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XVª TROBADA DE BANDES A LES COVES
El dia 19 d’abril, es va celebrar a les Coves de Vinromà la
XVa trobada de bandes de la Plana Alta. Aquest acte es
celebra una vegada a l’any a un poble de la comarca de
la Plana Alta i aquest any va correspondre a les Coves de
Vinromà. Les bandes que van participar en l’acte foren: la
Unió Instructivo Musical “la Esmeralda” d’Almassora, Unió
Musical Castellonenca, Associació Musical Vall d’Albense,
Unió Musical La Lira Borriolenca, Unió Musical Santa
Cecília de Cabanes, Associació Cultural “Amics de la
Música” de Sant Joan de Moró, Associació Cultural “La
Roca” de Vilafamés, Unió Musical Santa Cecília de Vilanova
d’Alcolea, Unió Musical del Grau, Unió Musical Torreblanca
i la Unió Musical Covarxina.

Uns quants de la junta abans de dinar
L’acte va començar, per als músics, a la una i mitja que
fou quan totes les bandes van començar a arribar a la
pista de la Ravaleta on Els Arrossers preparaven una paella
monumental per tothom. A les quatre de la vesprada tots
havíem acabat de dinar i mentre la gent de la junta, que
no eren músics, i totes aquelles persones que es van oferir
voluntàries netejaven la pista, tots els músics de les diferents bandes van anar a canviar-se per vestir-se de músics
a la casa de la Cultura i al saló d’actes de la Caixa Rural.
A les cinc de la vesprada l’acte va començar, la primera
banda en desfilar fou la Unió Musical Covarxina i vam eixir
de la placeta Cervantes. El recorregut fou carrer Catalunya,
avinguda València fins la plaça d’Espanya on entràrem a
buscar a totes les autoritats, i continuàrem pel carrer Boix
Moliner, carrer Castelló i carrer Constitució fins la pista de la
Ravaleta. Les altres bandes van fer el mateix recorregut.
Una vegada les autoritats i la banda van arribar a la pista de

Les bandes dinant a la pista
la Ravaleta l’acte va començar. La primera banda en entrar
a la pista fou La Unió Instructivo Musical “La Esmeralda”
d’Almassora amb el pasdoble Tercio de Quites dirigida
per Víctor Alapont. La següent banda fou Unió Musical
Castellonenca amb el pasdoble Segrelles dirigida per José
Vicent Gargori. A continuació, l’Associació Musical Vall
d’Albense va entrar amb el pasdoble Fiesta en al Caleta
sota la direcció de José García i Martínez. Seguidament
la Unió Musical la Lira Borriolenca va fer la seua entrada
amb Lagartijilla, baix la direcció de Josep Miquel Martínez
Jiménez. L’acte va continuar amb l’entrada de la banda
Unió Musical Santa Cecília de Cabanes amb el pasdoble
la Marcha de los Gladiadores baix la direcció de Gabriel
Sanchís Pastor. Seguidament fou el torn per a la Associació
Cultural “Amics de la Música” de Sant Joan de Moró,
amb el pasdoble Agüero baix la direcció de Marcos Cano
Algaba. La següent banda fou l’Associació Cultural “La
Roca” de Vilafamés amb el pasdoble Amics de la Música
dirigida per Luciano Martínez Marín. Seguidament la Unió
Musical Santa Cecília de Vilanova d’Alcolea dirigida per el
mestre Enrique Martínez Fuertes va entrar amb el pasdoble
Ondara. A continuació la banda Unió Musical Torreblanca
dirigida per Enrique Llobet Doval va tocar Cristianos
Monfortinos. En penúltim lloc la Unió Musical del Grau ens
interpretà Armando Serra sota la direcció de José Gargori
i Vicent. Per últim la banda en entrar fou la Unió Musical

La Unió Musical Covarxina a la Plaça Espanya per
acompanyar les autoritats a l’acte

Passacarrer per anar fins la pista de la Ravaleta

Covarxina amb el pasdoble Pepe el fester, dirigida per
Cèsar Torlà i Blasco.
Una volta totes les bandes van entrar al recinte, va
començar la segona part de l’acte on fou el moment de que
tres bandes es fusionaven en una i tocaven un pasdoble.
Les primeres tres bandes foren La Unió Instructivo Musical
“La Esmeralda” d’Almassora, La Unió Musical Torreblanca

