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Editorial

Estimados socios, músicos y simpatizantes.

Este tercer número de nuestra revista lo hemos dedicado en gran 
medida a hacer balance de un año de gestión y de intensa actividad.

Cabe señalar la gran cantidad de músicos (superan los cincuenta) 
que se han incorporado a nuestras agrupaciones musicales.

Con el objetivo de mejorar al máximo la calidad musical, se están 
realizando cursos de perfeccionamiento. En abril fue el de canto y en 
septiembre el de trompeta; para el próximo mes de abril se está organi-
zando el de trompa.

Quiero destacar nuestra excelente participación en el Festival de 
Bandas de San Miguel, así como la Conmemoración del 60 Aniversario 
de nuestro teatro. En este acto D. Juan Garcés hizo entrega a nuestra 

             sociedad de una  réplica del Récord  Guiness de dirección de bandas,  
             momentos que se vivieron con  gran emotividad.

La apertura de la sala multiusos “Skala” en el sótano de nuestra sociedad representa un incremento de 
nuestro patrimonio y sin duda marca un hito en nuestro devenir cultural, musical y social. Os animo a disfrutarla 
y a participar en sus actividades.

Quiero felicitar al quinteto “Edeta Wind Qintet”, compuesto por cinco de nuestros mejores músicos, por sus 
preciosos conciertos que confieso me emocionan.

Resulta necesario hablar de economía.

Pese a los grandes esfuerzos que hemos realizado reduciendo gastos, sobre todo gastos corrientes y reba-
jando el precio de determinados servicios en esta época de crisis, la economía se resiente necesariamente.

El mayor problema lo constituye la disminución de la subvención de casi 60.000 euros al año para el Centro 
Integrado, como consecuencia de un recorte presupuestario por parte de la Generalitat Valenciana. Pero a la vez,  
resulta tan preocupante o más la demora en el pago que supone una deuda de 192.269,28 euros de la citada 
Generalitat. Esperamos que mejore la situación, pues peligra la continuidad del Centro Integrado.

El próximo 5 de marzo, sábado, se celebrará la Asamblea General Ordinaria para aprobar los presupuestos 
de 2011 y los de años anteriores que quedaron pendientes por la elaboración de una auditoria. Esperamos que 
acudáis masivamente, como en ocasiones anteriores. Los presupuestos definen el futuro de la sociedad.

En cuanto a la actividad para este año, os adelantamos un avance de programación para la primavera. Tam-
bién va a ser un año intenso en el que retomaremos la participación en los certámenes musicales, continuare-
mos organizando actos sociales y ampliaremos la oferta musical y cultural de nuestra sociedad.

Siempre mirando hacia delante, con vuestro apoyo y con una inmensa ilusión.

febrero, 2011

José Vicente Pedrola Cubells



3

Modernización y reforma del teatro

SE REINICIAN LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN, 
MEJORA Y ADAPTACIÓN DEL TEATRO Y CONS-
TRUCCIÓN DEL CENTRO DE INNOVACION MUSICAL

El pasado 29 de mayo se aprobó en Asamblea General ex-
traordinaria por 547 votos a favor y 263 en contra, la modi-
ficación del proyecto de obras. Durante este tiempo la Junta 
Directiva nos hemos dedicado a desarrollar los proyectos, ob-
tener los permisos municipales y los informes preceptivos de 
la Consellería de Cultura para reiniciar cuanto antes las obras.

El 5 de enero se autorizó por el Ayuntamiento el inicio de 
las obras y en concreto de la realización de excavación y acti-
vidades de arqueología, cimentaciones y muros perimetrales. 
Continúa pendiente la autorización del resto de obras de la 1ª 
fase, hasta una cuantía máxima de 3.525.000 euros  que es el 
importe total del convenio con la Conselleria de Cultura. Espe-
ramos disponer de ella en fecha muy próxima.

En cumplimiento de nuestro programa, se está ajustando 
la primera parte de obras a realizar (durante este año) a las 
cuantías económicas disponibles, tanto en presupuestos como 
en tesorería.

Hasta ahora se han ejecutado los derribos de la casa de Ba-
ñuls, y la primera parte de la excavación y la arqueología.

Ahora acometemos el resto de la excavación, de la arqueo-
logía y las cimentaciones y estructuras del edificio en el solar. 
Todo ello con el objetivo de tener disponible el patio, lo más 
pronto posible, siempre supeditado a los recursos económicos 
que para esta actuación se destinen en los presupuestos de la 
Generalitat Valenciana. En este año 2011 nos han comunicado 
que asciende a 450.000 euros. 

Con paciencia, eficacia y racionalidad iremos ejecutando 
las obras y poniendo a disposición las ya acabadas, de forma 
similar a como hemos hecho en el sótano de la sociedad, en 
el cual se disponen de cerca de 500 metros cuadrados que ya 
estamos disfrutando.

Excavaciones arqueológicas en el solar donde 
se construirá el Centro de Innnovación Musical 

y anexos del escenario del teatro.
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Les Agrupacions Musicals de la Unió

BANDA SIMFÒNICA

L’any 2010 ha sigut per a la  Banda Simfònica un any intens, 
de molt de treball i de molta il·lusió. Sols cal repassar els con-
certs que durant l’any ha fet la Banda: un total de nou, que han 
tingut unes crítiques musicals molt elogioses. A més, la Banda 
ha estrenat en  primera audició diverses obres, marcant així el 
caràcter innovador que ha de tindre una agrupació de solera com 
és la Unió. La Banda Simfònica, sota la direcció de l’incansable  
director titular Enrique Artiga, ja ha començat els assajos per al 
concert que oferirà el dimecres Sant 20 d’abril. Tots estem posant 
moltes il·lusions en este concert de confraternitat que, aprofitant 
les vacances de Setmana Santa, reunirà als músics de la Unió 
que viuen a Llíria i també als que viuen fora i que vulguen parti-
cipar amb la seua Banda en este concert. Una de les obres que 
formaran part del programa serà  l’obertura La Gruta de Fingal, 
de Mendelssohn, un dels compositors més populars del roman-
ticisme. Per a la Unió és una obra clàssica de les de tota la vida, 
perquè l’any 1950 ja la interpretà sota la direcció de Juan Garcés 
i obtingué el primer premi en el Certamen de València.  També 
s’interpretarà un concert per a trompa de Ferrer Ferran, en el qual 
actuarà com a solista José Miguel Asensi Martí, un dels actuals 
millors músics de la Unió. A més, és trompa solista de l’Orques-
tra Simfònica de Castilla i Leon i ha participat en destacades or-
questres europees. Este concert farà de pòrtic a les  Jornades de 
Trompa que organitzades per la Unió se celebraran del dimecres 
Sant  20 al diumenge de Pasqua, 24 d’abril, i de les quals donem 
àmplia informació en una altra pàgina d’esta revista.  

En este entranyable concert, la Banda Simfònica també es-
trenarà en una primera audició l’obra Handaq, del compositor i 
músic clarinet de la Unió, Gonzalo Gómez Deval.

Un altre dels projectes de la Banda Simfònica per a enguany 
és el d’estrenar l’obra guanyadora del Concurs Internacional de 
Composició que cada any convoca l’Ajuntament de Llíria. En esta 
ocasió ha sigut guardonada l’obra “Balan fô”, un concert per a 
marimba i banda simfònica del compositor de la Vall d’Uixò, Vi-
cente Ortiz Gimeno. 

ELS TREBALLS I ELS PROJECTES DE LES AGRUPACIONS MUSICALS DE LA UNIÓ

Durant els dos últims mesos de l’any, les quatre agrupacions musicals de la Unió (Banda Simfònica, Orquestra Simfònica, Banda Juvenil i 
Cor Social) tingueren una intensa activitat preparant els concerts de Santa Cecília i de Nadal. Després del descans de les festes nadalenques, 
les agrupacions musicals han reiniciat  novament els assajos i des de gener estan preparant, amb molta il·lusió i treball, els nous projectes i 
les noves obres que formaran part del repertori dels pròxims concerts que escoltarem enguany. Els nostres directors estan fent una selecció 
d’obres molt variada que va des de la música barroca i  romàntica fins a la contemporània, tenint molt present als compositors valencians i 
també als músics i compositors de la Unió. Els socis que vulguen assistir als assajos, sàpiguen que la Banda Simfònica ho fa tots els dimarts 
i divendres a les 22 hores. L’orquestra assaja regularment els dissabtes a les 11 hores. El Cor Social ho fa els dimarts i dijous a les 19’45 
hores i la Banda Juvenil els  dissabtes a les 11 hores. Per altra part, l’Orquestra Juvenil assaja els divendres a les 18’30 hores.

ORQUESTRA  SIMFÒNICA

El concert de Nadal que l’Orquestra Simfònica oferí el 28 de 
desembre comptà amb la sorpresa de tocar en la segona part 
amb un cor de veus blanques dels alumnes del Centre Integrat. 
Era la primera vegada que açò ocorria en la nostra societat i l’ex-
periència ha sigut molt grata. S’ha obert un camí de col·laboració 
entre l’Orquestra Simfònica  i el Centre Integrat que cal intensifi-
car-lo en el futur. 

Després de l’intens treball del mes de desembre preparant el con-
cert de Nadal, l’Orquestra Simfònica, sota la direcció de l’entusiasta 
mestre Hilari Garcia, ja està preparant el primer concert de l’any que 
se celebrarà el  dissabte 26 de febrer a les 20 hores al Teatre Sala de 
Concerts. En esta ocasió tindrem l’oportunitat d’escoltar noves obres 
i d’estils musicals molt diferents. La primera part del concert estarà 
dedicada a la música del barroc, amb obres dels millors compositors 
d’esta època. De Vivaldi escoltarem el Concert per a dos violins i violon-
cel en re menor. Actuaran com a solistes de violi, Anabel Durà Santonja 
i Rubén Sancho Portolés i de violoncel, Raquel Sánchez Martínez. Tam-
bé escoltarem una selecció d’obres del compositor Purcell: la Sonata 
per a trompeta en re major, a càrrec del solista José Real Cintero, y la 
suite Abdelazer o  La venjança del moro. La segona part estarà reser-
vada per a la música contemporània. Així, escoltarem el conte musical 
per a narrador i orquestra de jòvens, El Mestre Armer, amb música 
del compositor Albert Gumí i text del novel·lista Jaume Huch. En esta 
ocasió comptarem amb la participació especial del professor  Nelson 
Seguí Penadés, en el paper de narrador.

Però l’activitat de l’Orquestra Simfònica no va a parar en estos 
mesos ja que el 15 de maig farà un concert al Palau de la Música 
de València, dins dels actes de cloenda del Certamen de Bandes 
de Música de la Diputació de València. A més, l’Orquestra Simfò-
nica també està treballant en un projecte ambiciós per al 21 de 
maig. Este dia farà un concert al  nostre teatre, dins dels actes 
que la societat dedicarà al centenari de la mort del compositor 
Salvador Giner. En este concert acturà conjuntament l’Orquestra 
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COR SOCIAL

Durant l’any 2010 el Cor Social s’ha vist reforçat amb la 
incorporació de noves veus tant masculines com femenines. 
Novembre i desembre ha sigut un mes de molt de treball per 
al Cor. El 28 de novembre participaren en la missa solemne a 
Santa Cecília. El dia 11 de desembre actuaren al Port de Sagunt 
on reberen una calorosa acollida. Finalment el 23 de desembre 
el Cor participà junt amb la Banda Simfònica en la segona part 
del  concert de Nadal oferit al nostre teatre. Les dues agrupa-
cions foren dirigides en esta ocasió pel director titular del Cor, 
Francesc Gamon, i ens oferiren una selecció de cors d’òpera i de 
nadales. El públic que omplia el teatre brindà una llarga ovació 
a les dues agrupacions i valorà molt positivament esta iniciativa 
d’actuar conjuntament.  Després de l’excel·lent concert de Nadal 
i en un ambient de grata harmonia, ja estan preparant un nou 
repertori sota la direcció del jove i dinàmic  mestre Francesc 
Gamon i que tindrem ocasió d’escoltar enguany. En els pròxims 
mesos participaran en el Festival de Cors de Setmana Santa que 
organitza l’Ajuntament de Llíria que tindrà lloc el Diumenge de 
Rams, 17 d’abril, a les 18’30 hores, a l’església de la Sang. En 
esta ocasió escoltarem una bella selecció de noves peces de 
música religiosa. 

