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“La Alianza”

Novament us presentem aquesta petita edició amb 
l’objectiu que Vinaròs, els vinarossencs i tota aquella gent que 
arribe a tenir aquest llibret a les seues mans, entre en el món 
d’una associació vinarossenca per tots els costats, com és la So-
cietat Musical “La Alianza” 

No hem de parlar de les dificultads que hi per explicar tot el 
que us volem explicar  quan és la primera vegada que entrem 
dins d’aquesta associació cultural -que tot el món coneix-, però 
que molts només saben dels seus resultats quan desfilen pels 
nostres carrers, o quan acudim a presenciar i escoltar la seua 
música en audicions i concerts.

Però aquest resultat és el fruit del traball d’un grapat de 
persones: junta directiva, socis, directors, professors, músics i 
estudiants que de dia en dia treballen per millorar, per aprende 
ó ensenyar, i per fer-nos gauidir de la seua música.

Hem fet anàlisi de tota l’activitat que comparteixen uns 
centenars de persones: la Banda Simfònica, la Banda Juvenil, la 
Banda Infantil, la Jove Orquestra, l’Orquestra Infantil, i l’Escola de 
Música que aglutina tota la superació que des de els més joves 
que es matriculen per iniciar-se al món instrumental, van pujant 
en edat i en coneixements per omplir de músics cada una de les 
seccions i bandes de la Societat Musical “La Alianza” de Vinaròs.

Ara us desitgem un bon viatje entre les nostres pàgines.
Benvinguts doncs, al món interior de l’associació musical que 
és cent per cent vinarossenca.

Joaquim-Vicent Guimerà i Rosso
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La Societat Musical de Vinaròs
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Presentació
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La Societat Musical “La Alianza” de Vinaròs ha estat i és una en-
titat absolutament vinculada a la nostra ciutat des de fa més d’un 
centenar d’anys, i amb aquest llibret que us presentem tenim la pos-
sibilitat no només d’explica-vos la nostra història, sinó endinsar-nos 
en la nostra activitat quotidiana; per a qui ens coneix ja per les nos-
tres actuacions, també puga saber del nostre treball i de tot allò que 
envolta a aquesta asoociació: la Banda Simfònica, la Banda Juvenil, 
la Banda Infantil , la Jove Orquestra, l’Orquestra Infantil i l’Escola de 
Música, que des de fa molts anys i d’acord amb cada una de les seues 
activitats, tenen un vincle molt estret amb Vinaròs.

La nostra Societat Musical està formada per gent amb moltes 
ganes de fer, amb l’il·lusió posada en la música, i també per un bon 
grapat de joves amb moltes ganes d’aprendre més i més, per oferir-
vos a tots allò que forma part molt important de la nostra societat i 
de la nostra cultura, que és la Música.

Des de la meua posició com a director de la Banda, us puc asse-
gurar que quotidianament hem d’assumir les dificultats de  treballar 
am aquesta gran quantitat de músics aficionats, de diferentes edats 
i diferents nivells; però aquesta dificultad esdevé superada per la sa-
tisfacció que ens dona l’aconseguir de dia en dia aquests que són els 
nostres bons resultats en músics que no són professionals.

He de fer constar des d’aquestes línies la gran quantitat de vina-
riossencs que han passat per  “La Alianza”al llarg de la seua existència. 
Quí no té a la familia o coneix gent que forma part de la nostra Socie-
tat Musical? Hauriem de parlar d’un nombre elevadíssim de músics..

I la nostra il·lusió és la de cada dia en treballar obres noves, la 
d’encetar cada curs amb la il·lusió en que els alumnes inicien, i veure 
el seu progrés al final del mateix.

José Ramón Renovell Renovell / Director Banda i Orquestra
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Com a President i en nom de la Junta Directiva de la Societat Musical La Alianza de Vinaròs, desitgem que aquest llibret siga una eina de di-
fusió de la nostra entitat; i al mateix temps, un reconeixement a la Societat Musical “La Alianza” i a tots els que han participat de la mateixa al llarg 
de la seua centenària història, en pro de la cultura del nostre poble. 

