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Salutació del
president
Arriba novembre i ens trobem amb la festa de Santa Cecília, la
festa dels músics i per als músics. Esta festivitat cobra per a mi
enguany un sentit molt especial. I ho és perquè, per primera vegada, em dirigisc a tots vosaltres com a president de l’Agrupació
Musical L’Artística de Carlet. Per a mi és un orgull i un honor ser el
vostre representant, i emfatitze ‘el vostre’ perquè crec que és molt
important que puga i tinga la capacitat de representar a cadascun dels que feu gran esta agrupació musical. Des del xiquet més
menut que entra al Jardí Musical per a començar a aprendre els
noms de les notes, fins al músic expert que concert rere concert
mostra el seu talent i el seu treball a l’escenari. Vull que siguen
conscients que la meua tasca anirà encaminada a respondre a les
seues necessitats i a les seues reivindicacions. És important que
totes les persones que formen esta agrupació estiguen còmodes
i disfruten del que fan, d’eixa forma estic segur que s’aconseguirà
el millor de cadascun.
I és que l’Agrupació Musical L’Artística és una gran família, una
família formada per educands, pares d’alumnes, mestres, músics,
director, junta i, en l’últim lloc, un servidor. Una família que no deixa de créixer i fer-se més gran. Ja som més de cin-cents socis els
que formen el substrat social necessari per a seguir avançant. Una
massa social tan gran ens permet seguir duent endavant tots els
projectes necessaris per a continuar ascendint en el plànol musical. Perquè una agrupació musical no la formen solament músics
que, si bé són la peça fonamental de l’Agrupació, necessiten d’altres peces que complementen el seu treball. En primer lloc els
educands, són el planter necessari per a seguir avançant, sense
una escola de música potent és impossible créixer musicalment.
En este punt entren en joc els mestres. Ells han de transmetre
als seus alumnes una educació musical i uns valors com són la
constància i el treball.
Tota esta estructura no es mantindria sense el treball i la dedicació
de la junta. Un grup de 10 membres que dediquen temps i esforç
de forma altruista a l’Agrupació i que tenen com a únic objectiu
fer créixer L’Artística i treballar per a seguir millorant-la. Per això,
crec imprescindible en un escrit com este dedicar-los unes paraules d’agraïment i elogiar l’extraordinari treball que porten a terme
cadascun d’ells.
I ja aterrant a l’any 2018, ens trobem en les portes d’un aniversari.
L’any que ve esta agrupació complirà els 40 anys, una data que ens

ha d’alegrar però també conscienciar per als reptes que ens depara el futur. Un futur incert on tots els principis que fan gran una
banda musical estan en entredit. L’esforç o la dedicació, paraules
que els músics coneixen molt bé, són de difícil cabuda en un món
com el nostre regit per la immediatesa. Per això, s’ha de ressaltar
el treball i la constància de tots els músics, perquè gràcies al seu
bon fer incessant i constant, és possible tindre una agrupació musical del nivell i la categoria que s’ha aconseguit.
Però tornant al present, és l’hora de celebrar Santa Cecília i, en
primer lloc, toca felicitar els 8 músics que enguany entren a la
banda. Sé que este acte ompli de satisfacció no sols a ells, sinó
també a les seues famílies. Però han de saber que l’enhorabona
d’esta entrada a la banda s’acompanya d’una responsabilitat. Ara,
com a músics de la banda gran, han de demostrar que senten els
colors de L’Artística i no oblidar-se d’ella. Participar a partir d’este
moment de tots els actes de la banda ha de ser per a d’ells un goig
i un deure que complir.
Este any ens acomiadarà com a musa de L’Artística Maria Vanaclocha, de la qual vaig tindre el privilegi de ser el mantenidor. Ja
a l’acte de Santa Cecília de l’any passat vos vaig contar per què
Maria era una gran elecció com a musa. Ella ha nascut i ha crescut
musicalment en esta agrupació, i per això ha sabut valorar el seu
càrrec durant tot este any.
I al 2018 tindrem una altra vegada l’honor de tindre com a musa
una persona que forma part d’esta agrupació des dels seus primers passos en la música. Elena de Dios és una altra músic que,
igual que Maria, valorarà la importància de ser la nostra major
representant dins dels actes de la festivitat de Santa Cecília. Estic
segur que ser la musa de l’Agrupació farà que tot l’acte de Santa
Cecília el visquem amb major intensitat si cap, però, a la vegada, sé
que Elena donarà la seua empremta especial a tots els actes que
disfrutarem junts.
I ja per a acabar, sols em queda desitjar-vos a tots aquells que
formeu part d’esta gran agrupació musical que passeu una gran
festivitat de Santa Cecília, que disfruteu de la companyia de tots
els membres d’esta família i que vos delecteu de cada obra musical
que interpretareu durant els nombrosos actes de la nostra festa.