També el Cor té nous i interessants projectes com el que 
hem citat més a dalt en relació a l’Orquestra Simfònica. Amb 
tots estos projectes s’estan obrint noves i innovadores vies de 
col·laboració entre totes les agrupacions musicals de la Unió i 
que hem de potenciar en un futur. 

Simfònica i el Cor Social de la Unió, a més d’altres cors, que 
estrenaran l’obra L’encantada, del compositor Vicente Sanchis 
Sanz, amb text de l’escriptor Carles Subiela.

Finalment avancem que s’està estudiant la possibilitat que 
l’Orquestra Simfònica faça un intercanvi  este estiu amb una or-
questra francesa perquè ja fa molt de temps que no se n’ha fet. 
Es tracta de l’Orquestra Simfònica de l’Institut David, de la ciutat 
d’Angers, situada a l’oest de França, a la regió dels Països del 
Loira. Finalment, durant el mes de març i en data per determi-
nar, la Banda Simfònica oferirà un concert al nostre teatre en el 
transcurs del qual s’entregarà a Don Juan Garcés la Medalla d’Or 
al Mèrit al treball.

BANDA JUVENIL

Miguel Porta, amb la seua paciència i el seu bon caràcter, 
continua al front d’una de les agrupacions mes joves de la soci-
etat  formant als futurs músics de la Banda Simfònica. La Ban-
da Juvenil s’ha vist reforçada amb la incorporació d’onze nous 
músics i ja compta amb una plantilla de 65 jòvens. Començaren 
l’any amb una visita a l’Hogar Santa Teresa Jornet de Llíria per 
oferir als residents una entranyable actuació. Després, el dia 5 de 
gener, participaren en la cavalcada de Reis que cada anys orga-
nitza l’Ajuntament de Llíria. Estos jòvens músics han començat 
l’any amb moltes ganes i ja estan preparant noves obres que ens 
oferiran en els concerts d’enguany, a més de participar en totes 
les cercaviles i processons en les que col·labora la Unió.

ORQUESTRA JUVENIL

Des d’octubre també s’ha reactivat l’Orquestra Juvenil de la 
Unió Musical, una de les agrupacions més joves de la societat 
formada pels alumnes del Centre Integrat i de l’Escola de Música. 
En total són uns 25 jòvens  d’entre 11 a 15 anys i que comencen 
ja a practicar en esta formació per a passar després a formar part 
de l’Orquestra Simfònica.

L’Orquestra Juvenil està dirigida des d’octubre per Víctor En-
guidanos Royo, antic alumne del Centre Integrat i clarinet de la 
Banda Simfònica. El jove Víctor, de 21 anys, està estudiant al Con-
servatori Superior de València les següents especialitats: quart 
curs de composició, segon curs de direcció d’orquestra, segon 
curs de clarinet. També cursa el sisé curs de grau mitjà de piano al 
Conservatori de Llíria.

La jove agrupació està preparant un concert que ens oferirà 
en el mes de març. D’entre les obres que estan assajant per al 
concert cal destacar un Concert de Clarinet (segon temps), de 
Mozart i la Pavana, de Fauré. 

Les Agrupacions Musicals de la Unió

La Banda Juvenil actuà a l’asil del Remei.
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SALA “SKALA” UN ESPAI JOVE A LA NOSTRA SOCIETAT

No és un Pub. Ni una discoteca. Tampoc és un una sala d’exposicions o de concerts. Es tot això i més. La sala Skala triomfa des del 
primer dia amb els concerts i activitats que hem anat organitzant i és un projecte ambiciós de la nova Junta Directiva. L’Skala és un espai 
que no sols s’ha posat a disposició dels músics o dels socis, sinó també del nostre poble. Un espai per a llegir, per a sentir bona música 
o simplement per a estar amb els amics els caps de setmana.

L’Skala es un projecte per a rejovenir i reviure la nostra societat i sobretot fomentar la cultura, no sols la musical. Per això no només 
estem organitzant concerts de música, sinó també concerts didàctics (historia del rock, cine mut amb música en directe, etc), exposici-
ons, festes temàtiques, reunions i xerrades, e inclús presentacions de discos o llibres.

Ja han passat per la nostra sala grups de corda, de blues, rock en espanyol, DJs, tots aquest de la nostra terra. S’han organitzat 
xerrades i aquest 2011 no  va a ser menys. Començàrem l’any el 15 de gener  amb “Rock en Bena”, un concert didàctic sobre la història 
del rock. El 22 de gener es va fer una visualització d’una pel·licula muda de Chaplin amb música en directe totalment improvisada per 
un grup de músics de la Banda Simfònica. El 5 de febrer es féu un concert d’un grup que feia música fusió (rock, pop, ska, reagge, etc.) 
Ja tenim confirmades actuacions fins Març com concerts de Jazz, de Pop-Rock, de cambra, presentacions de discos, festes temàtiques, 
com Sant Valentí (12 de febrer), Carnaval (5 de març)  o l’arribada de la Primavera. També hi ha previstos concerts acústics, concurs de 
Karaoke, un quartet de saxos...A més d’exposicions i demostracions, per exemple de Graffitis, fotografia o pintura a l’oli, i molt més que 
anirem publicant per a que tots vostès puguen participar als caps de setmana de l’Skala.

L’horari de l’Skala es de divendres a diumenge, totes les vesprades i alguns festius. Podeu seguir-nos al Facebook.

Notícies

Actuació d’un grup de música a la Sala multiusos Skala.
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LA JUSTICIA DA LA RAZÓN A LA JUNTA DIRECTIVA ACTUAL DE LA UNIÓ MUSICAL

Estamos de enhorabuena.

La manera de gestionar que lleva esta Junta Directiva de la Unió Musical en el gobierno de la 
sociedad parece ser la acertada. Así lo dice el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 
de Llíria, en su sentencia a una de las querellas interpuestas ante la sociedad por determinados 
socios.

Respecto de la sentencia, de fecha 19 de noviembre de 2010, nos comunica el procurador de la 
sociedad lo siguiente:

Notícies

Cuando esta revista ya está en la imprenta, maquetándola y a punto de imprimir, nos 
llega la noticia de la segunda sentencia favorable a los intereses de  la actual Junta 
Directiva, que son los intereses de la sociedad. La segunda de las tres demandas 
contra la Unió Musical fue interpuesta por los mismos socios que la primera, los 
cuales impugnaron los acuerdos adoptados en la Asamblea General Extraordinaria 
del 29 de mayo de 2010. Como se recordará, en esta asamblea de socios se aprobó 
por más de dos tercios la propuesta de promover un proyecto modificado de obra 
que evitara el derribo de su teatro-auditorio. En su lugar proponía la modernización, 
mejora y adaptación de la sala teatro-auditorio actual y la construcción en el solar 
de la calle San Miguel, del Centro Cultural de Innovación Musical. Esta asamblea 
fue la más participativa de la historia centenaria de la Unió. Votaron a favor de la 
reforma 547 socios (67’53%) y en contra 263 socios (32’47%). La demanda de 
impugnación contra los acuerdos de esta asamblea ha sido desestimada por el juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Llíria, el cual sentencia 
que la Asamblea General de la Unió Musical, como órgano supremo y depositario 
de la voluntad soberana  de sus socios, puede modificar sus propios acuerdos, 
aunque entren en contradicción con otros anteriores. Por todo ello el juez falló 
desestimando la demanda y condenando a los dos socios al pago de las costas que 
se hayan devengado en esta instancia.

NOTICIA 
JUDICIAL DE 
ÚLTIMA HORA

PROCURADURÍA ALARIO MONT,C.B.

Procuradores de los Tribunales

UNIÓ MUSICAL DE LLÍRIA

VALENCIA, a 22 de noviembre de 2010

Cliente........ : UNIÓ MUSICAL DE LLÍRIA

Contrario..... : dos socios de la Unió Musical de Llíria 

Tribunal....... : Primera Instancia nº 1 de Llíria

Autos.......... : JUICIO ORDINARIO

En relación con el asunto de referencia, adjunto remito 
resolución

notificada en el día de hoy.

SENTENCIA DESESTIMATORIA DE LA DEMANDA CON 
CONDENA EN

COSTAS A LA PARTE DEMANDANTE.

Un cordial saludo,

----------------------------------------------------------
--------------------

La sentencia está recurrida en segunda instancia.
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JORNADAS DE TROMPA EN LA UNIÓ MUSICAL DE LLÍRIA

Del 20 al 24 de Abril de 2011

Después del éxito que obtuvo el Primer Curso Internacional de Trompeta 
celebrado en la Unió Musical el pasado mes de septiembre, la sociedad está 
organizando nuevamente unas  Jornadas de Trompa que se celebraran duran-
te la Semana Santa, en concreto del miércoles Santo 20 de abril al domingo 
de Pascua, 24 de abril.

Estas jornadas van dirigidas a los trompistas de la Unió y a todos los trom-
pistas en general que estén interesados en perfeccionar la técnica del instru-
mento. En estas jornadas tendremos como profesor principal a José Miguel 
Asensi Martí, solista de trompa de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. 
Además, como profesores invitados contaremos con la presencia de Bernar-
do Cifres Amat (solista de trompa de la Orquesta del Palau de les Arts de 
Valencia), Miguel Torres Castellano (catedrático de trompa del Conservatorio 
Superior Joaquín Rodrigo de Valencia), y Manuel Faus Faus (trompa de la 
Banda Municipal de Valencia). Para los alumnos que se inscriban habrá clases 
individuales y colectivas con el profesor principal José Miguel Asensi Martí, 
y conferencias y masterclass con el resto de profesores invitados. Además 
contaremos con la presencia del psicólogo especializado en la interpretación 
musical, Guillermo Dalía, el cual ofrecerá una conferencia abierta a todos los 
músicos de nuestra sociedad.

Se ha preparado un amplio programa para estos días con actos abiertos 
para todo el público: conciertos de grupos de  trompas, grupos de música de 
cámara con trompa, de instrumentos antiguos (trompa natural, alpina, cara-
cola…). También darán conciertos grupos como Hispania Horn Quartet, Edeta 
Wind Quintet y un quinteto de metal formado por músicos de nuestra Banda 
Sinfónica. Además, durante estos días habrá exposiciones de diferentes mar-
cas internacionales de trompas y accesorios abiertas para todo el público.

Los interesados pueden inscribirse hasta el viernes 15 de abril. Para más 
información:

Correo electrónico:   jornadastrompaumlliria@hotmail.com

Coordinador: Pascual Cabanes Fabra  (teléfono  656534493)

ALEXANDER  DETISOV,  PRESTIGIÓS  VIOLINISTA RUS,  DÓNA CLASSES EN LA UNIÓ MUSICAL

Des de principis d’any el prestigiós violinista format en el Conservatori Superior Estatal de Georgia, Alexander Deti-
sov,  dóna classes magistrals en la Unió Musical un cap de setmana al mes.