Vinaròs, a 25 de Setembre de 2012
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En Joan-Manuel Borràs Jarque, en la seua obra “Història de Vinaròs” parla 
sovint de “la música” (referint-se a una possible Banda o Xaranga). Així en les 
pàgines 458-459 ens diu: “Per la nit, l’obsequia l’Ajuntament amb una serenata, 
per a la qual allogà la música de Sant Jordi, perqué la vinarossenca estava des-
organisada”. Això passava el dia 3 d’octubre de 1.891. El dia 19 de març de 
1893 en inaugurar-se el naixement del gas de la ciutat “mentres voltejaven les 
campanes i tocava la música”. Amb data 19 de març de 1.895, en ser-li dedicat 
un carrer a l’il•lustre vinarossenc senyor Josep Rafels Garcia, també va estar 
present en aquest acte “La Música”. 

L’any 1896, el dia 9 de maig, i amb motiu de la visita del Sr Bisbe de Tortosa, 
don Pedro Rocambra, llegim: “Tocaren les dues músiques que s’habien organitzat,” La 
Municipal “i” la Euterpe “.  El dia 1 de gener de 1898 coincidint amb la inauguració 
de ”l’Assil de vellets Desamparats, van assistir l’Ajuntament i la música municipal “.

De la unió de la Banda del Centre Republicà que estava dirigida pel mes-
tre Tapioles, i la Banda de “La Democràcia” dirigida per Antonio Verdera, el 15 
d’agost de 1905 a la processó de la “Mare de Déu d’Agost” s’estrena una nova 
Banda de música “La Alianza” sent el primer director el senyor Antoni Verdera.

Sobre aquesta dada que ens dona Borràs Jarque, i el fet de no disposar 
d’un arxiu històric pròpiament de la banda, va provocar que hi hague dubtes 
sobre l’any en què realment es va constituir la Banda de Música “La Alianza”. 
S’especulava que podia ser el 1905. No obstant això, l’altra possibilitat que 
s’estudiava, la de 1907, és la que, finalment, s’ha pogut constatar com a més 
certa. En concret, a més de figurar l’any 1907 com a brodat de primera bandera 
de la Banda, que es conserva al Museu Municipal, hem pogut localitzar diverses 
notícies aparegudes a la premsa de Castelló que ens oidien ratificar aquest fet.

Llegim en el “Heraldo de Castelló” de 28 maig 1907: “S’està reorganitzant la 
banda musical de Vinaròs la que prendrà part en les pròximes processons del Cor-
pus”.  Aquest any tal festivitat va caure en 30 de Maig.

Història de la banda

6

Síntesi de textos de José Palacio Bover i la Societat Musical “La Alianza”
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Per la seua part, “La Provincia” publica, en l’edició del 4 juny 1907: 
“També diuen d’aquella ciutat que la festa del Corpus es va celebrar amb 
gran solemnitat, enlluint-la la música recent organitzada pel jove mestre 
D. Antonio Verdera”. Aquest mateix mitjà de premsa -ja de forma molt 
clara-, ens diu, el 18 juny 1907: “Ha quedat constituïda la nova banda 
musical que amb el nom de La Alianza, servirà per fer desaparèixer el que 
passava en aquesta ciutat quan arribava una festa qualsevol, en què a 
no ser pels de la dolçaina, mai sentíem els acords musicals. Està formada 
d’elements de les dues antigues bandes algun temps ja dissoltes, i es va 
estrenar la nit del 13 de l’actual en la serenata amb que va obsequiar al 
Mn.Verdera que en aquell dia havia celebrat la seva primera Missa “.

Aquesta última notícia també ens confirma la tradició oral que es 
tenia sobre el perquè es va cridar “La Alianza”. Efectivament, hi va haver 
una aliança entre els músics de les dues bandes dissoltes. Posteriorment 
al seu debut a la festa del Corpus, “La Alianza” ja té un paper estel·lar en el 
Programa de Festes d’aquest any, amb tres actuacions, i a la processó de la 
Mare de Déu de l’Assumpció, el 15 d’agost.

