
BANDA JUVENIL DE LA UAM SANT FRANCESC DE BORJA DE GANDIA 
 
La Banda Juvenil de la Unió Artístic-Musical Sant Francesc de Borja de Gandia naix de 
col· laboració conjunta amb la Societat Musical i l’Escola de Música el curs 1998/99 per posar 
en actiu els ensenyaments elementals musicals rebuts a partir de segon curs fins quart curs de les 
ensenyances elementals. 
Fa la seua presentació oficial en Santa Cecília de 1999 i l’any 2000 ja inicia el primer Festival 
de Bandes Juvenils de Gandia, al qual han assistit nombroses formacions de la mateixa comarca 
i de la geografia valenciana. 
També ha actuat en festivals juvenils d’altres poblacions valencianes, entre les quals la 
organitzada per la casa de música Consolat de Mar de Benaguasil. 
Actua també en diversos actes organitzats per l’Ajuntament de Gandia. 
Ha estat dirigida per José Vercher Blasco, Raül Ortiz, Juan Miguel Terrazas Samper i, en 
l’actualitat, per Andrés Ferrer Cortell. 
 
 
ANDRÉS FERRER CORTELL 
 
Naix a Gandia. Inicia els seus estudis musicals en l’Escola de Música de Gandia en l’especialitat 
de Flauta Travessera i Piano. Finalitza els estudis de Grau mitjà als conservatoris Mestre Vert 
de Carcaixent i Agustí Oliver de Cullera, passant a realitzar el Grau Superior de Flauta al 
Conservatori Joaquín Rodrigo de València.  
Realitza també a València els estudis de Diplomatura de Mestre de Música en l’Escola 
Universitària Ausiàs March de València, on realitza estudis d’investigació. Es premiat per la 
Generalitat de Catalunya pel seu treball “La música a l’escola; l’escola a la música”. També ha 
rebut els Premis Hermes que otorga la Federació Comarcal de Bandes de Música de la Safor-
Valldigna al Premi Final de Carrera (2004) i un Premi Extraordinari al Profesor de música 
(2011). 
En l’àmbit bandístic ha tingut l’oportunitat de poder interpretar en nombroses bandes de música, 
grups de cambra i orquestres realitzant concerts i gravacions. Ha assistit a cursos de flauta, 
música de cambra, direcció de banda, Sociologia de la Música, i Musicoteràpia. 
En l’actualitat és professor de Flauta travessera, Llenguatge Musical d’Adults i Conjunt 
Instrumental en l’Escola de Música de Gandia. 
 
 
NOTES AL PROGRAMA 
 
Singapore Sunset. 
És un estudi per violí del mètode Suzuki. Andrés Ferrer ha realitzat aquest arranjament per tal 
de poder fer una interpretació a final de curs amb els alumnes de Jardí Musical. 
 
Flourish for Wind Band. 
Composada l’any 1939 per Ralph Vaughan Williams, comença amb una fanfarria de quatre 
notes. Seguidament s’establix una melodia serena i majestuosa que ens porta altra vegada a la 
fanfarria del principi. S’entrellacen motius de la Cinquena Simfonia que estava treballant 
paral·lelament el compositor. És una peça molt colorista i brillant. 
 
Als Juvenils. 
Marxa cristiana dedicada als alumnes de Conjunt Instrumental, els quals li varen demanar al 
mestre una composició de marxa cristiana per tocar-la al final de curs de 2010. 
 
Brazil. 
Mix de dos temes molt coneguts: la Lambada de Kaoma i Samba di Janeiro de Bellini. 