Alexander compta amb un brillant currículum ja que ha sigut membre de diverses orquestres ruses. A més, fou assistent 
del professor V. Klimov en el Conservatori Superior Estatal Tchaikovsky de Moscú. També ha sigut professor de l’Escola 
Superior de Música “Reina Sofía”. Ha format part de l’Orquestra de Cambra “Virtuosos de Moscú”. Actualment és professor 
de l’Orquestra Simfònica de la Radio Televisió Espanyola.

La Unió Musical obri les portes a mestres internacionals de la talla d’Alexander per a oferir als músics del centre i 
d’altres societats musicals la possibilitat d’ampliar coneixements i tècniques instrumentals. 

Notícies

José Miguel Asensi Martí, 
profesor principal de las Jornadas



CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Sábado, 5 de marzo de 2011

Se informa a los señores socios y socias que tal y como recogen nuestros 
estatutos, se convoca dentro del primer trimestre del año la Asamblea General 
Ordinaria a celebrar en nuestro Teatro Sala de Conciertos el sábado 5 de 
marzo de 2011, a les 16 horas en primera convocatòria y a las 16’30 horas en 
segunda convocatoria.

Los socios recibirán en sus domicilios la convocatoria de la Asamblea General 
Ordinaria y el orden del día.    

LA UNIÓ MUSICAL MEJORA SUS INSTALACIONES EDUCATIVAS Y SOCIALES

Se amplían y acondicionan las aulas del Centro Educativo-Musical y se crean nuevas Zonas Sociales

La sociedad ha hecho diversas inversiones en las instalaciones de la entidad que han servido para mejorar, adaptar, ampliar y dar 
mayor seguridad a los alumnos y asociados que diariamente acuden a la Unió Musical.

Las obras se han dirigido principalmente a dos áreas funcionales de la sociedad: el Área Educativa y Musical, donde se han mejo-
rado las aulas, accesos, seguridad, carpintería y cubiertas. Y el Área Social, donde se han recuperado espacios infrautilizados y llenos 
de suciedad.  

ÀREA EDUCATIVA Y MUSICAL

En el Área Educativo-Musical se ha realizado el repintado de numerosas aulas, escaleras y la mejora de accesos a las mismas, así 
como la reposición y adaptación de la carpintería. Otro aspecto que se ha solventado, es la mejora de las cubiertas, dado que existían 
filtraciones desde hacia tiempo que requerían una actuación inmediata. En esta misma área, se ha trabajado en optimizar la seguridad 
de los escolares, eliminado barandillas de la escalera y substituyéndolas por otras más funcionales y menos peligrosas.

En la zona del Semi-sótano se han dotado de 2 aulas más para la recuperación escolar y 4 boxes de práctica musical, así como la 
creación de un aula de informática que substituye la provisional y precaria que había en la sala de trofeos de la institución. Todas estas 
instalaciones están acompañadas de nuevos accesos y aseos para los usuarios.

COMEDOR ESCOLAR

En cuanto al comedor escolar, se ha adaptado a la normativa requerida por la Conselleria de Sanidad y por primera vez en la historia 
los alumnos estarán dotados de un acceso diferenciado al bar de la sociedad, con una cocina independiente y con los equipamientos 
necesarios para el aseo y buena higiene de los comensales que hagan uso de este servicio que ofrece el colegio. Obras que venían 
demandando los padres y madres y que por fin se han hecho realidad.

ÁREA SOCIAL

La Junta Directiva ha apostado por mejorar las dotaciones del Área Social y ha recuperado y adecentado la Sala de Trofeos y de 
recepción de autoridades de la Sociedad, así como se han repintado las zonas comunes, escaleras y demás dependencias de uso social 
que hacia años no se habían acondicionado. 

Igualmente, y como novedad, en la zona del Semi-sótano, se ha recuperado y creado la sala multiusos SKALA, donde desde su 
inauguración se han venido realizando diversas actividades.

En total, se ha recuperado más de 400 m2 que estaban infrautilizados y que servirán para potenciar y dinamizar más las actividades 
de la Unió Musical.

Notícies
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GENER

NOUS DIRECTORS PER A LES AGRUPACIONS MUSICALS

La nova Junta Directiva que fou elegida en l’Assemblea 
Extraordinària celebrada el 19 de desembre de 2009 hagué 
de buscar ràpidament nous directors per a la Banda Simfò-
nica i Cor Social, ja que els seus titulars, malgrat tindre el 
recolzament de la nova Junta,  havien presentant la dimissió 
irrevocable. Com tots vostés saben es contractà com a di-
rector titular de la Banda Simfònica a Enrique Artiga Francés, 
destacat clarinet de la nostra Banda des de l’any 1967 i for-
mat en els seus inicis en la Unió. Enrique és un professional de 
reconegut prestigi i que ja havia dirigit les bandes de Museros, 
Carlet, Xest, Villar del Arzobispo i Utiel. Anteriorment també 
havia sigut director titular de la nostra Orquestra Simfònica. 
Actualment és clarinet solista de l’Orquestra de València.

Com a director titular del Cor Social es contractà el jove 
Francesc Gamon Olmo, nascut a Sagunt, amb una àmplia ex-
periència en la direcció de cors a pesar de la seua joventut. 
Francesc és titulat superior en piano i que a més està fina-
litzant els  estudis de Grau Superior en les especialitats de 
Direcció de Cor i Direcció d’Orquestra.

La nova Junta Directiva també trobà  que l’Orquestra Sim-
fònica ja feia  temps que no tenia director titular. Ràpidament 
es buscà una batuta de prestigi i fou contractat Hilari Garcia 
Gázquez. D’esta manera els músics ja podien gaudir de la tan 
ansiada estabilitat en la direcció de l’orquestra. Hilari té una sò-
lida formació i ha dirigit orquestres nacionals i internacionals. 

L’únic dels anteriors directors que volgué continuar fou Mi-
guel Porta Lozano, músic de la Unió des de la seua joventut  i 
director de la Banda Juvenil, i al qual la Junta Directiva agraí 
la seua continuïtat i el seu inestimable treball en la formació 
dels futurs músics de la Banda Simfònica.

Activitats de la Banda Juvenil Unió Musical

Començava l’any amb una intensa activitat per als músics 
més jòvens. La Banda Juvenil visità el 4 de gener l’Hogar San-
ta Teresa Jornet de Llíria i oferí als residents una simpàtica i 
alegre actuació emmarcada dins de les festes nadalenques. Al 
dia següent  participaren en la cavalcada de Reis i enguany li 
tocava fraccionar-se en dues  agrupacions.

FEBRER

ÉXITO DE PARTICIPACIÓN EN LA CENA DE HERMANDAD 
PARA DAR LA BIENVENIDA A LOS NUEVOS DIRECTORES DE 
LAS AGRUPACIONES MUSICALES 

El 27 de febrero se celebró en el Bar-Cafetería de la soci-
edad una cena para los músicos y los socios, en el transcurso 
de la cual se presentó a los nuevos directores de las agrupa-
ciones musicales.

La iniciativa fue todo un éxito de participación que desbor-
dó todas las previsiones. Se tuvieron que habilitar, a parte de 
todo el bar, los espacios que hay en la entrada principal del 
colegio y del acceso al teatro. Al final cenaron 450 personas, 
el máximo que los locales de la sociedad permitían.

La cena se desarrolló en un gran ambiente de cordialidad 
y de ilusión por la sociedad. Por primera vez y desde hacía 
muchos años no se había convocado un gran encuentro de toda 
la familia unionera en una cena de hermandad, recuperando así 
el espíritu de unión y de colaboración que debe ser el eje de 
trabajo de toda la entidad. 

2010:  UN ANY D’INTENSA ACTIVITAT (gener-febrer)

Els directors de les agrupacions musicals de la Unió amb el presi-
dent al centre. D’esquerra a dreta: Hilari García, Francesc Gamón, 
Miguel Porta i Enrique Artiga.

Sopar de germanor i de presentació dels nous 
directors el 27 de febrer.
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MARÇ

MEMORABLE CONCERT DE PRESENTACIÓ DEL DIRECTOR 
TITULAR DE LA BANDA SIMFÒNICA UNIÓ MUSICAL  

El concert que el dia 31 de març oferí la Banda Simfòni-
ca Unió Musical va ser un d’eixos concerts memorables que 
fan història. Es van complir amb escreix tots les expectatives 
que havia posar la Societat. Els 133 músics que van partici-
par, junt amb el nou director, Enrique Artiga, van fer les delícies 
d’un públic entregat que va omplir al complet el Teatre Sala 
de Concerts. La Banda va aconseguir un alt nivell musical i va 
tindre moments molt brillants. Al concert van assistir nombro-
ses autoritats: el Delegat del Govern, el Secretari Autonòmic 
de Cultura de la Generalitat Valenciana, l’Alcalde i Corporació 
Municipal de Llíria, els directors Juan Garcés i Pablo Sánchez 
Torrella, directors i catedràtics de conservatoris, compositors i 
altres personalitats del món polític, econòmic, social, musical i 
artístic i una àmplia representació de les societats musicals va-
lencianes. També estigué present el compositor holandés Marc 
Van Delft, ja que la Banda Simfònica interpretà una de les seues 
composicions. 

Uns dies abans del concert, el mestre israelià i director de 
l’Orquestra de València, Yaron Traub, assistí a un dels assajos 
de la Banda Simfònica. El mestre Traub dirigí unes paraules 
als músics de la Banda felicitant-los per l’alt nivell artístic i 
li donà l’enhorabona a Enrique Artiga per l’intens treball i la 
qualitat artística aconseguida.

El 21 de març se celebrà l’Assemblea General Ordinà-
ria amb un gran recolzament dels socis als pressupostos 
de la Unió Musical per a l’any 2010

Amb una assistència massiva, l’Assemblea Ordinària de 
socis donava el vist i plau als pressupostos generals de la so-
cietat per a 2010 i a l’ampliació de la Junta Directiva amb dos 
nous vocals (Francesc Rozalén Igual i Conxa Fabra Alcocer). 
Les propostes foren secundades pel 80% de l’assemblea (379 
vots a favor i 91 en contra).

Més de 1.400 espectadors assistiren a les dues repre-
sentacions de la comèdia Pollo e Hijos

El 27 de març els actors de la sèrie televisiva L’Alqueria 
Blanca actuaven al nostre teatre. Fou tan elevada la resposta 
del públic que s’hagueren de programar dues sessions, vespra-
da i nit. Ja feia molts anys que una activitat organitzada per la 
societat no assolia un èxit tan rotund.

Participació del Cor Social de la Unió en el Festival de 
Cors de la Setmana Santa lliriana

El 27 de març el Cor Social, sota la direcció del nou jove 
director Francesc Gamon, participava a l’església de la Sang 
en el Festival de Cors de Setmana Santa. En esta ocasió, el cor 
estava format per 37 membres, ja que en els darrers mesos 
hi hagué noves incorporacions de veus, tant masculines com 
femenines.

Enderrocament de la part de l’immoble del carrer de 
Sant Miquel

Després de dos anys de paralització, el 30 de març es 
procedí a l’enderrocament total de la part de l’immoble ad-
quirit per la Unió Musical que recau al carrer San Miquel i 
que hagué d’estar suspesa temporalment amb motiu de fer 
una rectificació en el Pla General d’Ordenació Urbana de Llí-
ria. L’actual Junta Directiva tramità la llicència d’obres per a 
procedir a la demolició i així deixar preparat el terreny per a 
efectuar les excavacions arqueològiques.

Estrena de la nova pàgina  web de la Unió

En març es posà en marxa la nova pàgina web de la Unió 
(www.unionmusicaldeliria.com). La nova Junta apostà per un 
disseny jove i avantguardista i sobretot amb claredat i senzi-
llesa. 