Borja Marí Barés
President de l’Agrupació Musical L’Artística de Carlet
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Salutació
del director
Un año más, ante la proximidad de Santa Cecilia, aprovecho para dirigirme a la gran familia de
L’Artística
Este año en el que estamos es un año de grandes
cambios para esta sociedad.
Por un lado me gustaría agradecer la trayectoria
realizada por Cristian Yuste Valero al frente de la
Banda Juvenil. Gracias a su trabajo hoy tenemos
una banda repleta de gente joven con ilusión y
con muchas ganas de trabajar, por lo que considero que es el verdadero artífice de nuestra banda actual.
¡Gracias Cristian por tu dedicación!
Por otro lado, me gustaría tambien destacar la
labor realizada por nuestro presidente Francisco Giménez Escoms. No se podría explicar con
palabras todo lo que ha hecho por esta sociedad
durante los años que ha estado al frente de su
gestión. Pienso que ha sido un gran presidente
que ha dado a L’Artística la identidad de gran sociedad.
¡Enhorabuena Francisco!

Dar la bienvenida también al nuevo presidente
Borja Marí Barés y desearle muchos éxitos al
frente de esta sociedad.
Felicitar a los músicos que se incorporan a la banda sinfónica y recordarles la responsabilidad que
conlleva el hecho de ser miembros de L’Artística.
Felicitar a la Musa de la Música 2018, Elena de
Dios. Una musa que con su sencillez, su alegría y
su dedicación representa fielmente la personalidad de nuestra banda.
Desear también a los músicos, directivos y simpatizantes de L’Artística unas buenas fiestas de
Santa Cecilia.
Por mi parte, despedirme de la gran familia de
L’Artística de Carlet que me ha acogido durante
estos 10 años.
Nunca olvidaré mi paso por esta sociedad, en
la que me he sentido valorado, en la que todos
mis sueños se han hecho realidad y en la que he
conocido a muchas personas que me han hecho
evolucionar en lo musical y en lo humano.
¡Gracias por todo y hasta siempre!
Fernando Hernández García
Director de la banda de
l’Agrupació Musical L’Artística de Carlet
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Salutació
del director
Banda Juvenil
Benvolguts/Benvolgudes:
En primer lloc, voldria donar les gràcies a la
l’Agrupació Musical L’Artística de Carlet per haver-me donat l’oportunitat de ser el nou director
de la Banda Juvenil d’aquesta societat. Com a
director, és per a mi tot un repte professional estar al capdavant d’aquesta agrupació; un projecte
que emprenc amb molta il·lusió junt amb els músics més joves de L’Artística.
Des que vaig començar aquest camí en L’Artística,
ara fa 2 anys, primer com a professor de percussió, i ara també com a director de la banda jove,
han sigut molts els bons moments viscuts tant en