7
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L’any 1916, en la celebració del centenari de la imatge de Sant Se-
bastià de l’ermita, hi ha notícia que la banda va participar, entre d’altres 
actes, -acompanyant a la missa de campanya-, que es va celebrar a la 
mateixa plaça de l’ermita.

El 3 de novembre de 1918, i amb motiu de l’inauguració del monu-
ment a Costa i Borràs, la banda de música de Vinaròs juntament amb la 
d’Alcanar, van oferir un concert davant del Monument.

Procedent de Santander al 1927, va arribar a Vinaròs el Mestre Director 
Tomàs Mancisidor de Aquino, qui va prendre la direcció de la Banda de Mú-
sica “La Alianza”. En aquest mateix any es va celebrar per primera vegada “El 
Festival de la Música” amb la participació de les bandes municipals de Catí, 
Cervera, Lira Ampostina, Filharmònica de Vall d’Uixó i “La Alianza” de Vinaròs.
Durant l’any 1928, la Banda de Música “La Alianza”, va començar a desta-
car, aconseguint el 2on premi al Certamen Musical de Castelló, celebrat 
el mes de juliol. Al mes d’octubre d’aquest mateix any, el director don 
Tomás Mancisidor va haver de marxar a Astúries i per aquesta causa es 
perdrà la Banda; desapareixent també l’Acadèmia Oficial de Música per 
una llarga temporada. Cap a l’any 1929, es va fer càrrec de la banda el 
Mestre Fredes, i sota la seua direcció la banda es va dissoldre.

El dia 17 de gener de 1930 es va reorganitzar una nova Banda amb 
alguns músics de la desapareguda Banda “La Alianza” i amb músics del 
Centre Democràtic (conegut també com “La Demo” i més familiarment 
com “La Remolatxa”), sota la direcció del senyor Facundo Fora Albalat, 
presentant-se al públic de Vinaròs amb el nom de “La Artística”.

L’abril de 1931 va tornar don Tomás Mancisidor, posant-se al cap-
davant de la Banda, reobrint l’Acadèmia Oficial de Música amb gene-
ral satisfacció. Va estar al capdavant de la mateixa fins 1936.

En finalitzar la Guerra Civil, en 1940, sota la batuta, del senyor 
Antonio Esteller, “oncle Andalús”, els vinarossencs van tenir de nou 
l’oportunitat d’escoltar la seua banda de música, ara amb el nom de 
”Banda de Educación y Descanso“. Al 1955, sent l’Alcalde de la ciutat 
senyor Ramón Adell Fons, va ser dissolta aquesta banda.

9
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El mes d’agost del mateix any 1955 es va reorganitzar 
de nou la banda sota la direcció del senyor Tomás Mancisi-
dor, amb el nom Sociedad Artístico Musical “La Alianza”, com 
consta en els vells estatuts que es guarden a l’arxiu de la 
Societat i que van ser signats pels senyors Francisco Oliol 
Castellà, Facundo Fora Albalat, Domingo Martí Meseguer, 
Manuel Foguet Mateu, Francisco Puchol Puchol, Juan Ca-
talà Vidal, i el Juan-Antonio Serret Adell; amb data 15 de 
desembre de 1955.

Al 1956 l’alcalde Ramón Adell, va cessar el director de la 
banda Tomás Mancisidor, mitjançant expedient disciplinari, 
per negar-se els músics a fer una cercavila per falta de fluid 
elèctric; passant a fer-se càrrec de la mateixa el músic i com-
ponent de la mateixa Bautista Armela. Al cap d’uns anys es va 
tornar a dissoldre la banda.

