la cambrera, l’agraïment també a la musa. 

Per a fi nalitzar, voldria felicitar especialment a la 

musa de la societat, Aida Martínez, a la cambrera, 

Isabel Vila, així com a tots els pares, mares i edu-

cands que passen a formar part d’esta gran família 

que és la Societat Musical L’Artesana. L’Ajuntament 

de Catarroja estarà donant-vos suport en tot moment 

perquè la cultura i la música són un referent inqües-

tionable de la nostra ciutat.

Enhorabona a totes i tots. Que passeu molt bones 

festes de Santa Cecília 2018!

L’Alcalde

Jesús Monzó Cubillos



SALUTACIÓ DE 

REGIDOR DE 
FESTES

Querid@s amig@s de la Artesana.

Como todos los años, llegan las fechas en las que 

celebráis la festividad en honor a Santa Cecilia.

Desde estas líneas quiero  animaros a que continuéis 

trabajando tal y como lo hacéis , sobre todo en la ver-

tiente educativa, por esa labor tan importante para 

los niños y los jóvenes de Catarroja y deciros que te-

néis todo el apoyo del ayuntamiento.

  Felicitaros a todos, especialmente a los componen-

tes de la banda, así como a la junta directiva por ese 

magnífi co trabajo que realizáis día a día y como no, 

felicitar también a los nuevos músicos de la banda.

Solo deciros que disfrutéis de estos días y de cada 

uno de los actos.

Regidor de Festes

Alejandro García Alapont



SALUTACIÓ DEL

DIRECTOR 
DE LA BANDA
SIMFÒNICA
L’ARTESANA

Estimats amics de la música de banda, i de la banda 

de música: és un plaer dirigir-me a l’afi cionat a la mú-

sica de L’Artesana, i a l’afi cionat catarrojí en general.

Soc afortunat d’estar al cap davant d’una centenària 

societat musical com la nostra, amb una historia 

digna d’aplaudir, amb un nombre de prestigioses 

personalitats del mon de la música, grans Mestres 

Directors, grandíssims professionals, músics 

enamorats de la seua banda simfònica, dels 

seus èxits, dels concerts, del seu escut…

Per a qualsevol director per tot aço i per molt més, es 

i será sempre un honor formar part de la familia de 

L’Artesana.

         En eixe “molt més” vullc  parar-me…

Una historia com la nostra, no va a ser oblidada mai, 

va a ser respetada i recordada sempre, però per a 

seguir en davant, tenim que continuar-la escrivint i 

omplint. Deguem carregar el boli de tinta, traure-li 

punta al llàpiç, o tindre prou batería als ordinadors 

com per a continuar escriguent les noves pàgines 

de la historia de L’Artesana, insisteixc, sense obli-

dar MAI la historia ja escrita, utilitzant tot allò que ha 

estat un èxit per a mantindre-ho o millorar, i inclús 

utilitzant tot allò que no ha estat com deuría per a 

rectifi car-ho i continuar creixent amb unitat pel 

mateix camí tots junts.

         Quín camí ???

Molt fácil catarrojins: el camí de la música en ge-

neral, i mes concretament el de la música en L’Ar-

tesana.

L’Escola de Música, la Coral, la Banda Juvenil, l’Or-

questra Jove, l’Orquestra Simfònica i Banda Simfò-

nica no es deuen entendre mai, i no podemen ten-

dre-les si no perseguim un mateix objectiu musical i 

no el anem creant de manera real i efectiva cada día.

Els gran professionals del passat, i del present, son 

bens actius que deuen caminar de la mà, tancant 

qualsevol ferida del passat, i fent-la cicatriçar amb 

humiltat, respecte, sacrifi ci, compromís, bones inten-

cions i sobretot i antetot… BONA MÚSICA.

Una vegada més vos dic, que estic encantat de for-

mar ja part de la vostra historia, i que espere poder 

sumar el meu humil granet d’arena a esta continua-

ció diària de la NOSTRA ARTESANA.

DA CAPO!!!!!

Felicitats per Santa Cecília.

Un fort i sincer abraç.

