
EXPOSICIÓ “25 ANYS DE TROBADES”
Del 21 al 28 de setembre de 2019 al MUCBE de Benicarló

  • Inauguració: dissabte 21 de setembre de 2019 a les 19:00h

  • Clausura: dissabte 28 de setembre de 2019 a les 17:30h

XXVI TROBADA COMARCAL DE BANDES DEL BAIX MAESTRAT/ BENICARLÓ
Dissabte 28 de setembre de 2019

  • 17:30h. Recepció i desfilada d’autoritats, presidents i presidentes de les     
      bandes de música des del MUCBE fins la plaça Constitució.

  • 17:40h. Concentració de Bandes al carrer Dr. Ferrán

  • 18:00h. Desfilada i entrada de bandes a la plaça Constitució amb entrega 
      de detalls i imposició de corbatins.

Seguidament tindran lloc els parlaments de les autoritats locals i provincials i 
representants de la FSMCV.

Per finalitzar, interpretació conjunta de tots els músics de l’Himne Regional de José 
Serrano dirigit per Pablo Anglés Galindo i posterior refrigeri per a tots els participants.

6. UNIÓ MUSICAL DE LA SALZADELLA
Obra: Lagartijilla de José María Martín Domingo.
Director: Martí Bellmunt Blasco.

7. ASSOCIACIÓ MUSICAL SANT JORDI
Obra: Vicente Marín de R. Doménech i J. Aparici.
Director: Pascual Arnau Beltrán.

8. BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA DE SANT MATEU
Obra: Novelda de Juan Manuel Molina Millà.
Director: Raul Cabanes Tena.

9. AGRUPACIÓ MUSICAL SANTA MAGDALENA DE PULPIS
Obra: Armando Serra de Pablo Sánchez Torrella.
Director: Sergio Tortajada Gómez.

10. UNIÓ MUSICAL DE TRAIGUERA
Obra: Valencianeta de Luis Martí.
Director: Juan Salvador Melchor Fernández.

11. SOCIETAT MUSICAL LA ALIANZA DE VINARÒS
Obra: Societat Musical La Alianza de Tomás Simón Plazas.
Director: José Ramón Renovell Renovell.

12. UNIÓ MUSICAL XERTOLINA DE XERT
Obra: Perla preciosa d’Ángel Gracia.
Director: Pascual Arnau Beltrán.

13. ASSOCIACIÓ MUSICAL SANTA CECÍLIA D’ALCALÀ DE XIVERT
Obra: L’aiguader de Remigio Miralles Sospedra.
Director: Leo Pérez Valls.

14. ASSOCIACIÓ MUSICAL CIUTAT DE BENICARLÓ
Obra: Pérez Pina de Vicente Feliu Roig.
Director: Pablo Anglés Galindo.

1. AGRUPACIÓ MUSICAL SANTA CECÍLIA DE CANET LO ROIG
Obra: Sangre de artista de Jaume Teixidor.
Director: Miguel Joaquín Selva Pla.

2. UNIÓ MUSICAL SANTA CECÍLIA DE CERVERA DEL MAESTRE
Obra: Juanito El Jarri d’Ignacio Sánchez Navarro.
Directora: Mª Carmen Tijeras Vicent.

3. AGRUPACIÓ MUSICAL VILA DE CÀLIG
Obra: Consuelo Ciscar de Ferrer Ferrán.
Director: Vicent Aznar Roig.

4. SOCIETAT MUSICAL SANTA CECÍLIA DE LA JANA
Obra: La Giralda d’Eduardo López.
Director: Juan Salvador Melchor Fernández.

5. ASSOCIACIÓ MUSICAL FILHARMÒNICA ROSSELLANA DE ROSSELL
Obra: Rossell d’Álvaro Gavaldà.
Director: Josep Rangel i Reverté
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saluda del President de la diPutació saluda de l’alcaldessa saluda del President
de l’associació musical “ciutat de Benicarló”

Músics de la comarca, benvinguts a Benicarló a la XXVI Trobada de Bandes 
de Música del Baix Maestrat, una magnífica oportunitat per a reunir-nos 
i compartir experiències al voltant d’allò que ens agrada i ens uneix: la 
música. No cal ni dir l’orgull que aquesta Trobada suposa per a Benicarló, 
una ciutat especialment bolcada en la música i convençuda de la importància 
de mantenir i consolidar la tradició musical de les bandes, una de les senyes 
d’identitat més característiques del poble valencià. 

