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Les meues primeres paraules no poden ser sinó 
d’agraïment i compromís. 
Agraïment a la junta directiva per haver-me donat la 
confiança per a exercir aquesta funció de president. 
També estan en el meu record les persones que m’han 
animat i donat suport per a presentar-me a aquesta 
presidència, entre elles, especialment, la meua família. 
A totes elles, moltes gràcies. 
Agraïment, en fi, als meus predecessors en el càrrec 
per tot el treball al capdavant d’aquesta societat durant 
aquests 35 anys, per l’alt lloc en què l’han deixada. 
Agraïsc, sincerament, a tots, la confiança, i em 
compromet a fer els màxims esforços per a no 
defraudar-los.
En segon lloc vull referir-me al “compromís”, un 
compromís que és amb tot el que aquesta societat 
representa.
Pel que fa a la Junta Directiva està i estarà oberta a 
tots. Tractem de ser tan accessibles i propers com 
podem i esperem que se’ns veja com un element 
d’ajuda i col·laboració. 
Aquesta junta directiva té com a prioritat la promoció 
musical i social, amb esperit obert a totes aquelles 
iniciatives de qualsevol tipus que puguen suposar un 
avanç.
És evident que la formació dels nostres educands ha 
d’ocupar una de les nostres prioritats. Hem de formar-
los musicalment i per a això cal establir uns sistemes 
eficaços.
Està en el nostre ànim buscar punts d’unió que 
incrementen la col·laboració amb les institucions 
municipals i per a això farem els passos necessaris. 
Cal una bona sintonia amb totes les entitats per a 
participar en projectes comuns quan això siga possible.

En aquests moments la nostra societat gaudeix 
d’un important patrimoni, no em referisc a l’aspecte 
econòmic, sinó a l’aspecte social i al musical. 
En l’aspecte musical els nostres concerts, cercaviles, 
festivals i certàmens tenen un excel·lent nivell. També 
estem veient amb més freqüència com els nostres 
músics accedeixen al conservatori per a després 
dedicar-se a aquesta gran professió que és la Música. 
En l’aspecte social tenim molt de camí per recórrer, 
que intentarem traçar amb les menors corbes 
possibles. Per això, crec que cal comptar amb totes 
les persones que al llarg d’aquests 35 anys han anat 
passant per aquesta gran societat, a més de les noves 
incorporacions.
M’acompanyen en el grup directiu, a més dels músics, 
persones amb gran preparació, en l’aspecte social i en 
el personal, però sobretot amb molta, molta, il·lusió, 
persones que cada setmana es reuneixen per garantir 
la continuïtat d’aquesta societat i fer-la més gran si és 
possible. 
Espere estar a l’altura del càrrec que se m’encomana i 
espere que tinguem la suficient habilitat i capacitat per 
a continuar el camí d’aquets últims anys. 
A Mª José Casas Rodríguez, musa 2014, et donem la 
benvinguda a aquesta la teua família. A Silvia Navaquillo 
Gámiz, gràcies per ser la nostra musa 2013 i, com 
saps, t’esperem al proper assaig.  Als nous músics, 
l’enhorabona i que aquest començament a la Banda 
siga llarg i productiu. A tots els MÚSICS, que passeu 
unes bones festes de Santa Cecília. 

Francisco Giménez Escoms

President de l’Agrupació Musical 
L’Artística de Carlet
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Amb motiu de la festivitat de Santa Cecília aprofite 
per a dirigir unes paraules a la família musical de 
L’Artística de Carlet.

M’agradaria fer menció especial als dos esdeveniments 
musicals més importants que han tingut lloc en la 
nostra societat enguany.

En primer lloc, el concert que va realitzar la nostra 
Banda Simfònica en el mes d’abril al Palau de les Arts 
Reina Sofia. Considere que vam fer una magnífica 
actuació en un marc immillorable.

En segon lloc, el muntatge de la sarsuela Gigantes y 
Cabezudos amb la Coral Polifònica Ciutat de Carlet.

Este espectacle és un projecte que he tingut en ment 
durant molts anys i mai l’he pogut realitzar per la seua 
gran envergadura. No puc explicar amb paraules la 
satisfacció que m’ha produït que este somni s’haja fet 
realitat. Només puc dir gràcies..., gràcies a l’Ajuntament 
com a patrocinador de l’acte, gràcies a totes les 
agrupacions i entitats de Carlet que han col·laborat en 
este esdeveniment, gràcies especialment a la Coral de 
Carlet, que són els que han portat el pes del muntatge 
i, naturalment, gràcies als músics de L´Artística de 
Carlet, que encara que no estaven en un primer pla, 
sí que han sigut fonamentals perquè un muntatge tan 
complex haja sigut possible.

En el pla social, m’agradaria destacar el relleu que s’ha 
produït en la nostra Junta Directiva.

