
21 DEU ANYS EN LA JUNTA

músics i s’assaja en un local propi.
L’escola de música està formada per uns 80 alumnes 
i hi han 9 professors. Les classes no són gratuïtes 
però els alumnes disposen a la setmana d’hora i mitja 
de solfeig, mitja d’instrument i una de conjunt ins-
trumental. Les classes s’imparteixen en la Casa de la 
Música, la Casa de la Cultura i la Fundació Docent.
Al voltant de 30 alumnes poden agafar l’experiència 
necessària per a tocar en la banda (en un futur) amb 
la Banda Jove.
El cor de la Societat està format actualment per uns 
25 membres.
L’única pega que es pot trobar és la pèrdua parcial 
d’aquella germanor que hi havia entre tots els músics 
(joves i no tant joves) però suposo que al ser tanta 
gent és normal. 

Durant aquests anys, s’han fet moltes activitats. Les 
més significatives han sigut:
L’exposició fotogràfica: la nostra banda.
Els membres de la junta vam anar a totes les cases 
dels músics actuals i anterior per a demanar fotogra-
fies. El resultat va ser l’exposició feta a l’església 
vella d’unes 50 fotografies relacionades amb la ban-
da de música (algunes tenien més de 100 anys).
L’exposició de la Casa de la Música.
Per a fer aquesta exposició es van utilitzar les foto-
grafies de l’exposició anterior i se’n van buscar de 
noves, es van  netejar i col·locar instruments antics 
en les parets i es van penjar tots els corbatins que 
teníem (més de 60). Aquesta exposició encara es pot 
vore actualment en la Casa de la Música.

Escola de música
Tots els anys s’ha fet per als educands una eixida a 
Aquarama per a clausurar el curs (sols saben ells el 
que han gaudit!!).
No recordo quin any, es va programar un dia sencer 
d’estada al Mas d’En Rieres. Cèsar i altres membres 
de la junta es van encarregar de fer-los el dinar i 
jo vaig programar jocs per als 50 alumnes que van 
vindre. S’ho van passar bomba!!! Però sols sabem 
nosaltres l’esgotats que vam acabar. 
També s’ha intentat durant diversos anys de fer una 
colònia musical a l’estiu però no ha pogut ser per 
falta de xiquets.

Banda de música
Intercanvi amb el poble mallorquí de Calvià
L’intercanvi és la manera més bonica (coneixes gent) 
i econòmica de viatjar. Però també és la que compor-
ta més esforç.

Aquest va ser el primer viatge realitzat per la socie-
tat. En Calvià, uns quants dormíem en matalassos al 
gimnàs, altres en un convent i menjàvem en el local 
d’assaig. Quan van vindre ells, per a què puguerem 
dormir vam portar amb el camió de Jordi lliteres 
de Vila-real. Dormíen en l’escola i menjaven en la 
Fonda.

Viatge a Àustria
Aquest viatge va ser més animat però també més pesat 
(22 h. de viatge amb autobús). Vam fer dos concerts 
i visitàrem ciutats com Innsbruch o  Salzburg. En el 
temps lliure també ens ho vam passar molt bé (crec 
que va ser allí on Juan Manuel Garcés va descobrir 
les seves facultats taurines).

Intercanvi amb el poble gallec de Tui
Per a poder fer l’intercanvi vam haver d’anar Cèsar 
i jo un cap de setmana. Recordo que eixíem amb el 
meu cotxe el divendres a les 11 de la nit i arribàrem 
a Tui a les 10 del matí. Vam fer els tràmits i tornà-
rem cap ací a les 7 de la vesprada. Vam arribar a les 
Coves a les 11 del matí (quina pallissa de conduir ens 
vam pegar).
En Galícia sols vam fer un concert però vam quedar 
molt satisfets. Aquest viatge ens va permetre vore O 
Grove, Santiago, Valencia do Miño,.... 
Per a dormir ens quedavem en lliteres en un polis-
portiu i els dinars els fèiem en restaurants. Quan 
van vindre ells, vam tornar a portar les lliteres. Però 
aquesta vegada les vam col·locar al “asilo” i menja-
ven en escola. Durant aquest viatge, vam fer moltís-
sims amics.
També va ser molt important la participació en El 
Certamen Provincial de Bandes de Música, on vam 
aconseguir el Primer Premi en la Quarta secció (era 
la primera vegada que la nostra banda anave a un 
certamen). Posteriorment també vam participar en la 
Tercera secció, on vam aconseguir el Segon Premi. 