les classes com, sobretot, en les audicions en les
quals els alumnes, junt amb els pares i mares,
han pogut gaudir del resultat del treball i l’esforç
de tantes hores que comporta aprendre a tocar
un instrument. Ara toca traslladar aquesta tasca
també a la Banda Juvenil, i continuar amb la trajectòria que va deixar l’últim director.
Per últim, només em queda desitjar-vos a tota
L’Artística de Carlet, músics, directiva i socis, unes
bones festes de Santa Cecília.
Francisco Javier Sanchis Soto
Director de la Banda Juvenil
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Salutació
de la directora
Escola de Música
Hola a tots. Un any més, tinc el plaer de dirigir-me
a tots vosaltres per animar-vos i convidar-vos a
ser partícips dels actes a Santa Cecília (patrona
dels músics), gaudir dels actes de L’Artística preparats en el seu honor, passar un cap de setmana
diferent, amb alegria, companyonia… gaudir de la
bona música que fem entre tots.
D’una manera més especial, voldria donar les
gràcies:
En primer lloc, a la junta directiva, que treballen a
deshores, sense parar, sempre pel bé i per aconseguir el millor per a L’Artística.
Seguidament, a la Banda Simfònica, la germana
major de les bandes. Clar està que sense ella res
podria ser, esforç, dedicació, actuacions… i l’esforç del nostre director, Fernando, portant L’Artística a estar entre les millors bandes, aconseguint
traure el millor de cadascun de nosaltres per obtindre els millors resultats.
En tercer lloc, a la Banda Juvenil, què dir-vos de
la germana mitjana que no sapigueu ja?
Vull agrair al seu director, Cristian Yuste, la seua
labor tan impecable, que ha fet de cada concert un
espectacle, on els xiquets s’ho han passat d’allò
més bé, ha fet que tota aquesta xicalla arribe amb
alegria, ben formats com a músics i sobretot com
a persones. Gràcies, Cristian!!!

També toca donar-li la benvinguda a Xavi, el nou
director de la Juvenil. Et desitge el millor en els
teus projectes i ací estem per al que necessites.
Com no!!!, a la criatura més xicoteta de L’Artística, la nostra bandeta infantil, en la qual el seu
director, Arturo, fa un paper fonamental dins de
les bandes. És el primer que inicia el xiquet en el
gran grup, unificació, atenció, disciplina. Vull donar-li les gràcies per la seua gran labor, constància i paciència. A seguir endavant i amb la mateixa
il·lusió.
No m’oblide del nostre professorat, en totes les
especialitats instrumentals i llenguatge musical,
sense ells res de tot el que hem anomenat anteriorment podria ser.
I de tots vostés, pares, socis, amics de L’Artística, tampoc m’he oblidat. Gràcies per les vostres
aportacions, presència als concerts, ja siguen a
Carlet o fora, animant-nos… mil gràcies, ja que el
vostre suport ens fa encara més grans.
A L’Artística en general, gràcies. Sols em queda
desitjar-vos que passeu unes bones festes de
Santa Cecília i que ens acompanyeu en tots els
actes que pugueu.
Raquel Ferragud i Más
Directora de l’Escola de Música
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Mantenidor
Cristian Yuste Valero
Benvolgudes i benvolguts músics, socis i resta de simpatitzants de l’Agrupació Musical L’Artística de Carlet. Enguany
em dirigisc a vosaltres com a mantenidor.
En primer lloc, vull donar l’enhorabona a Elena, musa de
l’Agrupació Musical L’Artística de l’any 2018, per fer un pas
endavant. És molt important, i li dona molt de sentit a la festa que una músic de la nostra banda vulga ser musa, ja que
demostra que volem continuar amb la nostra festa, i li dona
un sentit molt més intens.
Elena, estem molt contents que sigues la Musa 2018 perquè de segur que portaràs molta il•lusió, alegria i sorpreses
enguany. Saps que els teus amics i amigues estarem sempre
per a acompanyar-te i representar com cal la nostra banda,
tant dins com fora del nostre poble.
És un orgull poder compartir amb tu aquest moment. I quina millor forma de celebrar-ho que amb música. Sempre
vos havia dit que quan alguna de vosaltres fora musa jo
vos faria un pasdoble, i allò promés és deute... Espere que
t’agrade.
A banda, aquesta Santa Cecília serà molt especial per a mi
també, ja que compliré 25 anys com a músic, i quina millor
forma de complir 25 anys que tindre l’honor de dirigir-vos
unes paraules en la celebració més important de l’any.
Hem de pensar també que res podria ser possible sense la
participació de tots els músics i l’organització i el treball de
la nostra junta directiva, així que per a ells també un xicotet
record des d’aquestes línies. Gràcies.
I per últim, vos desitge que passeu unes bones festes de
Santa Cecília, i que participeu en tots els actes programats.
La banda és de tots i, com a tal, hem de viure-la.
Visca la banda i visca Santa Cecília! #somdelferro #somunapinya #somdelartistica