Agrair tot el treball realitzat a la junta ixent i molt 
especialment a la seua presidenta, Xelo Martínez, 
amb qui he treballat colze a colze durant estos cinc 
anys, i que ha sigut artífex de tots els grans projectes 
realitzats durant este temps.

Gràcies, Xelo, per la teua constància, la teua dedicació 
i per la teua gran humanitat.

D’altra banda, vull donar l’enhorabona a la nova junta 
i al seu president, Francisco Giménez, que pense que 
han entrat amb molt bon peu i que ens donaran 
moltes satisfaccions.

Francisco és una persona que porta L’Artística molt 
dins d’ell, és un sentiment que ja li ve de família. Quan 
parlem sempre em transmet una gran il·lusió per la 
seua banda i estic segur que serà un gran president, 
amb el qual aconseguirem grans triomfs.

També vull felicitar la nostra musa ixent, Silvia, i la nostra 
musa entrant, Mª José, i invitar-la perquè enguany siga 
font d’inspiració amb la seua simpatia i la seua bellesa 
per als nostres músics.

Desitge també unes bones festes de Santa Cecília a 
músics, directius, socis i simpatitzants, i que participen 
amb nosaltres en tots els actes que realitzarem durant 
eixe cap de setmana.

Fernando Hernández García

Director de la Banda de l’Agrupació Musical 
L’Artística de Carlet

Salutació del 
Director
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NEREA GIMÉNEZ CASAS

RAQUEL CHOVARES MARTÍNEZ

MIRIAM CHOVARES MARTÍNEZ

MARÍA JOSÉ LLOPIS MARTÍNEZ

ERIKA CAMPO GARCÍA

MIRIAM VILLANUEVA SERRANO

Cort 
d’Honor 

2014
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Com a Musa de l’Agrupació Musical l’Artística 
de Carlet vull agrair a cadascun de vosaltres el 
fet d’haver confiat en mi i fer-me la principal 
representant de la celebració de Santa Cecília 
2014.

Fa uns anys vaig tindre el gust de participar en 
aquests actes, com a cort d’honor, acompanyant 
la meua germana quan ella va ser la musa.

Encara em costa creure que enguany siga jo la 
que ha d’ocupar eixe lloc, i estic molt orgullosa 
de ser la vostra musa.

Sols em queda dir que espere estar a l’altura i 
representar-vos com vos mereixeu.

Moltes gràcies per tot el que heu fet per mi des 
del primer dia i espere que disfruteu tant com jo 
d’aquesta Santa Cecília 2014.

Musa 2014
Mª José 

Casas 
Rodríguez
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Mantenidora
Mayte 
Casas 

Rodríguez
Com a mantenidora de la meua germana, vull 
donar-li el meu suport per a tot el que necessite. 
Sàpigues que estic ací perquè disfrutem juntes i 
ens ho passem tan o més bé que quan vaig tindre 
jo aquest càrrec. I ja que tinc l’oportunitat volia 
agrair a cada membre de la banda la manera en 
què m’acolliren i que em feren disfrutar en cada 
certamen, en cada concert i en cada actuació. 
Feren que em posara dels nervis i que visquera 
eixa emoció tant com ells!! Moltes gràcies.

Germaneta, agarra forces que aquesta banda 
té piles alcalines... i són molt festers, però estic 
segura que els representaràs per tots els carrers 
del poble i en cada acte deixant el llistó molt alt, 
amb la teua bellesa i simpatia.

També vull manifestar l’agraïment als nostres 
pares, per tornar a consentir que la festa i la 
música entren en la família i per disfrutar com 
nosaltres de cada moment.
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Jo sóc de 
la Juvenil

Ja fa més de 20 anys que forme part de la nostra banda 
i durant aquest temps he pogut viure molts canvis... 
Hem canviat de local dues vegades, han passat per la 
direcció de la banda sis directors, hem tingut diferents 
presidents (amb les seues respectives juntes), s’ha 
desenvolupat de forma extraordinària la nostra escola 
de música, ens hem adaptat a les noves tecnologies i 
xarxes socials, etc. Però, sobretot, hi va haver un canvi 
molt gran l’any 2001, quan el director Juan Giménez va 
decidir crear la Banda Juvenil. 
Podríem anomenar els moltíssims beneficis que té 
aquesta formació: pedagògics, psicològics, d’habilitats 
socials, habilitats musicals... Però, per damunt de tots, 
en podríem destacar un, i és que la Banda Juvenil servix 
com a punt de trobada de tots els joves (i no tan joves) 
que formen part de la nostra agrupació. Els joves 
necessiten un lloc on poder compartir experiències 
adaptades al seu nivell musical, poder compartir les 
mateixes aspiracions que la persona que s’assenta al 
seu costat, i assolir la responsabilitat instrumental que 
li pertoca pel seu grau de destresa musical. 