Finalment, en el mes de març també tingueren lloc les au-
dicions del segon trimestre, tant del Centre Integrat com de 
l’Escola de Música.

Concert de presentació del Director Titular de la Banda Simfònica 
Unió Musical, Enrique Artiga, el 31 de març.

2010:  UN ANY D’INTENSA ACTIVITAT (març)
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ABRIL 

LA UNIÓ MUSICAL ES VOLCÀ  AMB LES FESTES DE SANT 
VICENT I CEDÍ GRATUÏTAMENT EL TEATRE DURANT TRES DIES 
PER A REPRESENTAR ELS MIRACLES 

La Unió Musical ha col·laborat d’una manera molt especial 
en les festes de Sant Vicent, que ha celebrat la ciutat de Llíria 
amb motiu del 600 Aniversari del miracle de la font. Per esta 
motiu, la Junta Directiva oferí gratuïtament el teatre per a la ce-
lebració per primera vegada a Llíria del concurs de Miracles de 
Sant Vicent que cada anys organitza a València la Junta Central 
Vicentina. Durant les representacions dels miracles dels dies  6, 
7 i 8 d’abril participaren onze altars composats per 220 xiquets 
i les actuacions foren vistes per més de 1.200 espectadors.

També el 17 d’abril, i dins dels actes vicentins  programats 
per l’Ajuntament de Llíria, la Banda Simfònica  oferí un concert 
en el nostre Teatre Sala de Concerts. En esta ocasió la Banda 
Simfònica estigué formada per 115 músics.En les festes de 
la Setmana Santa, la Banda Simfònica participà el Divendres 
Sant, dia  2 d’abril, en les  processons del matí i de la nit. Per 
la seu part, la Banda Juvenil participà el 12 d’abril en la rome-
ria de Sant Vicent i el 18 d’abril en la processó.

Per altra banda, els dies 8 i 9 d’abril se celebrà al nos-
tre teatre el primer curs de cant i de perfeccionament de 
tècnica vocal i de repertori. A este curs assistiren com a 
alumnes els membres del Cor Social de la Unió.  

Finalment a principis d’abril també s’iniciaren les exca-
vacions arqueològiques en el solar de la societat, un pas ne-
cessari per a reiniciar els treballs de la construcció del futur 
Centre d’Innovació Musical. 

MAIG

L’ORQUESTRA SIMFÒNICA DE LA UNIÓ MUSICAL OFERÍ UN 
CONCERT  D’ALT NIVELL EN LA PRESENTACIÓ DEL DIRECTOR 
TITULAR, HILARI GARCIA 

Ja feia temps que l’Orquestra Simfònica de la Unió Musi-
cal, formada en esta ocasió per 65 músics, no oferia un con-
cert tan emotiu i de tan alt nivell com el celebrat al Teatre Sala 
de Concerts el 15 de maig. A l’acte assistí un nombrós públic, 
així com les autoritats municipals, Col·legi d’Enginyers, Con-
federació Hidrogràfica del Xúquer, el mestre Manuel Galduf i 
una bona representació de directors de bandes i orquestres, 
a més de diversos catedràtics del Conservatori Superior de 
València.

Amb el mestre Hilari tenim la sort de comptar amb una 
batuta de prestigi i que ho ha demostrat de sobra en el treball 
que durant tot l’any està fent amb l’Orquestra. 

El president de la Unió rep una escultura de Sant Vicent en el 
concert que la Banda Simfònica oferí el 17 d’abril, dins de les 
festes vicentines.

Concert de presentació del Director Titular de l’Orquestra Simfònica 
Unió Musical, Hilari García, el 15 de maig.

Vista panoràmica del Teatre Sala de Concerts de la Unió Musical 
durant el concert de l’Orquestra Simfònica el 15 de maig. 

2010:  UN ANY D’INTENSA ACTIVITAT (abril-maig)
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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: LA UNIÓ MU-
SICAL APROBÓ POR MÁS DE DOS TERCIOS LA REFORMA 
DEL TEATRO-AUDITORIO 

Después de más de un mes de exposición de los planos, 
de debate y explicación a los socios del nuevo proyecto de 
reforma y ampliación del teatro, se convocó una  Asamblea 
General Extraordinaria de socios para presentar la nueva pro-
puesta que se celebró el 29 de mayo. Esta asamblea fue la 
más participativa de la historia centenaria de la Unió. En total 
votaron 810 socios que convirtieron la asamblea en un foro  
de debate y de ejercició democrático con tan elevada partici-
pación como nunca se había dado en la sociedad.    

La nueva Junta Directiva de la Unió Musical presentó para 
su aprobación la propuesta de promover una proyecto modifi-
cado de obra que evitara el derribo de su teatro-auditorio. En 
su lugar proponía la modernización, mejora y adaptación  de 
la sala teatro-auditorio actual y la construcción en el solar de 
la calle San Miguel, del Centro Cultural de Innovación Musical. 
Después de la explicación del proyecto por parte del presiden-
te, José Vicente Pedrola, y del vicepresidente, Andrés Torres, 
se abrió un turno de intervenciones de los socios. Tras más de 
dos horas de debate en un ambiente de respeto, se procedió 
a la votación que dio el siguiente resultado:

Votos a favor de la reforma:  547   (67’53%)

Votos en contra:                     263   (32’47%)

JUNY

FINAL DE CURS EN EL COL·LEGI  I EN L’ESCOLA DE MÚSICA

Amb una nombrosa participació se celebraren les audicions 
de final de curs dels alumnes del  Centre Integrat i de l’Escola de 
Música i que s’han realitzat cada tres mesos .

La Banda Juvenil també participà el 6 de juny en la pro-
cessó del Corpus, acompanyada per una representació de la 
Junta Directiva.

JULIOL

EL TEATRO DE LA UNIÓ SE LLENÓ DE APLAUSOS EN EL EMO-
TIVO Y VIBRANTE HOMENAJE A PABLO SÁNCHEZ TORRELLA  

El teatro-sala de conciertos fue nuevamente escenario el 
día 24 de julio de una noche muy emotiva y llena de recuerdos 
con el concierto que la Banda Simfónica ofreció a su Director 
de Honor, Pablo Sánchez Torrella, con motivo de su jubilación 
como director titular de la Banda Municipal de Valencia.

En estos momentos tan importantes para la vida del maes-
tro Sánchez Torrella, la Unió Musical ha querido estar al lado 
de quien fue durante 16 años el director titular de su Banda 
Sinfónica. Al mismo tiempo la figura del maestro nos traslada 
a una de las etapas más brillantes de la sociedad.

Pablo Sánchez  se dirigió al público de la sala recordando 
los buenos y maravillosos años que pasó en la Unió. También 
manifestó su total predisposición a seguir colaborando y tra-
bajando por esta sociedad siempre que se le requiera. Des-
pués de la alocución del maestro, la sala se llenó de aplausos 

Taula de la Junta Directiva en l’Assemblea General Extraordinària 
del 29 de maig per a votar la reforma del teatre de la Unió, amb una 
participació històrica de 810 socis.

 Pablo Sánchez Torrella 
i la seua esposa, rebuts 

a l’entrada de la Unió

2010:  UN ANY D’INTENSA ACTIVITAT (maig-juny-juliol)
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vibrantes que reconocían el gran  afecto y cariño que todos los 
unioneros tienen con esta entrañable persona que ha dejado 
marcada su huella en la historia de esta centenaria institución.

Al acto de homenaje se sumaron una variada represen-
tación de sociedades musicales, la Corporación Municipal de 
Llíria, los Decanos de los Colegios de Abogados y de Inge-
nieros y  directores de diversos conservatorios. También se 
recibieron adhesiones al homenaje de numerosas autoridades 
del mundo musical.

CONCIERTO DE PRESENTACIÓN DEL NUEVO DIRECTOR TI-
TULAR DEL CORO SOCIAL DE LA UNIÓ MUSICAL 

El 17 de julio el Coro Social ofreció en nuestro teatro un 
emotivo concierto para presentar al nuevo director titular, 
Francesc Gamon Olmo. Esta joven promesa, de 23 años, ha 
sido una pieza clave para revitalizar al coro, el cual ofreció un 
concierto donde demostró el intenso trabajo de los últimos 
meses, con unos matices en las obras corales que demues-
tran el buen hacer musical del director.

El coro se  amplió con 15 nuevas incorporaciones, que 
hacen que la agrupación tenga ya 45 componentes. Los inte-
grantes del coro están muy contentos del nivel alcanzado. Al 
mismo tiempo, están muy ilusionados con la nueva etapa que 
se ha iniciado; se ha recuperado el entusiamo, y la asisten-
cia a los ensayos es masiva. Los miembros del coro también 
declararon  que están muy satisfechos con el nuevo director 
porque Francesc no sólo es un gran músico y un gran director, 
sino también un gran maestro y una gran persona. 

En la primera parte del concierto también participó el Coro 
de la Unión Musical Porteña del Puerto de Sagunto.

FIN DE CURSO MUSICAL CON UNA ELEVADA PARTICIPA-
CIÓN EN LA CENA DE HERMANDAD Y DE HOMENAJE A LOS 
MÚSICOS 

Con la intención de recuperar las tradicionales cenas de 
verano que cada año celebraba la sociedad, el 10 de julio tuvo 
lugar una cena de hermandad en el bar de la sociedad para 
músicos, socios y simpatizantes, con la asistencia de 340 per-
sonas.

La cena también tenía por objetivo hacer un reconocimi-
ento al trabajo de los músicos y por ese motivo, el presidente 
de la sociedad, José Vicente Pedrola, agradeció a todos los 
músicos de las agrupaciones el intenso trabajo que junto a 
sus directores han llevado adelante durante el último medio 
año. Dio las gracias a todos los músicos por la masiva parti-
cipación en los ensayos y conciertos porque con su trabajo 
engrandecen las agrupaciones artísticas y la sociedad.

También se quiso hacer un reconocimiento especial a los 
nueve músicos que durante el curso 2009-2010 han conse-
guido premios en los concursos nacionales de jóvenes intér-
pretes . Igualmente se hizo un reconocimiento a los 11 mú-
sicos de la Unió que este año han finalizado sus estudios de 
conservatorio de Grado Medio y de Grado Superior. Finalmente 
se entregó un diploma a los 15 alumnos del Centro Integrado y 
de la Escuela de Música que habían superado las pruebas de 
acceso al conservatorio de Llíria.

La cena se desarrolló en un ambiente de gran cordialidad. 
Toda la familia unionera, una vez más, mostró su ilusión por 
la sociedad y las ganas de recuperar el espíritu de unión y de 
colaboración. 

Concert de presentació del Director Titular del Cor Social de la Unió 
Musical, Francesc Gamon, el 17 de juliol.

Sopar de germandat i de reconeixement als músics 
celebrat el 10 de juliol.

2010:  UN ANY D’INTENSA ACTIVITAT (juliol)
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INTENSA ACTIVIDAD EN JULIO DE LA BANDA JUVENIL 

La Banda Juvenil tuvo durante todo el mes de julio una in-
tensa actividad. El dia 10 de julio, bajo la dirección del director 
titular Miguel Porta Lozano, ofreció un  concierto en el salón 
de actos de Consolat de Mar, en Benaguasil. Después, el 25 de 
julio, la Banda Juvenil visitaba Favara para ofrecer un emotivo 
y familiar concierto junto con la Banda Amics de la Música 
de Favara. En esta ocasión, las jóvenes promesas de la Unió 
sonaron muy bien desde el primer pasodoble. Emocionaron 
con Bella Italia y divirtieron con Beatles in Concert. Finalmente 
este intercambio musical con la Banda de Favara se repitió en 
el teatro de la Unió el dia 31 de julio, donde volvieron a actuar 
las dos Bandas.