Salutació
de la Musa 2018
Elena de Dios

Santa Cecília

2018
Per a tots aquells que no em coneixen, sóc Elena de Dios o, com
diria un gran amic, “Elena Victoria Federica Froilán de todos los
Santos”. Clarinetista de L’Artística des de fa 18 anys... i mig.
Tota aquesta aventura de la música començà com en moltes altres
famílies, seguint el germà major. En el meu cas la meua germana
Marisa, perquè allà on anava ella, jo darrere.
Molts podreu pensar que va ser una activitat imposada, no escollida o obligatòria, però, tot el contrari. Des del primer moment que
vaig entrar a formar part de L’Artística mai he dubtat que estava
just on volia estar, fins i tot quan em convidaven a abandonar l’assaig per xarradora (encara que no sempre era per culpa meua, ni
estava a soles).
Formar part d’aquesta banda no és simplement ser un músic més.
Sé de primera mà que significa formar part d’una gran família. (En
el meu cas quasi podria dir-se que literalment, ja que de vegades
pense que tinc més familiars que formen part de L’Artística que als
dinars dels diumenges).
Una gran família que creix cada Santa Cecília amb l’entrada de
nous músics. Són aquests nous músics la part més important
d’aquesta festa. Sense ells aquesta celebració no tindria sentit. Espere que disfruteu del cap de setmana i que arribeu a trobar-vos
igual de còmodes en aquesta banda com ho estic jo. Aquesta és la
vostra casa. Enhorabona i benvinguts (#somunapinya).
No podria acabar sense mencionar aquells membres més especials per a mi, amics amb qui puc confiar sempre i gràcies als quals
estic enguany ací representant-vos com a Musa 2018.
És amb ells amb els que he viscut cadascun d’aquests 18 anys,
tant dins com fora de la banda. Junt amb ells he viscut mil aventures, mil històries, mil moments (bons i no tan bons) però, com
em va dir un de vosaltres: — Elena, puc estar angoixat, però se
m’oblida quan ens veig tots junts.
“PANDI DE MI BANDA, AUNQUE NO TOQUÉIS MUY BIEN”, gràcies
per compartir cada nota, cada silenci, cada un pa un pa un pa; sou
els millors.
Promet donar-vos un respir, de moment no tinc cap esdeveniment
a la vista.
Sols em queda desitjar unes bones festes de Santa Cecília a tots
els músics, socis i simpatitzants. Espere que ho disfruteu tantíssim com, de segur, ho faig jo.
VISCA LA BANDA I VISCA SANTA CECÍLIA!

Elena de Dios Lluch
(La vostra musa i companya)
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Cort
Masculina
Fernando Fabra
David Martínez
Álvaro Olivares
Iván Pérez
Héctor Picó
Jorge Serrate
Borja Yuste
Cristian Yuste

Cort
Femenina
Neus Bonafé
Marisa de Dios
María Estruch
María García
Gemma Hervàs
Lara Hervàs
Carmina Hervàs
Irene Soriano
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Des d’ací m’agradaria expressar el meu agraïment a les persones
que han estat darrere de les càmeres i han fet possibles aquestes
fotografies tan increïbles com úniques.
Gràcies per la paciència, i per comprendre que 2 segons sense
parlar o menejar-se de vegades són una eternitat.
Fotògrafs: Augusto Llácer i David Martínez
Col·laboradors: Maite Castelló i Jordi Martínez

