
23 DEU ANYS EN LA JUNTA

Però sense dubte, l’acte que té per a mi major impor-
tància i el que més m’omple d’orgull és el Ball del 
Pla. Durant anys i anys, els músics de la banda han 
tingut la responsabilitat de tocar-lo i contribuir així 
a que ens hage arribat fins a avui. Nosaltres també 
tenim la responsabilitat de que aquest ball pugue arri-
bar als nostres descendents amb tot el seu esplendor. 
Quan jo vaig entrar a la banda, érem pocs músics i 
havíem d’anar a tocar-lo totes les nits de festes. Avui 
en dia hi han 3 torns però la responsabilitat continua 
sent la mateixa.

La part més negativa d’aquests anys ha sigut el vore 
com dos persones molt properes a la societat ens han 
deixat. A Francisco no vaig poder coneixer-lo tot el 
que m’hagués agradat. Però d’ell el que més recordo 
és la seva alegria i amabilitat. De Carlos, recordo 
que va entrar sent jo president. Deguera tindre 13 
ó 14 anys i quan tocave el saxo quasi li arrastrave 
pel terra. Era una persona volguda per tots i que no 
s’enfadava mai. Amb ell hem compartit moltes hores 
tocant, xarrant, en el cotxe o l’autobús, hem compar-
tit habitació...... El fet de pertànyer a un grup on es 
passen tantes hores junts fa que entre les persones 
es desenvolupe un fort vincle d’amistat. Per a tota 

la societat va ser un dur cop el perdre a Francisco i 
Carlos. Dos amics!!!

La part més positiva d’aquests anys ha sigut vore 
com any rere any està entrant gent nova a la banda 
de música. Això és la confirmació de que s’està 
fent un bon treball en l’àmbit més important de la 
societat, l’escola de música. Els nous músics entren 
cada vegada molt més preparats gràcies a l’esforç 
que s’està fent en professorat i instruments. Crec que 
tenim molt bones expectatives de cara al futur.

Durant aquests 10 anys, els membres de les juntes 
hem intentat prendre les decisions que hem cregut 
més encertades per al bé de la societat. Hem dedicat 
moltes hores i esforços per a què aquesta societat fun-
cionés i tot ho hem fet per la pròpia voluntat de con-
tribuir a que millorés. Demano disculpes si ens hem 
equivocat en alguna cosa. També voldria agrair a tots 
els músics, membres del cor i educands l’interès que 
han mostrat en totes les activitats realitzades. També 
vull donar el meu suport a la nova junta. Estic segur 
que aquesta prendrà les decisions més encertades per 
a la societat i farà que ens sentim orgullosos. 