Actuación de la Banda Sinfónica Insular de Música de 
la Federación Tinerfeña: Esta agrupació musical ofreció el 
día 4 de julio un concierto en nuestro teatro, dentro de la gira 
que realizó en la Península.

AGOST

CONCERTS D’ESTIU DE L’ORQUESTRA SIMFÒNICA UNIÓ 
MUSICAL

Durant el mes de juliol i principis d’agost, l’Orquestra Sim-
fònica de la Unió Musical ha treballat de valent per a pre-
parar els concerts que tenia compromesos. Així, els dies  1 
i 8 d’agost actuà a Casinos i Alcubles dins dels actes de la 
Setmana Cultural. Una vegada més l’Orquestra donà la talla 
en els concerts sota la direcció del jove i prometedor director 
Hilari García, amb una assistència massiva de públic entre els 
quals estaven els nostres amics i seguidors habituals. 

SETEMBRE

GRAN FESTA SOCIAL PER A CELEBRAR EL 60 ANIVERSARI 
DE LA INAUGURACIÓ DEL TEATRE DE LA UNIÓ  

  

El dia 4 de setembre la Unió Musical celebrà en una nit 
carregada d’història i d’emotivitat el 60 Aniversari de la in-
auguració de l’actual teatre. Els actes comptaren amb una 
assistència massiva de socis i simpatitzants que ompliren el 
Teatre-Sala de Concerts. 

Als actes assistiren el Delegat del Govern, la Corporació 
Municipal de Llíria, autoritats de la Base Militar de Marines, 
directors de bandes i orquestres, catedràtics de conservatori 
i els representants de la Federació Regional de Bandes de 
Música. A més també assistiren una àmplia representació de 
personalitats del món musical i artístic.

Els músics de la Banda Juvenil Unió Musical junt als de la Banda 
Amics de la Música de Favara en el concert que oferiren al teatre de la 
Unió el 31 de juliol.

El Cor Social de la Unió Musical interpretà unes peces en 
honor a la Mare de Déu del Remei la nit de la celebració 

del 60 Aniversari de la Inauguració del Teatre.

La comitiva d’autoritats en el moment de descobrir a l’església del 
Remei la placa commemorativa del primer teatre que 

la Música Nova, antecedent de la Unió Musical, tingué al claustre 
del convent el Remei a partir de l’any 1869.

2010:  UN ANY D’INTENSA ACTIVITAT (juliol-agost-setembre)
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Emotiu acte de reconeixement als centenars d’unioners 
que amb el seu esforç artístic han fet gran 

el nostre benvolgut Teatre Sala de Concerts.

El Delegat  del Govern, Ricardo Peralta (al centre), assistí a tots els 
actes. En el concert s’incorporà el Secretari Autonòmic 
de la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana.

Panoràmica del Teatre Sala de Concerts de la Unió Musical 
la nit del 4 de setembre amb el director, 

Enrique Artiga, dirigint la Banda Simfònica.

El mantenidor de la Gala Literario-Musical fou Jaime Coronel Calero, 
històric directiu de la societat, destacat col·laborador de la Junta 
Directiva i entusiasta presentador dels concerts que ofereixen les 
agrupacions musicals de la Unió.

El mestre Juan Garcés rep una placa en el concert d’homenatge.

Assistents al vi d’honor en el carrer de Sant Vicent

2010:  UN ANY D’INTENSA ACTIVITAT (setembre)
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Els actes s’iniciaren a les 20’30 hores amb una cercavila 
pels principals carrers unioners. Quan la comitiva aplegà a 
l’església del Remei, es descobrí una placa commemorativa 
del primer teatre que la Música Nova, antecedent de la Unió 
Musical, tingué al claustre del Convent del Remei a partir de 
1869.

Ja a l’interior del teatre, se celebrà la Gala Literario Musi-
cal. Actuà de mantenidor el destacat unioner i reconegut llirià 
en els temes de comunicació i relacions públiques,  Jaime 
Coronel Calero, destacat col·laborador de la Junta Directiva i 
entusiasta presentador dels concerts que ofereixen les agru-
pacions musicals de la Unió.

A continuació es projectà un audiovisual sobre la histò-
ria dels teatres de la Unió, amb imatges sobre la seua vida 
artística, musical, escènica, social i cinematogràfica, que fou 
molt aplaudit. Finalitzà la primera part amb un emotiu acte 
de reconeixement als centenars d’unioners que amb el seu 
esforç han fet que el nostre teatre tinga una llarga història 
d’activitats.  

En la segona part oferí un concert la Banda Simfònica Unió 
Musical, dirigida pel mestre titular Enrique Artiga, que comptà 
amb una plantilla de 120 músics. També dirigí la Banda el Di-
rector d’Honor i  homenatjat en esta nit, Juan Garcés Queralt, 
de 96 anys. El mestre Garcés féu entrega a la societat d’una 
rèplica del premi Guinness, que el reconeix com el director de 
bandes civils de major edat en actiu.

Finalitzaren els actes amb un vi d’honor, amenitzat per 
una orquestra de ball, celebrat als locals de la societat al que 
estaven invitats tots els socis. S’hagué d’habilitar la part del 
carrer de Sant Vicent que dóna a la Unió per a poder acollir als 
nombrosos socis que assistiren.    

AMPLIA COLABORACIÓN GRATUITA DE LA UNIÓ MUSICAL 
CON LAS FIESTAS DE LA VIRGEN DEL REMEDIO 

En este año las agrupaciones de la Unió Musical han au-
mentado su colaboración entusiasta con las fiestas remedia-
nas. Ya anteriormente la Junta Directiva acordó por unanimi-
dad que la Banda Simfónica participara gratuitamente en el 
pasacalle que se celebra al mediodía el dia de la fiesta. Tam-
bién acordó que la Banda Juvenil participara gratuitamente 
en la ofrenda de flores y en la procesión. Por estos actos la 
sociedad cobró el año pasado 7.000 euros. Además se acordó 
que la Banda Juvenil ofreciera un concierto gratuito el dia 7 
de septiembre. 

Una amplia representación de la Junta Directiva participó 
en el traslado, misa,  pasacalle y procesión. Hay que destacar 
que al final de la solemne misa del día de la fiesta, el presi-
dente de la sociedad, José Vicente Pedrola, entregó a fray José 
María Barrachina  una placa conmemorativa de sus 50 años 
de sacerdocio, en agradecimiento también a sus trabajos de 
cronista e historiador de nuestra sociedad. También se impu-

Panoràmica del vi d’honor per a tots els socis que es muntà en el 
carrer de Sant Vicent i en els locals de la societat.

Assistents al vi d’honor en els locals de la societat

Una àmplia representació de la Junta Directiva participà en el trasllat 
de la Mare de Déu del Remei.
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so la medalla de la sociedad al reverendo D. Vicente Vicedo, 
prior de la Cofradía del Remedio que nos  dejaba después de 
muchos años vinculado a la Unió y al Remei.

CLAMOROSO ÉXITO DE LA BANDA SINFÓNICA UNIÓ MUSI-
CAL EN ALBACETE

El público albacteño que el dia 16 de septiembre llenó el 
moderno Auditorio Municipal de Albacete ofreció a la Banda 
Sinfónica Unió Musical una larga ovación de varios minutos, 
tras el concierto extraordinario celebrado dentro de los actos 
conmemorativos del III Centenario de la Feria. La Unió Musical 
fue la banda invitada para clausurar la 99ª Edición del Festival 
Nacional de Bandas de Música que cada año se celebra du-
rante los días de la Feria.   

Había una gran expectación entre los habitantes de Alba-
cete ante el concierto que la Banda Sinfónica de la Unió iba 
a celebrar. Por eso el Auditorio Municipal registró un lleno to-
tal. La Banda, compuesta por una plantilla de 102 músicos, 
fue dirigida por su  titular, Enrique Artiga. Los músicos y el 

director, en un ambiente de gran cordialidad, quedaron muy 
satisfechos del resultado artístico del conciero y el público, 
muy entregado, supo agradecer la calidad de las obras inter-
pretadas aplaudiendo largamente cada interpretación. 

La nueva dirección de la Unió Musical quiso recuperar la 
participación de los socios y simpatizantes en los desplaza-
mientos de la Banda y por eso, junto con los dos autobuses 
de músicos que salieron de Llíria, también les acompañó un 
tercer autobús con 55 simpatizantes.

GRAN EXPECTACIÓN EN EL CONCIERTO QUE LA BANDA 
SINFÓNICA UNIÓ MUSICAL CELEBRÓ EN EL FESTIVAL DE BAN-
DAS DE LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL  

En la ciudad de Llíria se había creado una gran expectaci-
ón ante el concierto que la Banda Sinfónica iba a ofrecer el dia 
16 de septiembre dentro del Festival de Bandas de Música de 
San Miguel. Una potente Banda, compuesta en esta ocasión 
por 115 músicos y dirigida por su titular, Enrique Artiga, fue la 
que subió al escenario de la Plaza Mayor, la cual estaba llena 
de un público ansioso de escuchar a la Banda en su nueva 
etapa. Y hay que decir que el público no quedó defraudado, 
ya que nuestra Banda ofreció un concierto de gran altura que  
sorprendió a muchos por el nivel artístico alcanzado. 

La Banda Sinfónica también participó, acompañada de la 
Junta Directiva, en el pasacalle y procesión del dia de San 
Miguel.

PRIMER CURSO INTERNACIONAL DE TROMPETA EN LA 
UNIÓ MUSICAL

La Unió Musical celebró durante los días 22, 23 y 24 de 
septiembre el Primer Curso Internacional de Trompeta, impar-
tido por el prestigioso trompeta chino Chen Guang, solista de 
la Orquesta Sinfónica de su país y profesor del Conservatorio 
Superior de Pekín.

El president de la Unió, José Vicente Pedrola, dirigeix unes paraules en 
l’acte de reconeiximent a fra. José Mª Barrachina i D. Vicent Vicedo.

Concert de la Banda Simfònica Unió Musical el 16 de setembre a 
l’Auditori Municipal d’Albacete.

Membres de la Junta Directiva amb fra. José Mª Barrachina i D. 
Miguel Alonso, després de la missa el dia de la festa mediana. 
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La Unió abre sus puertas a maestros internacionales de la 
talla de Chen Guang para ofrecer al alumnado del centro y de 
otras soiedades musicales que quieran asistir la posibilidad 
de ampliar conocimientos y ténicas instrumentales con clases 
magistrales de prestigiosos músios internacionales.

OCTUBRE

LA BANDA I L’ORQUESTRA SIMFÒNICA UNIÓ MUSICAL 
VIATJAREN A ELX I  A L’ALFÀS DEL PI  PER A ACTUAR EN 
DOS CONCERTS

El 9 d’octubre isquieren de la Unió Musical dos autobusos 
de músics i un tercer de socis i simpatitzants per assistir a 
Elx al concert que la Banda Simfònica féu amb la participació 
del cantant Miquel Gil i l’Orquestra Àrab de Barcelona. Una 
vegada més, l’autobús d’acompanyants, a part d’assistir al 
concert,  pogueren disfrutar d’una visita turística a esta his-
tòrica ciutat. 

El dia 16 d’octubre l’Orquestra Simfònica viatjà a l’Alfàs 
del Pí on celebrà un concert a la Casa de la Cultura.