José Pascual Arnau Paredes

Director de la Banda Simfònica l’Artesana



Benvolguts músics i socis de la Societat Musical 

l’Artesana:

Un any més celebrem la nostra festa, unes dates 

en les que, més que mai, gaudim de la música, 

amics i companys.

Com a director de l’Orquestra Simfònica i membre 

de la societat des que era xicotet, és un orgull estar 

envoltat per tots vosaltres. Amb l’ajuda i el treba-

ll de cada u/una de vosaltres estem fent que siga 

una agrupació a l’altura de les més grans, tal i com 

demostrarem al certamen d’Orquestres Bankia de 

2018. En ell donarem bona mostra de la qualitat 

musical i humana que tenim en l’Artesana, des 

dels professionals fi ns als nous integrants. Va ser 

una experiència fantàstica, i vull donar les gràcies 

una volta més a tots i totes els que ho fèreu pos-

sible. Membres de la directiva, pares i familiars, 

gràcies a tots també per donar-nos suport en tot 

moment. L’entrega, la passió, el companyerisme, el 

carinyo i, en defi nitiva, tots els aspectes que vos 

fan grans músics i grans persones. Per suposat 

gràcies als mestres Paco Salanova, Roberto Forés, 

Beatriz Fernández i José Pascual Arnau per la seua 

ajuda incondicional.

Anem en la bona direcció, i estem entre les millors 

orquestres de societats de la Comunitat Valencia-

na. Sens dubte gràcies al treball i entrega de tots 

els integrants de l’orquestra, per la tasca que es ve 

fent des de l’orquestra infantil i totes les agrupa-

cions de la societat i, al cap i a la fi , per l’entrega 

d’amateurs, estudiants i professionals. Estos últims 

que, inclús treballant fora i amb altres ocupacions, 

han estat sempre al nostre costat.  La convivència 

entre els que sempre han estat (i estaran) i els que 

venen darrere amb força i il·lusió són el pilar fona-

mental de la nostra societat, i estic segur que el 

millor està per vindre.

Moltes gràcies a tots i a totes. A gaudir de les festes.

Ximo Arias 

Director de l’Orquestra Simfònica l’Artesana

SALUTACIÓ DEL

DIRECTOR DE 
L’ORQUESTA 

SIMFÒNICA 
L’ARTESANA



Volcenter 
Pista de Silla - Av. Mediterráneo, 6 
Tel. 963 186 700 
46910 Sedaví-Valencia 
www.volcenter.es



Flores Comos
Més de 100 anys dedicats a la flor

www.florescomos.com

c/Miguel Hernández 30 baix
Catarroja (València)

Teléfon 96 126 16 73 · 649 45 17 03

M



SALUTACIÓ DEL

DIRECTOR DE LA 
BANDA JUVENIL 
I L’ESCOLA DE 
MÚSICA 
L’ARTESANA

Any darrere d’any, la Banda Juvenil va recollint els 

fruits que llaurem a cada assaig i a cada actuació o 

concert. I és que no només ensenyem a com traure el 

millor de cadascú musicalment endinsant-se en cada 

partitura que interpretem, sinó que l’ensenyança 

va des de com seure a la cadira, prendre atenció i 

anotar tot del que ens hem de recordar, fi ns al com 

comportar-se amb els companys i en grup, ja que no 

oblideu que davant de qualsevol músic s’ha de ser 

una persona.

Aquest any són 10 nous músics els que naixen de 

la nostra agrupació i peguen un pas endavant pas-

sant també a formar part de la Banda Simfònica. Do-

nar-los l’enhorabona i dir-los que continuen gaudint 

fent el que més els agrada i que mai ningú els lleve la

il·lusió que un dia van somiar, ser músic de l’Artesana 

de Catarroja.

Cal destacar el bont rotllo i la bona relació que tenim 

tot el col·lectiu i així continuarem per seguir creixent 

i superar els més de 65 músics que som hui en dia.

Aquest any tornarem a xafar l’escenari del TAC de 

Catarroja per oferir-los el concert de nadal. Per a no-

saltres és tot un repte i una il·lusió, segur que la vos-

tra assistència ens ajuda a sentir-nos més recolzats i 

fer una gran actuació.