A la Banda Juvenil sempre intentem crear i mantindre 
l’equilibri entre dos punts que, a priori, pareixen 
contraposats: el treball i la diversió. Trobar aquest 
equilibri és molt complicat, i treballem cada dia per 
poder fer més activa la participació de tots a la Banda 
Juvenil, però sempre amb un treball darrere que es 
pot vore en tots els concerts que fem, i que dins de 
les nostres capacitats realitzem amb molta il·lusió i 
entrega. 
És molt grat per la meua part poder dirigir aquesta 
banda, poder servir de guia als nostres joves músics, 
poder formar part de la vida musical de tots els que 
comencen a tocar un instrument. És d’agrair que una 
persona de la banda “gran” vinga i em recorde que 
una conversació que vam tindre quan era molt més 
jove la va ajudar a continuar i a no deixar-se aquest 
món tan màgic, on un, quan comença a formar part 
d’ell, ja no el deixa mai més. Un sempre serà músic, 
passe el que passe, i sempre formarà part de la nostra 
banda. Sempre serà benvingut, sempre se sentirà com 
a casa. 
No vull acabar sense dir el que repetisc cada dia que 
parle amb alguns dels músics més majors de la banda: 
“Si et sents jove vine a la Juvenil”

Cristian Yuste Valero

Nous Músics
que s’incorporen  

a la banda 
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ANDREA GARCÍA LLOPIS, trompeta

GEMMA HERVÀS DE DIOS, oboé

ÀNGELS HERVÀS MORATALLA, clarinet

ALBA ESPÍ BALAGUER, trompeta

CARLES FERRER MONZÓ, percussió

Mª CARMEN ESCOMS MONTALVÀ, flauta

BERNARDO GIRONA MARTÍNEZ, saxo

ÀNGELA CARBONELL HERVÀS, clarinet

Nous Músics
que s’incorporen  

a la banda 
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RAFA HERNÁNDEZ CUÉLLAR

Concurs de Dibuix Santa Cecília 2014
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GEMMA VANACLOCHA MACHÍ
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Santa Cecília 2014 
Programa d’actes

 DIVENDRES 21 DE NOVEMBRE DE 2014

20.30 h. Cercavila i recollida de la Musa. Eixida de la seu de la banda 

21.30 h. al Teatre Giner
Presentació de la Musa Mª JOSÉ CASAS RODRÍGUEZ i CORT D’HONOR
Entrega dels regals als guanyadors del Concurs de Dibuix de Santa Cecília. 
Entrega de diplomes als músics que han entrat enguany en la Banda Juvenil.
Entrada en la Banda Simfònica dels nous músics.

Mantenidora: Mayte Casas Rodríguez
Presentador:  Alberto Hervás Hervás

Concert en honor a santa Cecília
PROGRAMA

Centenari musical  Ramon Garcia i Soler

Refl ections of this time  Ted Huggens

The Phantom of the opera Andrew Lloyd Webber

Director: Fernando Hernández García

Agrupació Musical
L’Artística de Carlet
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  DISSABTE 22 DE NOVEMBRE DE 2014

 10.00 a 13.00 h. Futbet i pàdel a les pistes del Poliesportiu municipal 

 14.00 h. Dinar per a músics i familiars (cal apuntar-se prèviament a la seu 
de la societat musical)

 17:30 h. Cercavila per a recollir els nous músics. 
  Eixida de la seu de la banda:

BERNARDO GIRONA MARTÍNEZ, saxo
Mª CARMEN ESCOMS MONTALVÀ, flauta
ANDREA GARCÍA LLOPIS, trompeta
GEMMA HERVÀS DE DIOS, oboé
ÀNGELA CARBONELL HERVÀS, clarinet
ALBA ESPÍ BALAGUER, trompeta
ÀNGELS HERVÀS MORATALLA, clarinet
CARLES FERRER MONZÓ, percussió
En finalitzar es farà un vi d’honor a la Sala Giner.

  DIUMENGE 23 DE NOVEMBRE DE 2014

 09.00 h. Xocolatada al bar CA MANEL.

 10.30 h. Cercavila per a recollir la Musa.

 11.30 h. Missa en honor a santa Cecília a l’Església de l’Assumpció de Ntra. 
Sra. amb acompanyament de la Banda Juvenil. En acabar, cercavila 
pels carrers de la ciutat.

 14.30 h. Dinar de germanor als salons Siglo Veintiuno.

Les persones que vulguen assistir al dinar de germanor poden recollir els 
tiquets a la seu de L’Artística (av. de la Caixa d’Estalvis, 5, tel. 960093066), 
en horari de 17.30 a 19.30, dilluns a divendres).
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