Música de cambra a la Unió

El dia 2 d’octubre s’inicià a la Unió Musical un nou cicle 
de música de cambra que se celebrarà durant tot  el curs 
2010-2011. Este cicle s’obrí  amb un concert del grup Ede-
ta Wind Quintet que comptà amb una elevada assistència de 
públic. Els cinc membres d’esta agrupació de cambra (Andrea 
Arrué, Borja Pareja, Josep Soler, Miguel Angel Gil i Pascual 
Cabanes) són músics de la Banda i de l’Orquestra Simfònica  i 
des de xiquets han estat vinculats a la nostra societat. A més, 
el quintet ha actuat amb posterioritat a Consolat de Mar i al 
Conservatori de Llíria

Concert de la Banda Simfònica Unió Musical el 18 de setembre a la plaça 
Major, dins del Festival de Bandes de Sant Miquel.

Membres de la Junta Directiva de la Unió Musical i de la Corporació 
Municipal, després d’haver participat en la cercavila 

del dia de Sant Miquel.

2010:  UN ANY D’INTENSA ACTIVITAT (setembre-octubre)



20

NOVEMBRE

ELEVADA PARTICIPACIÓ DE MÚSICS I SOCIS EN LA FESTA 
DE SANTA CECÍLIA

L’últim cap de setmana de novembre fou molt intens per 
als músics de la Unió Musical, ja que  tots els membres de 
les diverses agrupacions musicals foren els protagonistes i 
tingueren un destacat paper en els actes de la festivitat de 
Santa Cecília. El  dijous 25 de novembre ja se celebrà un be-
renar oferit per la societat per als més de 225 alumnes del 
Centre Integrat i de l’Escola de Música. El dissatbe 27 de no-
vembre es realitzà el concert amb la participació de la Banda 
Simfònica i la Banda Juvenil, un fet que no ocorria des de 
feia molts anys. I una vegada més, els socis i simpatitzants 
ompliren el gran Teatre de la Unió. També s’hagué d’ampliar 
l’escenari per a donar cabuda als 110 músics que actuaren 
amb la Banda Simfònica, la qual estrenà l’obra Pieza en Do 
Menor para dos trompetas, composta i dirigida pel músic de 
la casa Luis Alcocer.

En el transcurs del concert s’oficià la incorporació dels 
nous components de les Bandes, que foren 11 músics en la 
Banda Juvenil i 30 en la  Banda Simfònica.

Al dia següent se celebrà la festa de Santa Cecília. En la 
solemne  missa participà el Cor Social i comptà amb la col-
laboració d’una part de l’Orquestra Simfònica.

A migdia tingué lloc el dinar en el bar de la societat al que 
estaven invitats tots el músics de les quatre agrupacions de 
la Unió, amb la participació dels músics jubilats que volgueren 
adherir-se. En total foren 285 unioners els qui participaren en 
este dinar que transcorregué en un ambient de gran fraterni-
tat. Cal ressaltar que este dinar de germandat uní per primera 
vegada a jòvens músics de 10 anys i a músics jubilats de més 
de 80 anys. És important destacar este fet perquè anterior-
ment els músics de la Banda Juvenil no participaven en el 
mateix dinar amb els músics majors de la Banda Simfònica. 
Al finalitzar el dinar el president, José Vicente Pedrola, resal-
tà l’ambient d’harmonia i camaraderia que havia presidit les 
festes, amb l’elevada participació de tants músics. Finalitzà la 
seua intervenció invitant a tots els unioners, ja que “tots tenen 
les portes obertes per a participar en l’engrandiment d’esta 
gran societat”.

Concert de Santa Cecília de la Banda Juvenil el 27 de novembre.

Concert de Santa Cecília de la Banda Simfònica el 27 de novembre.

Cercavila amb la imatge de Santa Cecilia el 28 de novembre.

Participació del Cor Social Unió Musical en la missa de Santa Cecília.
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ÉXITO EN LA REPRESENTACIÓN DE LA ZARZUELA 

LA CORTE DE FARAÓN

 

El  6 de noviembre se representó en nuestro teatro la zar-
zuela La Corte de Faraón. Ya hacía muchos años que la so-
ciedad no organizaba la puesta en escena de una zarzuela. 
Por eso, en el año de la celebración del 60 Aniversario de la 
inauguración del teatro no podíamos olviar la importancia que 
estas obras han tenido en su historia. Al mismo tiempo, con 
esta representación, se quiso ofrecer un homenaje a ese cua-
dro artístico de la Unió que durante más de 70 años tanta vida 
dio a nuestro querido teatro.

El montaje de La Corte de Faraón estuvo a cargo del Ate-
neo Musical Schola Cantorum de la Vall d’Uixò, una veterana 
institución en el ámbito  musical castellonense. La puesta en 
escena de la zarzuela fue muy espectacular, con un vestuario 
de lujo y la participación de más de 40 actores y cantantes. 
Los papeles principales fueron interpretados por cantantes 
profesionales. La dirección musical, con una orquesta de 35 
músicos, estuvo a cargo de Luís Sanjaime. El público salió 
muy satisfecho del teatro y ofreció a la Schola Cantorum y 
a los principales intérpretes un largo aplauso y una calurosa 
ovación. 

La Junta Directiva de la Unió Musical, col·laboradors i els rectors,  
després de la missa de Santa Cecília.

Acte d’homenatge als músics fundadors de la Unió Musical.

Dinar de Santa Cecília per al músics de les quatre agrupacions musicals amb l’assistència de 285 persones.

Representació de la sarsuela La Corte de Faraón al teatre de la Unió 
Musical el 6 de novembre.
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INAUGURACIÓN DE LA SALA “SKALA”

El 19 de noviembre se inauguró la sala multiusos “Skala”. 
El  oscuro y cerrado local en los bajos de la sociedad ha sufri-
do una remodelación interior absoluta para poder adaptarse 
a los nuevos tiempos y dar cabida a todas las necesidades de 
la juventud unionera y del público en genereral. Para dicha 
remodelación se ha contado con la colaboración económica 
del Ayuntamiento  de Llíria y de la Diputació Provincial y se 
ha buscado la funcionalidad y el máximo aprovechamiento de 
los espacios.

La rehabilitación se ha planteado con el fin de recuperar 
un sótano de unos 400 m2 que estaba abandonado y en el 
cual se ha construido en dos espacios: uno educativo, donde 
se ha hecho una ampliación de la zona escolar con 4 boxes-
cabina de estudio musical, 1 aula polivalente, 1 aula de infor-
màtica y la recuperación del laboratorio y aula de materiales; 
y otro espacio donde se ha habilitado una zona de ocio, con la 
Sala Multiusos “Skala” con accesos interiores y exteriores, las 
zonas de servicios y una zona de trabajo.

El presidente de la sociedad, José Vicente Pedrola, afirmó 
en el acto de inauguración que “esta obra diseñada y ejecu-
tada por el actual equipo directivo viene a dar respuesta a las 
demandas de músicos, padres, alumnos y asociados para dar 
cobertura a las necesidades educativas, culturales y sociales 
que la entidad tiene en la actualidad y que requería de nuevos 
espacios para su desarrollo”.

El acto inaugural culminó con un pequeño concierto de 
música de cámara por parte del grupo de jóvenes músicos de 
la sociedad llamado Particella y con un vino de honor.

DESEMBRE

LA UNIÓ MUSICAL CELEBRÀ UN EMOTIU HOMENATGE AL 
MESTRE JOSE Mª CERVERA LLORET EN EL CONCERT DE NADAL 

El 23 de desembre es reuní al Teatre Sala de Concerts 
de la Unió una variada representació del món de la música, 
cultura, política, economia i de les institucions per a rendir un 
homenatge al mestre, director, compositor i pedagog, José Mª 
Cervera Lloret, en el centenari del seu naixement.

A l’homenatge assistí la família de l’il·lustre mestre al 
complet, encapçalada pels seus fills, el també compositor i 
director, José Mª Cervera Collado i la seua germana, Dolores. 
Entre les autoritats que assistiren al concert cal destacar a la 
Subsecretària de la Conselleria de Governació de la Generali-
tat Valenciana, l’Alcalde de Llíria i membres de la Corporació 
Municipal, la Secretària General de Turisme de la Generali-

tat Valenciana, el Secretari General del Partit Popular en la 
Comunitat Valenciana i el nou rector de la parròquia de l’As-
sumpció  de Llíria. El món de la música comptà amb una àm-
plia representació de compositors. També assistiren directors 
com Bernardo Adam Ferrero, Pablo Sánchez Torrella, Manuel 
Enguidanos Cotanda,  Rafael Sanz Espert... El món acadèmic 
estigué representat pel gerent de la Universitat Politècnica de 
València, catedràtics i professors de música de diversos con-
servatoris. A més d’altres personalitats de la vida econòmica 
i empresarial.

Per a este extraordinari concert s’hagué d’ampliar l’es-
cenari ja que la Banda Simfònica estigué formada per una 
plantilla de 128 músics, a més de la participació del Cor de la 
societat integrat per 42 membres. Finalitzà l’acte d’homenat-
ge amb l’entrega per part del president de la Unió d’una pla-
ca commemorativa als fills de la família Cervera Collado, els 
quals dedicaren a l’audiència unes paraules d’estima i d’agra-
ïment. Després el mestre Cervera Collado dirigí la Banda en 
una de les obres programades per al concert.

En la segona part del concert participà el Cor Social de la 
Unió i la  Banda Simfònica sota la direcció del director titular 
del Cor, Francesc Gamon. El nombrós públic que omplia la 
sala aplaudí i ovacionà amb ganes a la Banda i al Cor en un 
ambient distés i d’entranyable harmonia.

VIBRANT CONCERT DE NADAL DE L’ORQUESTRA SIMFÒNI-
CA I COR DE VEUS BLANQUES DEL CENTRE INTEGRAT 

La Sala Teatre de la Unió va reunir el dia 28 de desembre 
a centenars de socis, sòcies, simpatitzants i col·laboradors de 
la societat per a gaudir d’un vibrant concert de Nadal que va 
oferir l’Orquestra Simfònica i Cor de Veus Blanques del Centre 
Integrat dirigits pel mestre Hilari Garcia.

El president ensenya els plànols de la reforma del teatre al mestre 
José Mª Cervera Collado i al Secretari General del PP 

en la Comunitat Valenciana, Antonio Clemente.
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Concert de Nadal de la Banda Simfònica el 23 de desembre.

Llotja d’autoritats en el concert de Nadal: l’Alcalde de Llíria, el mestre 
José Mª Cervera Collado, el president de la Unió, la Subsecretària de 
la Conselleria de Governació de la Generalitat Valenciana, el  Secretari 
General del PP en la Comunitat Valenciana, la Secretària General de 
Turisme de la Generalitat Valenciana i la filla del mestre homenatjat, 
Dolores Cervera. 

Llotja de directors invitats en el concert de Nadal: Rafael Sanz Espert, 
Benardo Adam Ferrero, Manuel Enguídamos Cotanda i Pablo Sánchez 
Torrella.

Panoràmica de la Banda Simfònica i del teatre 
el dia del concert de Nadal.

El president de la societat entrega als fills del mestre 
Cervera Lloret la placa d’homenatge de la Unió Musical.

El mestre José Mª Cervera Collado dirigint la Banda Simfònica en 
l’acte d’homenatge al seu pare.
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A part dels membres de la Corporació Municipal de Llíria 
presidida pel seu Alcalde i autoritats de poblacions veïnes, en 
el concert van estar present rellevants figures del món musi-
cal valencià, com el mestre Juan Garcés, els directors i com-
positors Francisco Hernández Guirado, Robert Ferrer i Manuel 
Enguídanos Cotanda. També assistí el president de l’Ateneu 
Musical de Cullera i autoritats militars de la Base de Marines. 
Cal destacar la presència del vicari i nou rector de l’església 
de l’Assumpció de Llíria, José Alonso i Javier Camañes, als 
quals se’ls va fer un reconeixement especial imposant-los la 
insígnia de la societat. En el concert també s’oficialitzà l’en-
trada a l’Orquestra  de 6 nous integrants. 