A l’Escola estem d’enhorabona, ja que aquest any 

han pujat les matrícules i ens enorgulleix tot el tre-

ball que fem diàriament per l’ensenyança musical de 

la nostra població. Continuarem treballant ja que no 

només és bonic el que veiem a l’exterior, darrere hi 

ha molta feina que de vegades no es veu, però que fa 

que tot vaja endavant i a millor.

Aquest curs ve amb moltes activitats programades 

en les que tant els alumnes com els pares i mares 

podran participar. I com sempre tindrem la cloenda 

del curs amb el 11é Campament Musical de l’Artesa-

na, amb el que seguirem per a que açò siga l’activitat

especial de l’escola, gràcies especialment a Visente 

Almarche per fer-ho possible i gràcies també a to-

tes les persones que pensen i confi en en que tot el 

que fem a aquest campament és profi tós i l’innovació 

és la via correcta, seguirem endavant. Agrair l’ajuda 

de Julián Rico, per a què la visita del president de 

STOMVI Vicent Honorato i del trompetista interna-

cional Fabio Brum sigués una realitat, moltes gràcies 

als tres.

A tots els que formem part de l’Artesana, continueu 

gaudint d’ella i de les festes amb els valors correctes 

per fer de la música el bateg del nostre dia a dia.

Gràcies per la vostra atenció.

Miguel Almarche Pons

Director de la Banda Juvenil

Director de l’Escola de Música



SALUTACIÓ DEL

DIRECTOR 
DE LA CORAL 

JUVENIL
“ANTONIO CLAVEROL”

Són 10 anys al capdavant de la Coral Juvenil “Antonio 

Claverol” de la Societat Musical L’Artesana de Cata-

rroja i en tots aquests, simplement ens hem esforçat 

i hem treballat per arribar al nostre públic. La Coral és 

una assignatura més de l’escola de música i l’hem re-

dirigit per fer d’ella una assignatura divertida, innova-

dora i diferent fent els que més ens agrada, CANTAR.

Quan són tants anys que ja no se sap el que expressar, 

jo crec que els concerts i actuacions estan ahí, els mo-

ments han deixat empremta i més del centenar de dife-

rents persones que han format part de la Coral també. 

Hui en dia tinc la sort de veure com van evolucionant 

personalment i professionalment, alguns d’ells acabant 

els estudis de música, altres formant part de les agru-

pacions de la Societat i altres hem acabat sent amics.

A cadascú dels alumnes, dels músics que ens han 

ajudat al concert i a les persones que segueixen 

pensant que dins de la Societat hi ha una agrupa-

ció xicoteta que treballa per la música, GRÀCIES.

No és una feina fàcil, però el temps invertit en tots 
i xiquets i xiquetes durant aquests anys i totes les 
aventures amb ells han valgut la pena.

Saludar a tots els directors de les agrupacions, per-
sonalitats representants de la societat, al director 
de l’Escola de Música i animar-los a seguir fent a 
l’Artesana gran.

Recordeu el que deia la gran Montserrat Caballé: 
“No hi ha res en la vida que no siga el que ú vol i 
si no és el que tu vols, t’has equivocat del camí”.

Ànim i a seguir avant!

Bones Festes!

Vicente Almarche Pons

Director de la Coral Juvenil “Antonio Claverol”





CAMBRERA
SANTA CECÍLIA

2018

ISABEL

De nou, un altre any em dirigisc a tota la família que 

componem la nostra ARTESANA com a Cambrera 

de Santa Cecília. Per a mi és un orgull poder gaudir 

d’aquesta meravellosa experiència per segon any i 

poder donar la benvinguda al nous musics que s’in-

corporen tant a la Banda Simfònica com a l’Orquestra 

Simfònica de la nostra Societat.

No volguera passar l’oportunitat amb estes paraules 

de demanar a tots aquells que formen part de L’Ar-

tesana, músics i companys, famílies, socis, directius 

i simpatitzants que gaudim d´aquestes festes Ce-

cilianes i de cadascun dels actes que afrontem en 

aquests dies de festa, la nostra festa.

Als nous membres tant de la Banda com de l’Orques-

tra vos puc dir que aquesta experiència no l’oblidareu 

mai, per tant viviu-la com mereixeu i gaudiu de cada 

moment junt amb les vostres respectives famílies.

