


SOCIETAT MUSICAL 'LA PAU'
FESTA EN HONOR A SANTA CECÍLIA

PROGRAMA D'ACTES NOVEMBRE 2011

DIUMENGE20

DIVENDRES25

DISSABTE 26
CONCERT EXTRAORDINARI DE SANTA CECÍLIA

DIUMENGE 27

DINARDESANTACECÍLIA
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A les 9 h. 'despertà' i diana amb la participació dels músics i alumnes de l'Escola de la
Societat. EixidadesdelMasetde la Filà deMoros.

A les10h. 'esmorzar' alMasetde la Filà deMoros.
A les13h. jocspopulars a laPlaçade l'Ajuntament.
A les16h.partit de futbet 'metall vs fusta' al Poliesportiu.

A les20 h. alCentre Social, convidema tot elmónaparticipar al col·loqui: 'Música i Literatura
enConcert', fent-ho servirper contextualitzar lesobresques'interpreten.

A l'entrada de l'Auditori estaran exposats els dibuixos dels alumnes de 3r, 4t i 5é del C.P.
DivinaAuroraparticipantsdel II ConcursdeDibuix 'EnsAgrada laMúsica'.

Acontinuació:
SopardelmúsicalMasetde la Filà deCristians.
Apartirde les23'30h. Festade laBandaal PubDiscovery.Vos convidemaparticipar!

A les 11'45 h. cercavila a càrrec de la Banda titular de la Societat per recollir als nous
educands. Eixida des del Centre Social, pels carrers de Vicente Conca, Reis Catòlics, Dr.
Silvestre, SanCristóbal, DiegoValdés,Manuel Parra, SanJosé,ManuelPuig, Constitució i
RamónyCajal.

A les12'30h.missaenhonoraSantaCecília i a continuacióprocessó.
A les 14'30 h. dinar de germanor al Maset de la Filà de Moros amb l'assistència de músics,

autoritats, socis i acompanyants.

SOCISPROTECTORSDELABANDA
Tots els socis protectors interessats en acompanyar-nos podeu ingressar la quantitat
de 30 € per persona, al número de compte de la Societat Musical 'La Pau' de la Caixa
Rural indicant 'Nom+Cognoms+Dinar2010' fins al dimecres23denovembre.

AUDITORI MUNICIPAL, 20 h.

EDUCANDS DE NOU INGRÉS

ANDREA PARRA SAMPERE

VÍCTOR RIBERA ESPLUGUES
MARÍA VALDÉS SARRIÓ
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La primera Santa Cecília

La banda ja estava formada, asseguda, afinada, quasi a punt d'iniciar un
concert ben especial... i jo arribava tard. El president, el bon amicManuel,m'esperava
impacient a la porta, nerviós, amb signes evidents de preocupació... vaig entrar a
l'auditori, vaig seure i .... vaig comprovar que labandaque iniciava la seua interpretació
d'unes marxes de processó ben especials i exclusives després en sabria més de
l'assumpte dels germans Parra, era sens dubte una banda compacta, segura, amb un
potencial evident i perdamuntde tot,unida.

Com tot el que he viscut a Beneixama, des del mes d'Abril en el que es va
confiar en la meua persona i en la meua tasca per a conduir el projecte de la Societat
Musical La Pau, la festivitat de Santa Cecilia de la que podré gaudir aquest any en la
seua plenitud, serà sens dubte sorprenent, interessant, suggerent i per damunt de tot,
divertida alhora que rigorosa. Elsmúsics de la Paudonaran tot el que sabenper fer que
el concert i tots els actes programats siguen d'una gran qualitat i es desenvolupen el
més bo imillor. D'aixòn'estic bensegur.

Ésmolt poc temps encara, potsermassa poc fins i tot per escriure alguna cosa
ambuna certa coherència d'una bandaque encara estic coneixent i a la vegada, també
ella mateixa està coneixent-me a mi. Sols puc dir fins ara que a més del musical, el
potencial humà el més important al cap i a la fi per a una societat musical és d'una
qualitat excepcional i per damunt de tot, fer música amb els membres de la Pau de
Beneixama és tant enriquidor com algunes de les converses que es produeixen de
forma espontània a l'altre “local d'assaig” de la banda, mentre s'escolta bonamúsica i
esmenjaalguna cosa lleugera desprèsde la feina. Per cert, vaig tenir la sort deconèixer
els dos locals i l'auditori el mateix dia de la meua arribada... i gràcies també a això, sé
avui queésuna rata cellarda.

Ensveien al concert!BonaSantaCecília a tots!

Àngel Lluís Ferrando Morales - director

JUAN LORENZO FERRERO SIRERA