El nombrós públic que assistí va gaudir d’un gran concert 
de l’Orquestra Simfònica, que va comptar per primera vegada 
amb la col·laboració d’un cor de veus blanques format per 32 
components juvenils que són alumnes del Centre Integrat.

El Col·legi de la Unió Musical celebrà el Festival de Nadal  

El 18 de desembre els alumnes del col·legi de la Unió Mu-
sical celebraren novament el tradicional Festival de Nadal, 
organitzat per l’AMPA, i que no es feia des de l’any 2008.  
El teatre s’omplí fins a la bandera d’un públic completament 
entregat. Pares, mares, mestres i familiars es reuniren en una 
vesprada entranyable  per a veure als més menuts, i no tan 
menuts, realitzar les actuacions que havien assajat durant els 
darrers mesos.

El Cor Social de la Unió oferí un concert de Nadal al El 

El Cor Social participà amb la Banda Simfònica en el concert de Nadal.

Concert de Nadal de l’Orquestra Simfònica.

Imposició d’insígnies de la societat 
a D. José Alonso i D. Javier Camañes.
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Cor Social de la Unió oferí un concert al Port de Sagunt 

El concert se celebrà el dia 11 de desembre. Assistí el mestre Juan Garcés i una bona repre-
sentació d’unioners. El cor fou molt aplaudit pel públic assistent que premià la bona interpretació 
dels seus membres i del director, Francesc Gamon. 

Audicions musicals: Els dies 14 al 17  i 20 de desembre se celebraren les audicions de 
l’Escola de Música, mentre que el Centre Integrat les féu el 20 de desembre.

Cotilló de Cap d’any al Bar-Cafeteria de la societat

La Unió Musical organitzà una festa de cap d’any per a acomiadar el 2010, un any especial 
on s’havien organitzat moltes activitats, i rebre el nou any 2011 amb una participativa festa, 
amenitzada per un conjunt de música de ball i que durà fins a la matinada.

El Cor de Veus Blanques del Centre Integrat participà en el concert de Nadal de l’Orquestra Simfònica.

El teatre tingué un ple absolut el dia del Festival de Nadal del col·legi de la Unió.

2010:  UN ANY D’INTENSA ACTIVITAT (desembre)
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CENTRE INTEGRAT D’ENSENYAMENTS MUSICALS DE GRAU ELEMENTAL UNIÓ MUSICAL

Volem destacar des del Centre Integrat els següents aspectes durant el primer trimestre

DES DEL PUNT DE VISTA DE LES INFRAESTRURES

S’han millorat les instal.lacions, amb la reforma del soterrani, el centre compta amb una nova aula d’informàtica, dues aules per a fer 
dedoblaments de Secundària així com quatre sets  per a classes d’instrument individual.

DES DEL PUNT DE VISTA EDUCATIU I SOCIAL

Com cada any s’han produït les noves incorporacions a les diferents agrupacions de la Societat i voldríem resaltar que:

Les sis incorporacions a l’Orquestra i la quasi totalitat de les trenta noves incorporacions a la Banda Simfònica així com a la Banda Juvenil 
són alumnes del Centre Integrat i per tant estudiants de Grau Mitjà de Música que farà que les nostres agrupacions tinguen un altíssim nivell 
musical. 

També, i com a novetat de gran  futur, l’actuació del Cor de Veus Blanques del Centre Integrat en el Concert de Nadal de l’Orquestra Simfò-
nica amb gran èxit i calorosa acollida. Esperem que aquesta iniciativa  tinga una comtinuïtat definitiva com a fet educatiu i social.

Aprofitem l’ocasió per a, també des del Centre Integrat,  felicitar els pares i mares dels nostres  alumnes.

DES DEL PUNT DE VISTA ORGANITZATIU I PEDAGÒGIC

Atenció a la diversitat

Des de l’equip del Departament d’Orientació de Secundària s’ha fixat com a objectiu prioritari l’atenció a la diversitat  desenvolupant les 
tutories individualitzades, tallers de diferentes àrees, reconvertir les hores de guàrdia en lectives i en suma l’optimització dels recursos humans 
i materials. Destacar la participació i implicació de la totalitat del professorat de Secundària.

Educar per la Música

Des d’aquest curs escolar la totalitat de la plantilla del Centre Integrat ha augmentat el seu horari lectiu i l’ha ampliat a l’Educació Infantil 
i al Primer Cicle de Primària amb l’objectiu d’apropar la Música als més menuts i que aquesta estiga present en tots els nivells educatius com  
un dels  trets  fonamentals de l’educació al nostre centre.

Entre els treballs destacar les audicions, reconeixement dels instruments, conceptes ... amb una metodologia intuïtiva pròpia del nostre 
Projecte d’Intervenció Educativa Ramain (PIER).

Projecte d’Intervenció Educativa Ramain

El Centre continua aplicant i millorant aquest projecte que des de que es va inaugurar el Col.legi considera que és la millor 
opció per a desenvolupar les capacitats dels nostres i les nostre alumnes i que té la seua millor expressió en Educació Infantil i 
Primer Cicle de Primària.

L’Equip Directiu del Centre Integrat

Per a saber més del Centre Integrat, acudiu a l’adreça d’Internet:

centreintegratuniomusical.blogspot.com

L’ECONOMIA  DEL  CENTRE  INTEGRAT

El Centre Integrat de la Unió Musical es va fundar amb el compromís de signar cada any un conveni amb la Conselleria d’Educació 
de la Generalitat Valenciana per a finançar les despeses corresponents al capítol de les nòmines dels professors que imparteixen els 
ensenyaments musicals. L’any 2009 esta subvenció ascendia a 162.080 euros. Però per a l’any 2010 la rebaixaren a 106.000 euros i 
sembla que per al 2011 serà la mateixa quantitat . A data de tancament d’esta revista, el 4 de febrer, la Generalitat Valenciana encara no 
ha pagat a la societat 86.269,28 euros corresponents a la subvenció de l’any 2009. A més , tampoc no ha pagat l’import de la subvenció 
total de l’any 2010 que ascendeix a 106.000 euros. Per tant, la Unió Musical ha tingut que avançar l’any 2009 i l’any 2010 els diners 
perquè els mestres pogueren cobrar puntualment els seus salaris  mensuals. A més, la societat també ha tingut que aportar els recursos 
necessaris per a cobrir l’any 2010 la rebaixa de la subvenció del Centre Integrat en un 34’60%, quan l’ensenyament que s’ofereix als 
alumnes és completament gratuïta.

CENTRE INTEGRAT
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L’ESCOLA DE MÚSICA DE LA UNIÓ:  VIVER DE LES NOSTRES AGRUPACIONS

Tradicionalment, l’Escola de Música ha sigut i és un dels sectors més dinàmics de la nostra societat: cada vesprada passen per les seues 
aules desenes de xiquets i xiquetes per rebre la formació que, en el futur, els permetrà accedir a les nostres agrupacions musicals. 

L’ensenyament professional de la música està hui en dia ben cobert a la nostra ciutat pel Conservatori Municipal, on acudeixen nombrosos 
alumnes eixits de les nostres aules, tant de l’Escola de Música com del Centre Integrat. Per tant, de manera majoritària, el nostre alumnat cursa 
ensenyaments de grau elemental o d’iniciació musical. 

Tenim per davant, doncs, un doble repte amb el nostre alumnat: per una banda hem de donar als alumnes la formació adequada per accedir 
als ensenyaments professionals i, per l’altra, formar els alumnes que, encara que no pensen dedicar-se a la música professionalment, vulguen 
accedir a les notres agrupacions. 

Sens dubte, tots dos objectius són molt importants i, en molts casos, coincidents. Però sempre hi ha una part de l’alumnat que no té intenció 
de dedicar-se professionalment a la música. És per això, que des de la Junta Directiva hem decidit potenciar aquesta funció de l’Escola com a 
viver de les nostres agrupacions, sense les quals la nostra societat perdria la seua principal raó d’existència.

Hem continuat, doncs, becant els instruments més deficitaris a la nostra banda i orquestra i, alhora, hem fet algunes adquisicions 
d’instrumental d’estudi perquè estiga a la disposició de l’alumnat.

Com a novetat hem introduit canvis en el procés d’ingrés a les nostres agrupacions. De manera progresiva, hem introduit l’assignatura 
de conjunt instrumental, per tal que el nostre alumnat vaja adquirint la formaciò necessària per a tocar en grup. Aquest alumnat, una vegada 
superats els dos primers cursos, s’incorporarà directament a la Banda o a l’Orquestra Juvenil, per continuar allí la seua formació de conjunt. 
Una vegada aconseguits els objectius buscats al si d’aquestes agrupacions, l’alumnat s’incorporarà a la Banda o a l’Orquestra Simfònica de 
manera directa.

Per fer possible aquest procés hem incrementat la coordinació entre l’Escola i els directors de les agrupacions que, així, poden tindre una 
informació directa sobre l’evolució de l’alumnat.

Un altre objectiu important és l’increment de l’alumnat adult. Estimem que entre aquest alumnat pot trobar-se molta gent interessada 
en incorporar-se a les nostres agrupacions, una vegada adquirida la formació necessària. Per avançar en aquesta direcció hem becat també 
l’assignatura de Llenguatge Musical per als membres del nostre Cor Social.

En definitiva, pretenem  donar a l’Escola un caràcter transversal a la resta de seccions de la nostra societat, potenciant la seua coordinació 
amb totes les altres seccions i, intentant donar resposta a les seues necessitats.

ESCOLA DE MÚSICA

Audició d’alumnes de l’Escola de Música
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MÚSICS DE LA UNIÓ PREMIATS

Los hermanos Juan Bautista y María Faubel Portolés, músicos de la Banda Sinfónica y de la Orquesta, han sido premiados en diversos con-
cursos de interpretación musical durante el año 2010. Proceden de una familia de profundas raíces unioneras. Su tatarabuelo, José Barrachina, 
fue socio y músico fundador de esta sociedad y su bisabuelo, José Mª Barrachina, fue también músico y director de nuestra Banda durante 
muchos años. Su bisabuela, Pilar Lapiedra, así como el resto de esta familia fueron miembros destacados del  cuadro artístico de la sociedad. 
Además, Salvador Lapiedra, padre de Pilar, fue también presidente de la sociedad. 

MARÍA FAUBEL PORTOLÉS

La joven percusionista María Faubel Portolés, de 17 años, ganó el 
año pasado el  primer premio en el II Concurso Nacional de Percusión: 
Caja, de Benetuser, celebrado dentro del Festival Internacional de Per-
cusión Baketes.

María inició en el año 2001 sus estudios musicales de percusión en 
la Escuela de Música de la Unió Musical, además de los de piano en el 
Centre Integrat de la sociedad.

 Ha participado en diversos concursos entre los que hay que des-
tacar en el año 2008 el primer premio en la especialidad de percusión 
en el “IV Concurso Nacional de Jóvenes Intérpretes Ciudad de Llíria”. 
En el año 2010 colabora con el “Método Suzuki” como guitarrista. Este 
año también obtuvo el primer premio en el “Concurso de Composición 
de Música para cortometrajes”, del Conservatorio de  Llíria. Además ha 
compuesto varias obras musicales entre las que destaca el pasodoble 
“Falla Plaça Major i voltants”, que ha sido adoptado como himno de la 
misma.

JUAN BAUTISTA FAUBEL PORTOLÉS

El joven clarinetista Juan Bautista, de 20 años, quedó finalista el 
año pasado en el “Concurso Nacional de Jóvenes Intérpretes Ciudad 
de Llíria”.