A tots el músics i companys, recolzem i acompanyem 

a tots ells en aquest nou camí que emprenen, estem 

sempre ahí per a tot el que necessiten i gaudim amb 

ells d’aquest nou camí.

Junts seguim creixent!!!!!!

Junts seguim “FENT ARTESANA”!!!!!!

La vostra Cambrera

Isabel Vila

Cambrera Santa Cecília 2018



Santa
Cecília

CALENDARI FESTES

2018

DISSABTE 10 DE NOVEMBRE

17:00 h. 

Cercavila per a tots els alumnes de l’escola que hauran d’anar disfressats

18:00 h. 

Berenar amb jocs

22:00 h. 

Sopar de disfresses i a continuació discomovil

DIVENDRES 16 DE NOVEMBRE

18:00 h. 

Berenar per a totes els socis i membres de la nostra societat

DISSABTE 17 DE NOVEMBRE

12:00 h. 

Concurs de paelles

La societat s’encarregarà de tots els ingredients menys l’aigua, el calder, paleta i ferros.

Per a apuntar-se caldrà passar per secretària pagant un 1€ *per comensal abans 

del dia 14 de novembre

22:00 h. 

Ronda amb La Xaranga El Minaor. “Anirem a casa de la Musa, la Cambrera i el 

President”



DIUMENGE 18 DE NOVEMBRE

14:00 h.

Concurs de xefs

16:30 h.

Concurs de truc i parxis

DISSABTE 24 DE NOVEMBRE

18:15 h.

Concert de Santa Cecilia en el TAC

22:00 h.

Sopar i a continuació Gal·la de presentació dels nous músics

DISSABTE 1 DE DESEMBRE

17:00 h.

Cercavila d’arreplegar als nous músics

19:30 h.

Missa en honor a Santa Cecilia

22:00 h.

Sopar de Santa Cecília



 

FORMATGERIA GRANJA RINYA S.L. 

C/ Sequia Reial del Xúquer 35 

46470 Albal (València) 

Tel: 96 127 49 99 

granjarinya@granjarinya.com 

www.granjarinya.com 





Alba Soriano García, Trombó

Iván Ballesteros Casas, Trompa Teresa Molina Moya, Clarinet

Miriam Sacristan Cuquerella, Clarinet

Mar Codoñer Bellot, Viola

Pau Puchalt Ciges, Oboe

Rafael Soler Ferrer, Trompeta

Mar Algueró Ferriols, Flauta

Iago Castell Hidalgo, Violí

Paula Gradoli Guarch, Oboe

Nuria Ballesteros Casas, Saxo

Lucía Vázquez Sánchez, Violí

Carla Pechuan Santamaría, Percussió

ELS NOUS 
MÚSICS

Laia Monros Arenas, Violí



MUSA
SANTA CECÍLIA

2018

AIDA

Salutacions a tots els músics, socis i amics de la nos-

tra volguda Artesana.

Per a mi és un plaer poder dirigir-me a tots vosaltres 

com a Musa d’aquesta gran família. 

Com en una família, al llarg dels anys de convivència, 

hem viscut alegries, penes…, però, sobre tot, hem 

trobat força. Força per continuar lluitant i treballant 

per a mantenir viva la nostra Societat, per a mantenir 

allò que ens uneix: el fer música, el estimar i sentir 

la música. 

Va ser ací on, des de fa 15 anys que vaig començar els 

meus estudis amb el clarinet, he aprés a estimar i sen-

tir la música. I ara tinc jo el plaer de poder transmetre 

com a docent a xiquets i xiquetes aquesta passió.

És en aquesta Societat on he aprés a valorar l’esforç 

de tots els músics que conformen la Banda Simfònica 

i l’Orquestra Simfònica, acudint als assajos després 

de tot un dia de treball o d’estudis.

També vull agrair l’esforç que fa dia a dia la Junta Di-

rectiva. I, com no, vull animar als nous músics a conti-

nuar aquest camí, per poder seguir FENT ARTESANA.

I sí, és per tot açò que és una gran satisfacció per a 

mi ser Musa.