També vull donar les gràcies a Carlos i Álvaro Monzó per deixar-nos entrar en sa casa i permetre’ns transportar-nos a aquella
meravellosa època.
Lloc de la fotografia: San Remo
A Héctor Picó, per ser capaç de tocar el seu paper i el meu sense
complicació, al temps que té aquesta gran idea. A la “Minitia”, per
tindre la clau que obri totes les portes i tanca totes les “verbenes”.
I a cadascun dels meus models particulars, sempre perfectes es
posen el que es posen.
Gràcies a tots.
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Santa Cecília 2017

Santa Cecília 2017

Concert a Polop de la Marina

Banda Juvenil Concert de Nadal 2017

Banda Infantil Concert de Nadal 2017

Concert de Ball a la Plaça Major
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Concurs
de Dibuix
Santa Cecília
2018

REBECA ZURRIAGA FUSTER

CARLA PONS BENITO
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que s’incorporen
a la banda

2018
CAROLINA HIGUERA CARPENA, TROMPETA
MAR LLORET ARBONA, VIOLONCEL
BERNAT GÀNDARA CARBONELL, PERCUSSIÓ
ELENA RUIZ BARRERA, SAXO
MIREIA LÓPEZ REIG, SAXO
MAR NOGUÉS AÑÓ, CLARINET
LIBIA GARCÍA-PRIETO SORIANO, CLARINET
ELIA APARICI MUÑOZ, OBOÉ
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Santa Cecília 2018
PROGRAMA D’ACTES
DIVENDRES 16 DE NOVEMBRE DE 2018

19.30 h. Cercavila i recollida de la Musa. Eixida de la seu de la banda.
21.30 h. Al Teatre Giner
Presentació de la Musa ELENA DE DIOS LLUCH 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.
Mantenidor: Cristian Yuste Valero
Presentadores: Mireia Roig i Pilar Ferrer
CONCERT EN HONOR A SANTA CECÍLIA

PROGRAMA
- ELENA (pasdoble)

Cristian Yuste Valero

- OBLIVION
Astor Piazzola
Saxo soprano solista: Francisco Giménez Escoms
- BONAPARTE

Otto M. Schwarz

- Himne Regional Valencià
Director: Fernando Hernández García

José Serrano
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DISSABTE 17 DE NOVEMBRE DE 2018

11.00 a 13.00 h. Pàdel a les pistes del Poliesportiu municipal i futbet.
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:
Libia García-Prieto Soriano, Clarinet
Carolina Higuera Carpena, Trompeta
Mar Nogués Añó, Clarinet
Mar Lloret Arbona, Violoncel
Bernat Gàndara Carbonell, Percussió
Elena Ruiz Barrera, Saxo
Mireia López Reig, Saxo
Elia Aparici Muñoz, Oboé
En finalitzar es farà un vi d’honor a la Sala Giner.
DIUMENGE 18 DE NOVEMBRE DE 2018

09.00 h. Xocolatada al bar CINEMA.
10.30 h. Cercavila amb la Musa 2018.
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
		 fins a la seu de L’Artística.
14.00 h. Dinar de germanor als salons Sala Rex Nature.
Les persones que vulguen assistir al dinar poden recollir els tiquets a la seu de L’Artística
(av. de la Caixa d’Estalvis, 5, tel. 96 009 30 66), en horari de 16.30 a 17.30, dilluns a divendres).

Processó del Corpus 2018

Avd. Vte. Andres Estelles, 1D
46240 Carlet (Valencia)
Tfno.: 962534068 / 69 (3 Lineas)
www.gpsinformatics.com
info@gpsinformatics.com

Venta y Reparación:
Ordenadores/ Servidores /Portátiles /Tablets / Telefonía móvil….

Programas:

VENDA
i REPARACIÓ
D’INSTRUMENTS MUSICALS
Accessoris
Tot tipus de llibres,
mètodes i partitures
Papereria, joieria
i altres tipus
de regals musicals.

C/ Major, 10
T 96 201 25 40 / 687 70 68 46

CARLET

Desarrollo de aplicaciones
para Entidades Financieras

en continua evolución

Plaça Major, 19-1º
46240 CARLET(Valencia)
www.fast.es
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Amb la Cultura
COL·LABORA

