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Roca Julve, ja que ella creu que, per motius perso-
nals, no podrà atendre com voldria les tasques de 
la nostra societat, encara que no renuncia a tornar 
en una altra ocasió.

José Vicente Albert, conjuntament amb César 
Torlà, van atorgar els diplomes als nous músics i 
César va ser obsequiat amb una batuta pels seus 10 
anys com a director de la banda, que li va donar el 
president en nom de tota la societat.
 
Desprès del concert, es va fer un sopar com cada 
any per als músics i el cor, al que van ser convidats 
els pares dels nous músics, les regines i dames del 
2007, l’ajuntament i el president de la Caixa Rural 
i Cooperativa. Va acabar amb música i algun que 
altre “cubateta”.

Passada la festa va venir la reflexió i diumenge 2, 
amb un dinar de paella per als socis, van fer l’As-
semblea General amb renovació de membres de 
la directiva. Desprès de votar i fer el recompte el 
resultat va ser el següent:

Com a membres músics:
 Norma Casas Barreda    
 Nuria Gascó Girona
 Fernando Nos Selma   
 Iván Sales Ferreres

Com a membres no músics:
 Elisa Gaspar Fabregat   
 Susana Llobet Ripollés
 Argelio Sales Albella   
 Javier Salvador Sales

Tots, juntament als membres que continuen dos 
anys més en la directiva: Fernando Forés, Jorge 
Gascó, Yolanda Prats i Javier Rambla, ficarem 
ganes i esforços en treballar per i per a que la nos-
tra societat vaja sempre cap endavant i que la tasca 
que fa anys va començar no s’acabe i perdure en 
el temps.

No podem finalitzar sense fer una vegada més 
pública la nostra gratitud i agraïment als socis, a 
la Caixa Rural i a l’Ajuntament que ens ajuden a 
obtenir els nostres objectius. 
Gràcies a tots i desitjar-vos un any 2008 ple de 
salut, benestar i felicitat.