Gràcies a totes les persones que ho heu fet possible, 

sobre tot als meus pares. I gràcies a Isabel Vila per 

compartir amb mi aquest any tan especial. Estic se-

gura que el recordarem sempre.

A GAUDIR DE LES FESTES I VISCA L’ARTESANA!

Com diu Pavarotti, “Pense que una vida dedicada a la 

música és una vida bellament emprada, i és a això al 

que he dedicat la meua”.

Aida Martínez Morellà

Musa de l’Artesana 2018











X CAMPAMENT 
MUSICAL
de l'escola de música

10 anys, que es diu prompte!!

Quan les idees es tornen projectes, eixos projec-

tes en realitats, realitats en fets, els fets en expe-

riències personals, tantes experiències en èxits i 

aquests ÈXITS en MÚSICA, tota la resta de comen-

taris sobren.

Felicitar i agrair a tots els que segueixen pensant 

que aquest Campament és necessari, i innovar 

i millorar és seguir avant. Donar les gràcies a tot 

el professorat i mèrit especial a Miguel Almarche, 

Director de l’Escola de Música per regalar la com-

posició “DÈCALA” obra dedicada al 10é Aniversari 

d’aquest campament, en la que mitjançant la mú-

sica descriu cada un dels moments més meravello-

sos viscuts. També ell tingué el reconeixement per 

tota la feina que ha fet i fa, amb un pasdoble que 

estrenàrem que porta el títol “Almarche el Tuba”.



Vull agrair personalment la visita de part de l’equip de 

la marca STOMVI, encapçalada pel seu president Vi-

cente Honorato acompanyat de Julian Rico i al trom-

petista internacional Fabio Brum.

Sols avisar que seguirem endavant sempre. Per un somriu-

re d’aquests xicotets grans  músics el que faça falta.

L’11é Campament Musical de l’Artesana ja està en 

marxa.

Prompte tindreu notícies!

Visente Almarche Pons

Director-Coordinador del Campament Musical



RECONEIXIMENTS

Tota una vida de dedicació a la nostra Artesana!!!!

Ja fa un temps, des de la junta directiva de la Societat 

Musical L’Artesana pensarem que era el moment de re-

conéixer a totes aquelles persones que han format part 

d’alguna manera o d’altra de la història de la nostra Ar-

tesana.

Tots sabem que més de cent anys d’història donen per 

a molt, podem dir orgullosos i ben fort que són moltes 

les persones que han omplit les pàgines de la nostra 

història, però també han format part omplint les pà-

gines de la història de la música al territori valencià, 

espanyol i a bona part del món.  Cadascú d´ells amb 

una fi nalitat dins la seua professió, però tots ells amb 

una cosa en comú, tots músics de L´Artesana i veïns 

d’un poble, Catarroja. 

Malauradament molts d’ells no es troben amb nosaltres, 

però són molts qui continuen formant part del nostre dia 

a dia, els trobem al nostre musical, audicions, concerts,  

gaudint de la música i col·laborant dins les seues possi-

bilitats amb la que és i serà sempre la seua Societat.

Són moltes les persones a les quals hem de rendir re-

coneixement i fer-los protagonistes d´eixe “minut de 

glòria” davant la seua gent, la seua família, la seua 

societat, la seua banda i també el seu poble.  Músics 

professionals, musics amateurs, presidents junta-

ment amb les seues respectives juntes directives 

i Cambreres de Santa Cecília, tots ells part impor-

tant de la nostra història.

Músics que amb la seua professió han ocupat les places 

com a mestres de les millors Orquestres Simfòniques, 

Bandes Municipals, Conservatoris Superiors i Professio-

nals, i Mestres al capdavant de destacades agrupacions 

simfòniques. Tots ells omplint de música i notes la seua 

vida, i tots ells porten eixa música per tot arreu, omplint 

els programes de mà, biografi es i currículums amb una 

paraula en comú, ARTESANA.

