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L’ATENEU ORGANITZA EL DIUMENGE UNA TROBADA 
DE BANDES JOVENILS PER REIVINDICAR EL FUTUR 
DE LES SOCIETATS MUSICALS  
 
 
Amb motiu del 25 aniversari de l’entitat, el tradic ional Festival de Bandes Juvenils 
en honor de la Mare de Déu serà especial, i comptar à amb diverses activitats durant 
tot el dia, com un ‘assaig popular’ obert al públic  a la plaça de Paquito el Xocolatero 
 
Participen les formacions joves de Xàtiva, Orihuela  i Cocentaina. Al concert es 
llegirà el manifest de la Federació de Societats Mu sicals exigint que la Generalitat 
mantinga l’ajuda a les escoles de música i no pose en perill el seu futur 
 
 
Els músics més joves agafen este diumenge tot el protagonisme dins de les celebracions 
de la Societat Ateneu Musical de Cocentaina pel seu 25è aniversari. L’Ateneu ha 
organitzat una jornada molt especial per reivindicar el futur de les societats musicals. El 
tradicional Festival de Bandes Joves que la banda contestana celebra cada segon 
diumenge d’abril en homenatge a la Mare de Déu del Miracle, patrona de la població, s’ha 
transformat en esta ocassió en una Trobada de Bandes Joves que reunirà a estudiants de 
les poblacions de Xàtiva, Orihuela i Cocentaina per a participar d’una jornada de 
convivència musical. 
 
Els actes tindran lloc el diumenge 11 d’abril, i l’Ateneu ha volgut fer partícep a tota la 
població de Cocentaina i comarca, i als amics i familiars dels músics visitants. Fins les 
11:00 hores serà la recepció de les tres formacions musicals al Centre Cultural El Teular, 
on tindran un esforzar i rebran una samarreta i informació turística de Cocentaina. A les 
11:30 hores se cel·lebrarà al Parc Paquito el Xocolatero un “assaig popular”, és a dir, 
obert al públic, pel que podrà ser presenciat per tots els que ho desitgen. Al mig dia tindrà 
lloc un dinar al Bar Avenida i, per la vesprada, a les 16:00 hores, les tres societats 
musicals juvenils participants, amb els seus respectius directors, faran una prova acústica 
a la sala principal del Centre Cultural El Teular, calentant motors per al moment del 
concert. 
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A les 17:30 hores, a la plaza de la Creu, davant de l’auditori, cada una de les tres bandes 
interpretarà un pasdoble i, a les 18:00 hores, començarà el Festival.  
 
En primer lloc intervindrà la Banda Jove de la Societat Musical Unión Lírica Orcelitana de 
Orihuela, dirigida per Eduardo Maciá Campillo. A continuació participarà la Banda Jove de 
la Societat Musical La Nova de Xàtiva, baix la batuta de Gaspar Nadal Maronda. Tancarà 
el concert la Banda Jove de la Societat Ateneu Musical de Cocentaina, dirigida per José 
Alvado Serrano. 
 
L’Ateneu ha volgut reivindicar el paper de les bandes jovenils i de les escoles de música 
de la Comunitat Valenciana com a elements essenials per a garantir el futur de les 
societats musicals. És per este motiu pel que es llegirà el manifest elaborat per la 
Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana exigint a la Generalitat el 
manteniment de les ajudes a este col·lectiu. Al hall del Teular es podrà signar el manifest 
per demanar al Consell que no pose en perill un dels principals elements del patrimoni 
cultural dels valencians, com son les seues escoles de música, i reclamant que modifique 
els pressupostos i no disminuisca un 30% les ajudes tal i com té previst, posant-les en 
perill. 
 
MÉS ACTIVITATS 
Després d’esta jornada, la frenètica activitat de l’Ateneu tindrà una nova parada al 
calendario l’1 de Maig, quan participarà en el Concert de Commemoració del 150 
Aniversari de la Música per a Moros i Cristians. Serà un concert al Centre Cultural el 
Teular organitzat per la Junta de Festes de Moros i Cristians. 
 
Cal recordar que este dissabte 10 d’abril s’emet per Ràdio Cocentaina ‘la Veu del Comtat’ 
el quart capítol de la série radiofònica “Societat Ateneu Musical, 25 Anys FENT MÚSICA”. 
En esta ocasió el programa estarà dedicat als músics professionals que han eixit de 
l’escola de la banda. El programa estarà conduït per Paco Insa i comptarà amb dos 
protagonistas d’exepció, el compositor i director Josep Vicent Egea, qui a més va ser 
fundador de l’Ateneu i director dels cursos de música “Cocentaina”, i Ignacio Garcia Vidal, 
director titular de la Jove Orquestra Ciutat de Salamanca. 
 
 
 
Més información: Rafael Faus, telèfon 646125959 

 