Avui és un dia important per a tots i totes, directors, juntes directives, i per 
suposat músics, perquè teniu l’oportunitat de mostrar-nos el treball de 
tot un any i perquè, amb la vostra presència demostreu que, tot i els 26 
anys d’aquesta trobada, no heu perdut ni l’empenta ni la il·lusió a l’hora de 
difondre la música.

Vull agrair-vos sincerament aquesta dedicació i posar en valor el treball 
que feu totes les entitats, no només en el sentit musical més estricte, sinó 
com a autèntics centres educadors que treballeu altres aspectes igualment 
importants, com el treball en equip, la dedicació, l’esforç o la perseverança. 

I, com no, fer una menció especial a la nostra Associació Musical Ciutat 
de Benicarló que, amb una història de més de 170 anys, continua donant-
nos grans alegries i fent de la música un element fonamental per a la vida 
cultural i social de la nostra ciutat.

Rosario Miralles Ferrando 
Alcaldessa de Benicarló

La Trobada Comarcal de Bandes de Música del Baix Maestrat tindrà el 
seu punt d’econtre a Benicarló. Benvinguts a tots i totes. És el treball que 
han vingut preparant durant molt de temps els diferents directius de les 
societats musicals , reflectit en l’exposició dels XXV anys de trobades, al 
Museu de Benicarló –MUCBE- i en definitiva la Societat Musical “Ciutat de 
Benicarló” recolzada per nombrosos socis, pares i mares, alumnes, que han 
col.laborat en la seua organització, i que a tots ells els donem les gràcies. 

Les Trobades de Bandes que fem arreu de la nostra terra, no són només 
un acte fester, una vegada a l’any, és la culminació de molts actes aïllats 
però conjunts, que poble a poble sumen esforços i cultura. Vint-i-sis anys 
de trobades, de convivència socio-cultural, de música ben arrelada, de 
generacions unides per les notes musicals. Créixer en cultura, ens fa créixer 
la nostra estima com a poble. 

Cal agrair a totes les societats musicals de la comarca, la seua presència a 
Benicarló, a la Diputació de Castelló, a la Federació de Societats Musicals de 
la Comunitat Valenciana, a l’Ajuntament de Benicarló i al Col.legi La Salle. I 
molt especialment a tots els músics, directors, i directives, que fan possible 
aquest esdeveniment; sense el seu esforç, senzill, ferm, i continuat, no 
tindria vida el més important moviment cultural valencià, que va lligat amb 
les nostres escoles de música i els seus educadors. 

Feu sonar la música als nostres carrers, i que tingau una feliç estada a 
Benicarló, la vostra casa.

Vicent Arnau Cheto
President de l’Associació Musical “Ciutat de Benicarló”

Deia Víctor Hugo que la música expressa allò que no pot dir-se amb 
paraules però no pot romandre en silenci. D’això sabem molt a la província 
de Castelló, un territori que es caracteritza per l’amor a la música, en el 
qual s’assenten un total de 80 bandes. Són unions musicals que tenen un 
destacat protagonisme en qualsevol acte, celebració o espectacle. Sense 
elles, no seríem el que som.

La música és per a l’ànima el que la gimnàstica per al cos. I no solament 
perquè ho deia Plató, sinó perquè ho comprovem diàriament. D’això donen 
fe els més de 4.600 alumnes que es formen en més de 70 municipis a 
través de la Escola d’Educands. Una activitat que, com no podia ser d’una 
altra manera, continuarà comptant amb el suport de la nova Diputació que 
m’honre a presidir.

Les bandes constitueixen un important fenomen social entorn del qual 
sorgeixen multitud de vincles que es mantenen durant molts anys i, fins i 
tot, durant tota la vida. Són la conseqüència d’hores i hores d’assajos i de 
viatges per a participar en tota mena de certàmens musicals.

Com el que se celebra avui a Benicarló. Vull agrair de tot cor l’esforç realitzat 
per l’ajuntament per a la celebració de la XXVI edició de les Trobades de 
Bandes del Baix Maestrat i per l’amfitriona l’Associació Musical “Ciutat de 
Benicarló”. Un agraïment que faig extensiu a la resta de bandes participants. 

I gràcies a tots els músics pel vostre treball i dedicació perquè la música és 
un plaer del qual mai ha d’estar exempt l’ésser humà.

José P. Martí García 
President de la Diputació