Que millor moment per a rendir reconeixement a tots 

aquests músics que al concert que la nostra Artesana 

oferix any rere any davant el poble de Catarroja dins 

les festes patronals en Honor a Sant Miquel. Els mes-

tres Paco Salanova, Pascual Peris, Antonio Diaz i 

Lamberto Olmos són els mestres que en aquestos dos 

anys han rebut ja aquest reconeixement per part de la 

seua Artesana, el calor de la seua gent i l’estima d´un 

poble. Reconeixements que continuarem el pròxim any 

amb els mestres José Marí i Angel Lopez.



Si part important són els nostres músics, no podem obli-

dar a tots aquells que també formen part d’eixa història 

des d’altre lloc no tan visible, parlem de tota eixa gent 

que treballa perquè el nostre dia a dia puga ser efectiu, 

un treball necessari i inevitable de lluita per a construir 

els fonaments de la que hui és la nostra Artesa-

na. Presidents i Juntes Directives als quals també 

hem volgut reconéixer la seua tasca junt a la fi gura im-

prescindible dins la nostra Artesana de la Cambrera i 

Dones de Santa Cecília, a les quals hem d´agrair de 

manera molt especial la seua desinteressada feina  du-

rant aquestos anys per la seua Artesana.

Que millor data per reconéixer a totes aquestes perso-

nes que al concert marcat amb una de les dates més im-

portants de l´any per a qualsevol entitat musical, Santa 

Cecília. Juan Guillem Zacares junt a Pepita Fortea, 

president i cambrera respectivament són eixes fi gu-

res que ja varen rebre eixe reconeixement i que enguany 

continuarem al concert del dia 24 amb el reconeixement 

pòstum a un dels grans presidents de l’història de L´Ar-

tesana Paco Nacher i a una de les cambreres de la 

nostra Artesana Vicenta Pilar Raga. 

Ens hem de sentir-nos orgullosos de la nostra his-

tòria i de continuar escrivint-la, per omplir d’agraï-

ments i reconeixements com aquests!!!!!!!!!!!!!!

                                                Visca L´Artesana!!!!!!!!!!!!!!!



ELS FAGREUS
Ensemble de cordes de la 
Societat Musical L’Artesana

És Santa Cecilia a L’Artesana!
Com venint fent els últims anys, des de l’agrupació de 

corda greu de L’Artesana, Els FaGreus, volem felicitar a 

totes aquelles persones que, dia rere dia, fan Artesana 

des de qualsevol punt que envolta a la Societat Musi-

cal. A més, animar a tota la gent a participar i gaudir 

dels esdeveniments especials que, per aquestes dates, 

es realitzen a la nostra societat. Com no, volem felicitar 

a les representants de la Societat Musical d’enguany, 

com són Aida Martínez i Isabel Vila, musa i cambrera.

De tots/es els/les integrants d’aquesta agrupació vo-

lem, en primer lloc, agrair-vos a totes les persones i 

institucions que ens acompanyeu i doneu suport en ca-

dascuna de les activitats que realitzem a les vacances 

d’hivern i estiu. 

Tampoc podem oblidar-nos d’aquelles persones amb 

qui hem tingut el plaer d’haver compartit projectes i es-

cenari, com ha estat l’Associació de Persones amb Di-

versitat Funcional de Catarroja (APAMI). El passat gener 

vam realitzar un Concert Benèfi c a la Casa de la Cultura, 

on es va aconseguir replegar amb l’entrada i la venda 

d’objectes realitzats pels membres d’APAMI, un total 

de 553€ destinats al desenvolupament de la mateixa 

associació. Així mateix, volem agrair l’esforç i dedica-

ció dels companys i companyes que han dedicat el seu 

temps per a la realització d’aquest concert i el concert 

d’estiu (Música, càmera i acció) que vam realitzar a la 

seu social el passat juliol. Ells són: Bernardo López, Da-

niel Penella, Pere Alapont, Elisa Ferrer, Nicolás Alfonso, 

Ramón Alabau i Lamberto Olmos. A més dels companys 

de corda greu de la Unió Musical l’Horta de Sant Mar-

cel·lí de València i la Unió Artística Musical de Sollana, 

que van participar amb nosaltres.

Desitgem seguir trobant-los a les properes activitats de 

la nostra agrupació i, sobretot, que ho passen molt bé a 

les Festes de Santa Cecilia.

 

Els FaGreus

Ensemble de cordes greus de l’Artesana
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