Antiguo alumno del Centre Integrat, ingresó como miembro de 
la Banda Sinfónica en el año 2004 y de la Orquesta Sinfónica en 
el  2007. Ha participado en diversos cursos de interpretación mu-
sical con destacados profesores. En el año 2007 también obtuvo 
el primer premio en el “Concurso Nacional de Jóvenes Intérpretes 
Ciudad de Llíria.

Actualmente estudia tercer curso de grado superior de clarine-
te en el Conservatorio Superior de Música de Valencia.

También queremos hacer un reconocimiento a Lara Domingo, 
violoncelo de la Orquesta Sinfónica de la Unió por haber consegui-
do el año pasado el premio al mejor guión en el concurso de cor-
tometrajes del Conservatorio de Llíria. Y a David Montesinos, por 
haber conseguido el premio al mejor actor en el mismo  concurso 
de cortometrajes.

La Junta Directiva, en nombre de toda la sociedad, quiere 
transmitir la más sincera enhorabuena a María, Juan Bautista, 
Lara y David, a sus familias y a toda la música y músicos de Llíria, 
ya que en concursos como estos demuestran la calidad artística y 
humana que tienen los hombres y las mujeres de la Unió Musical.

Notícies



LES NOVES TECNOLOGIES DE COMUNICACIÓ ENTREN A LA UNIÓ MUSICAL

L’ús cada vegada més elevat d’Internet i de totes les noves tecnologies informàtiques  ha produït una revolució en el 
món de la comunicació. Internet ens ofereix la possibilitat de comunicar-nos  ràpidament i de manera molt barata. La Junta 
Directiva és conscient de la importància d’este mitjà de comunicació  i per això posà en marxa en març de l’any passat 
una nova pàgina web de la societat amb un disseny jove i avantguardista. Tots els interessants poden accedir a la següent 
pàgina oficial  de la societat:

       www.unionmusicaldeliria.com                                                                                
on podran trobar informació puntual sobre la nombrosa activitat que la Unió Musical està realitzant des de l’any passat.

També estem recollint uns arxius d’adreces electròniques de músics, socis i simpatitzants per a enviar-los informació 
cada vegada que la societat organitze alguna activitat. En l’actualitat ja tenim una base de dades de 400 correus electrò-
niques on periòdicament els enviem informació sobre les activitats organitzades per la Unió. Així, per exemple, des de fa 
uns mesos, cada vegada que hi ha algun concert de les agrupacions de la Unió, a tots estos correus electrònics els enviem 
anticipadament en suport digital el programa de mà que s’entrega en paper el dia del concert. També solem enviar-los 
reportatges fotogràfics dels concerts. A més d’esta base de dades, també tenim uns altres 500 correus electrònics de la 
majoria de les bandes de música de la Comunitat Valenciana, a les quals les comuniquem igualment totes les activitats 
musicals que organitzem, amb l’enviament també del programa de mà i de fotografies. 

Si vols rebre informació puntual de les activitats de la Unió, facilita’ns el teu correu electrònic

Davant les immenses possibilitats d’Internet, fem una crida a tots els músics, als socis i simpatitzants perquè ens facili-
ten els seus correus electrònics i els incorporarem a esta base de dades que utilitzarem per a enviar informació puntual de 
les activitats de la Unió Musical. Els correus amb les vostres adreces els podeu enviar a la següent direcció electrònica:                            

          presidente@unionmusicaldeliria.com                                                                               
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EL MESTRE JUAN GARCÉS REP LA MEDALLA D’OR AL MÈRIT AL TREBALL

El  Consell de Ministres, a proposta del Ministeri de Treball i Immigració, ha aprovat la concessió de 35 Medalles d’Or al Mèrit al 
Treball, guardó que té com objectiu premiar i destacar el mèrit d’una conducta socialment útil i exemplar en el desenvolupament dels 
deures que imposa l’exercici de qualsevol treball, professió u ofici.

Els socis, músics i simpatitzants de la Unió Musical i tots els llirians ens sentim satisfets que un d’estos guardons haja recaigut sobre 
la persona d’En Juan Garcés Queralt, un home volgut i estimat enormement per la família unionera i que sempre ha estat al costat de 
la societat.

Este guardó ve a reconèixer els anys de treball que este “mestre” entre mestres ha dedicat a la direcció de Bandes de Música Civils. 
Este longeu director, de 96 anys,  fou durant la seua carrera professional l’artífex de conduir bandes com: la Unió Musical de Llíria (1944-
1953) o les Municipals de Castelló i València. Des de l’any 2005 és Director d’Honor de la nostra Banda Simfònica. L’anys 2008 obté el 
Rècord Guiness a la carrera més llarga com director de Bandes de Música Civils.

Però l’activitat del mestre Garcés no para i el 10 d’abril dirigirà a la Banda Municipal de València en un concert que se celebrarà al 
Palau de la Música de València.

Tambè durant el mes de març, en dia per determinar, la Banda Simfònica Unió Musical oferirà un concert al nostre teatre en el trans-
curs del qual, s’entregarà a Don Juan la Medalla d’Or al Mèrit al treball. 

Enhorabona i motes felicitats, mestre. 



DINAMITZACIÓ DEL TEATRE DE LA UNIÓ MUSICAL

La intensa activitat que durant l’any 2010 ha portat la societat s’ha reflexat en un major ús del teatre. Com poden comprovar en el quadre 
següent, durant l’any s’ha celebrat al Teatre Sala de Concerts  de la Unió 57 espectacles públics. Ja feia anys que el teatre no tenia una pro-
gramació tan àmplia.

 Número d’actes públics fet als teatre

Organitzats per la Unió Musical   32

Organitzats per l’Ajuntament de Llíria  22

Lloguer del teatre       3

                              Total    57

Des de la Junta Directiva creiem que encara no és suficient i que cal donar-li més vida al teatre. És veritat que estem immersos en una crisi 
econòmica històrica i tot açò dificulta fer una programació més àmplia i estable, però a pesar de tot enguany anem a dinamitzar encara més el 
teatre mentre no s’inicien les obres de reforma al seu interior, ja que primer cal construir els  annexos i camerins  en el solar del costat.  També 
incrementarem el lloguer del teatre a associacions i empreses interessades. Així, per exemple, durant el mes de febrer d’enguany ja s’ha llogat 
dues vegades i en abril n’hi ha previstes dues més. 

A més, cal tindre present que al no tindre la societat en l’actualitat l’antiga sala d’assajos en condicions, les agrupacions musicals de la 
Unió han d’utilitzar l’escenari com a lloc d’assaig. Així ho fa la Banda Simfònica dues vegades a la setmana i regularment també l’Orquestra 
Simfònica i la Banda Juvenil.

Dissabte, 5 febrer  Gala Benèfica a favor de l’Hogar Santa Teresa Jornet de Llíria
                                      Organitza: Associació Tyrius. En el Teatre, a les 22 hores

Dissabte, 5 febrer  Concert per diversos grups de música fusió  (rock, pop, ska,
                                       reagge... Sala multiusos Skala. Horari nit
   
Divendres, 18 febrer  Conferència: L’estada de Franz Liszt a València
                                     (en el bicentenari del naixement de F. Liszt). A càrrec d’Arturo
                                       Barba, professor del Conservatori Professional i de la Universitat 
                                       Politècnica de València. Sala Skala, a les 19 hores 

Diumenge, 20  febrer  Cine: Los viajes de Gulliver
     En el teatre, a les 18 hores. (Agenda cultural Ajuntament)

Divendres, 25 febrer   Presentació del llibre Meravelles valencianes
     Organitza: Associació Fil-per-randa. Sala Skala, a les 19 hores

Dissabte, 26  febrer  Concert de  Carnestoltes de l’Orquestra Simfònica Unió Musical
                                      Teatre-Sala de Concerts, a les 20 hores

Dissabte, 26  febrer  Actuació dels grups Tineu Tanoca i Make some are us (presentació del mou  
    disc). Música rock en valencià. Sala Skala, a les 22,30 hores

Diumenge, 27 febrer  Espectacle organitzat per la comparsa cristiana “Combat 7 d’Octubre). En el  
    teatre, a les 18,30 hores

Dilluns, 7 març  i     Audicions del Centre Integrat           
Dimarts, 8 març   Sala d’Assajos, de 10,30 a 13 hores

Data per determinar  Concert de l’Orquestra Juvenil Unió Musical, formada per alumnes del Centre  
    Integrat i de l’Escola de Música

30

Notícies

Actuació del grup Al Tall al teatre de la Unió 
el dia 11 de desembre.
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Data per determinar  Concert de la Banda Simfònica Unió Musical. Acte d’entrega a D. Juan Garcés  
    de la Medalla d’Or al Mèrit al treball. En el teatre.  Hora per determinar
            
Divendres, 25 març  Conferència: Arquitectura clàssica i acústica musical
                                     A càrrec d’Arturo Barba, professor del Conservatori Professional
                                     i de la Universitat Politècnica de València. Sala Skala, a les 19 h.

Dissabte, 26 març  Concert pel quartet de saxos Púrpura Pausa
                                     Sala multiusos Skala, a les 23 hores    

Diumenge, 3 abril  Cine: Enredados
                                      En el teatre, a les 18 hores. (Agenda Cultural Ajuntament)

Divendres, 8 abril     Festival Perkullíria. Concert del solista Mark Ford (professor de 
                                    la Universitat de Texas, USA).
                                    En el teatre, a les 20 hores. (Agenda Cultural Ajuntament)

Dissabte, 9 abril:         Festival Perkullíria. Concert del Grup Stop Project (Eslovènia)
                                    En el teatre, a les 20 hores. (Agenda Cultural Ajuntament)

Diumenge, 10 abril    Festival Perkullíria. Concert del Grup Perku-Va amb l’espectacle
                                 “Ibèrics”. En el teatre, a les 20 h. (Agenda Cultural Ajuntament) 
 
Dissabte, 16 abril    Miguel Hernández: Música i poesia. Organitza: Associació Fil-per-randa. 
    En el teatre, a les 19 hores  
                       

Diumenge, 17 abril     Participació del Cor Social Unió Musical en el Festival de Cors  
                                   de la Setmana Santa . Església de la Sang, a les 18’30 hores
                 

Dimecres Sant, 20 abril    Concert de Setmana Santa de la Banda Simfònica Unió                     
                                         Musical. En el Teatre Sala de Concerts,a les 22’30 hores

De dimecres 20 abril a
diumenge 24 abril            Jornades de Trompa a la Unió Musical de Llíria. Durant cinc 
                                           dies  se celebraran diversos concerts de trompa, d’instruments
                                           antics, conferències i exposicions.

Dijous, 21 abril               Participació de la Banda Simfònica Unió Musical en la processó
                                       de la Santíssima Sang, a les 22 hores.  

Divendres, 29 abril   Pregó de les Festes de Sant Vicent 
                                         En el teatre, a les 22’30 hores. (Agenda Cultural Ajuntament)

Diumenge, 1  maig     Cine: The Tourist
                                   En el teatre, a les 22’30 hores. (Agenda Cultural Ajuntament)

4 maig          “Pagagnini”. Un espectacle d’humor i música.
                                  Companyia Yllana. En el teatre, a les 22,30 hores
                                  (Festes Sant Vicent-Ajuntament).

Diumenge 15  maig       Concert de l’Orquestra Simfònica Unió Musical al Palau de la 
                                       Música de València. La nostra Orquestra farà el concert de
                                       cloenda del Certamen de Bandes de Música de la Diputació
                                       
 Dissabte, 21 maig      Concert de l’Orquestra Simfònica Unió Musical amb la 
                                   participació del nostre Cor Social i altres més                                                              
                                              Teatre Sala de Concerts, a les 20 hores  
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