
17 UNIÓ MUSICAL COVARXINA

Concert de Santa Cecília 
i Assemblea General

Tots sabem que el dia 22 de novembre va ser la 
festivitat de Santa Cecília, patrona dels músics i, com 
cada any, per a celebrar-ho el més arrimat possible 
a esta data, concretament enguany l’1 de desembre, 
vam organitzar un programa d’activitats en què va 
destacar, sobretot, el nostre concert. 
És el dia més important i més significatiu  per als 
músics, és molt més que una festa, és la data en què 
la banda que coneix tot el poble, eixa banda que fa 
concerts i passacarrers acompanyant-nos tot l’any, 
es converteix en una gran colla d’amics als que els 
uneix un sentiment comú molt especial, que és LA 
MÚSICA. 
Mentre dura la festa, es reuneixen per anar de dinar, 
de sopar i altres activitats, no importa l’edat, qui són o d’on venen, el que realment importa és que estan tots 
junts gràcies a la música i que aprenen a conviure, a respectar, a valorar i fins i tot a estimar.
Aquesta festivitat també manté la tradició de ser aquest dia quan s’incorporen al conjunt de la banda els nous 
músics que l’engrandiran. Enguany van ser tres xiquetes i sis xiquets els que han entrat a formar part de la 
nostra banda La Unió Musical Covarxina, ells són:
 
 -Albert Cifre Colomer - trompeta   -Didac Escoí Albert - trompa
 -Sergi Esteve Torres - oboe    -Aida Gargallo Albert - clarinet
 -Daniel Sales Ruiz - flauta travessera  -Néstor Sánchez Giner - tuba
 -Raquel Tena Porcar - clarinet   -Carlos Torlá Cepriá - clarinet
 -Mireia Trujillo Albalat – saxofon

Tots ells es van incorporar per primera vegada a la nostra banda, però hem d’esmentar també a un altre 
músic que, per diversos motius, va fer un parèntesi i desprès d’una temporada apartat de la música (però no 
desvinculat) aquest any ha tornat amb nosaltres, ens referim a Roberto García Olsina que, com tots sabem, 
tocava i toca el clarinet.

Arribada la mitja part del concert, vam fer públic que sis membres de la directiva, degut a que ja portaven 
quatre anys, deixaven de formar-ne part i públicament se’ls va agrair el seu quefer, dedicació,  col·laboració 
i ganes de treballar en les activitats de la nostra societat durant aquests anys, van ser,
Com socis músics :
José Vicente Albert Ferrando, que ha sigut el nostre president, Juan Manuel Garcés Celades com a vocal i 
Miguel Zaragozá Muñoz que ha fet la funció de vice-president.
Com a socis no músics acomiadàvem a:
Felipe Albert Ferrando, el vice-secretari, Alberto Corbacho Fabregat com a vocal i Silvana Viol Vaquer que 
ha estat la tresorera de la societat.

També ens van deixar Felipe Sales Miralles, per incompatibilitat amb el càrrec de Jutge de Pau i Vicenta 

Yolanda Prats


