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L’ATENEU POSA EN MARXA UNA TELEVISIÓ ON LINE I 
UN CANAL A YOUTUBE PER DIFONDRE LA SEUA 
ACTIVITAT  
 
 
Més de mil persones ja han vist en poques setmanes el tràiler de la pel·lícula i els 
vídeos de l’Ateneu 
 
L’activitat de la Societat Ateneu Musical de Cocentaina no para ni un minut durant el 25è 
aniversari de la seua fundació, els 365 díes de l’any. Les noves tecnologies permeten 
donar a conèixer a través d’internet tota l’activitat per a tot el món durant 24 hores al dia. 
Així és com des del mes de gener està en marxa Ateneu Televisió, que emet de forma 
continuada els últims concerts de l’Ateneu a través d’internet. Entre ells, el Concert de 
Cap d’Any celebrat el passat 3 de gener al Centre Cultural el Teular i dirigit per Enrique 
Alborch Tarrasó. L’accés a Ateneu Televisió pot fer-se a través de la web de la societat 
musical, www.ateneumusical.org, de forma senzilla i totalment gratuita des de qualsevol 
lloc del món. A la web també poden descarregar-se en format mp3 i alta qualitat les obres 
interpretades al concert de Cap d’Any. 
 
Altra de les novetats és el canal AteneuTube, una de les possiblitats que oferix el popular 
portal de youtube. A este servidor l’Ateneu oferix en format vídeo les notícies de tota 
l’activitat realitzada per la banda amb motiu de les celebracions especials. Els vídeos han 
sigut editats com a notícies d’informatiu televisiu i compten amb la locución dels mateixos 
músics de la banda, convertits en improvisats periodistas, el que permet oferir informatius 
semblants als de les televisions convencionals. Fins al moment poden veure les següents 
notícies:  

- Presentació del logotip i fotografia oficial 
- Gala de presentació del 25 Aniversari 
- Tràiler de la pel·lícula “Ateneu Musical, 25 Anys fent música” 
- Concert de Cap d’Any dirigit per Enrique Alborch 
- Cavalcada dels Reis Mags 
- ‘La Fundació’, primer capítol de la série radiofònica “Ateneu Musical, 25 Anys fent 

música”.  
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Estes notícies també poden ser seguides des de la xarxa social Tuenti i de la comunitat 
agregada a Amics de l’Ateneu, formada per més de cent internautaes, entre els que es 
troben la major part de músics de Cocentaina i el Comtat. 
 
MÉS D’UN MILER DE VISITES AL TRÀILER 
El tràiler promocional de la pel·lícula “Societat Ateneu Musical, 25 Anys fent múica” ha 
rebut un miler de visites en les poques setmanes que du penjat a internet, així com 
nombroses felicitacions. L’spot pot trobar-se als portals youtube, vimeo, 
ateneumusical.org i diverses pàgines web de bandes de música companyes. L’equip de 
producció de l’Ateneu treballa ara en la fase d’elaboració del guió de la pel·lícula, que 
s’estrenarà el 19 de desembre de 2010 al Centre Cultural El Teular, i que serà el colofó de 
totes les activitats.  
 
SERIE RADIOFÒNICA 
A la web de l’Ateneu Musical també pot sentir-se el primer capítol de la sèrie radiofòncia 
de dotze capítols dissenyada per la comissió del 25 aniversari. Es tracta del programa que 
aborda La Fundació, i compta amb una tertúlia a la que participa l’ex alcalde José Juan 
Cortell, el primer president de l’Ateneu, Enrique Marset, i els músics fundadors Rafael 
Faus i Fernando Jover. Al programa van abordar el context cultural, social i polític al que 
va nàixer la banda, l’any 1985, així com les principals dificultats a les que va haver de fer 
front en aquells moments.  
 
El segon capíto, que es penjarà en breu, està centrat en la figura de José Insa Martínez, 
director fundador de l’Ateneu. Es va emetre el dissabte 13 de febrer a les 12:00 hores per 
Ràdio Cocentaina la Veu del Comtat, està conduït per Paco Insa i comptà amb la 
col·laboració de membres de Teló Teatre. 
 
 
 
 
Més informació: Rafael Faus, telèfon 646125959 

 


