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L’ ATENEU ES PREPARA PER CELEBRAR SANTA CECILIA   
 
La Societat Musical oferirà nombroses activitats qu e es realitzaran cada cap de 
setmana del mes de novembre fins al dia 29, quan ti ndrà lloc el Concert de Santa 
Cecilia 
 
La Societat Ateneu Musical de Cocentaina organitza un calendari d’allò més complet per 
fer honra a la patrona dels músics i celebrar la festivitat de Santa Cecilia durant tot el mes 
de novembre. 
 

Les activitats començaran el proper diumenge, dia 16 de novembre  a les 9h. quan 
la banda es dividirà per seccions per disputar el tradicional partit de Canya – Metall al 
Poliesportiu de Cocentaina. A més, també es realitzaran jocs populars per fer d’aquest 
encontre un reclam per fer banda més enllà de la música. 

El mateix diumenge a la vesprada, a les 18 h. tindrà lloc una de les novetats per les 
que s’ha volgut apostar des de la junta actual, els ensembles i els concerts de cambra. En 
aquesta ocasió serà el torn de la secció de fusta de la banda per part de la corda de 
clarinets i la de saxofons que oferiran, per separat, un concert de cambra amb peces 
musicals de tota classe i estils. La cita musical es realitzarà a la Sala d’Exposicions del 
Centre Cultural El Teular. 
 

El pròxim diumenge, dia 23 de novembre , els actes més religiosos començaran 
amb la Missa en honor a Santa Cecilia en l’Església del Convent i, una vegada finalitzada, 
l’Ateneu iniciarà des d’allí l’arreplegada dels nous músics. Aquest any són cinc els 
membres que entren a formar part de la banda: Francisco Vallés i Rafael Català al clarinet 
i Marta Jordà, Nicolàs Faus i Pau Gozálbez al saxòfon alt. El pasdoble del mestre José 
Insa Martínez, Ateneu Musical Contestà, sonarà pels carrers de Cocentaina per donar la 
benvinguda als nous músics.  

Per la vesprada, a les 18h. tindrà lloc a la Sala d’Exposicions del Centre Cultural El 
Teular altre dels concerts de cambra. En aquesta ocasió serà el torn de la secció de 
metalls de l’Ateneu Musical on trompetes, trompes, trombons, bombardins i tubes oferiran 
un recull de les peces que han estat treballant durant les setmanes prèvies a la cita 
musical. 
 

El divendres, dia 28 de novembre , tindrà lloc a les 20.30h i també al Centre 
Cultural El Teular el Concert de Cambra de la secció de percussió de l’Ateneu que tancarà 
el cicle de concerts d’ensembles i grups de cambra de la societat musical. 
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El dissabte, dia 29 de novembre , els actes de Santa Cecilia finalitzaran amb el 
Concert a càrrec de la Banda Jove de l’Ateneu Musical i la Societat Ateneu Musical de 
Cocentaina al Centre Cultural El Teular. A la cita musical també hi haurà temps per 
presentar en societat als nous membres de les dues agrupacions musicals ja que, a més 
dels músics que passen a formar part de l’ Ateneu Musical també se li dóna protagonisme 
a aquells que entren a la Banda Jove com Esther Insa a l’oboè, Carles Navas amb la 
trompeta, Carles Moncho, trompa; Maria Selles, trompeta, Marc Sansalvador i Pau Joan 
Pascual a la percussió. 
 

Amb un Sopar de Germanor es posarà el punt i final a un complet programa 
d’activitats que la Societat ha organitzat amb molta il·lusió i esforç per fer gaudir a tots els 
assistents i participants de la música i la companyia en honor a Santa Cecilia. 
 
. 
          Cocentaina, 12 de novembre de 2014 
 
 