Sent alcalde Francisco Balada Castell, va tractar de reorga-
nitzar de nou la banda de música, posant-se en contacte amb 
els antics components de la mateixa, i el 7 de juny de 1970 
sota la direcció del mestre Simón Arasa, en un acte que va tenir 
lloc al cinema Teatre Ateneu, es va presentar al públic i aficio-
nats el nou estendard de la Societat Musical “La Alianza”, sent-li 
imposades per aquest motiu i per part de les diferents empre-
ses, societats culturals, societats esportives, etc., una corbata o 
cinta commemorativa.

El 15 de setembre de 1972, es van actualitzar els Estatuts de 
la Societat, en entrar a formar part de la Federació de Societats 
Musicals. Són firmants en aquesta ocasió, els Srs. Luis Franco, 
Manuel Foguet, Arturo Caballero, José Griñó, Salvador Boix, Ma-
nuel Ribera, José Limorte, Francisco Eroles, i Simón Arasa.

L’any 1973, per cessament del mestre Simón Arasa, 
Jose-Maria Arasa Gargallo, director de la Unió Filharmònica 
d’Amposta, i durant quatre assaigs preparà a la banda per par-

11
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ticipar al Festival de de Benicàssim.  A l’octubre 
d’aquest any, va passar al capdavant de “La Alian-
za”  Rafael Giner Estruch, fins al seu cesament al 
1976. Al maig d’aquest mateix any s’incorpora 
com a director José Lucas Sanahuja, que està al 
capdavant de la banda només un mes. Per subs-
tituïr-lo es torna a cridar a Don Tomàs Mancisidor, 
que dirigeix la banda en la Processó del Corpus, 
i la prepara per al festival de bandes celebrat al 
mes de juny a la Plaça de Bous

Sent Luis Franco alcalde de la ciutat, 
va arribar a Vinaròs per dirigir la Banda de 
Música, Jaume Montes, estant al capdavant 
de la mateixa des 1976-1981 en què per 

motius familiars va haver de tornar a Va-
lència. En absentar Jaume Montes, i mentre 
es buscava una solució, va passar a dirigir 
la banda, el titular de la Banda de Benicar-
ló, senyor José A. Valls, natural de la veïna 
població d’Alcanar, que va morir d’accident 
automobilístic l’any 1.987.

I a principis de 1982, sent Ramón Bofill Salo-
mó alcalde de Vinaròs, va prendre la batuta el 
jove director José Ramón Renovell Renovell. 

El 1988 Vinaròs va acollir amb generosa 
hospitalitat a la XX Assemblea General de la 
Federació de Societats Musicals. Els treballs 
de ponències i conclusions van encoratjar 

a l’organització federal a la celebració del I 
Congrés, que es va clausurar l’abril de 1991 
al Palau de la Música de València. La nostra 
banda de música va participar en les activi-
tats de “Música 92” amb la Societat Musical 
de “El Puig”.

Als anys 1993 i 1994 va prendre part en els 
Cursos de Direcció organitzats per la Diputació 
de Castelló i dirigits pel prestigiós director Inter-
nacional En José María Cervera Collado.

I des de sempre i a partir d’aquesta data, la 
banda de música de Vinaròs ha assolit molts 
d’èxits a nivell comarcal, provincial i autonòmic. 
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La Banda de Música és la suma d’un bon gra-
pat de gent de Vinaròs -que al voltant de la Socie-
tat Musical “L’Alianza”-, es reuneixen amb l’interés 
i l’afició de fer música. És la unió de més d’un 
centenar de persones de totes les edats amb 
l’objectiu de fer música, aprendre de l’experiència 
conjunta i el treball de tots; assolint un nivell ara 
per ara molt important, que ens permet de parti-
cipar en certamens musicals d’alt nivell, com és la 
Final Autonòmica de la 1ª Secció Xest 2012.

La banda de música, actualment està for-

mada per gent molt jove, -estudiants i resi-
dents a Vinaròs-, i a la que s’afegeix una bona 
quantitat d’estudiants universitaris, o vinaros-
sencs que treballant fora de la nostra ciutat, 
i que als caps de setmana tornen a Vinaròs i 
mantenen aquesta afecció musical. És en els 
caps de setmana quan veritablement el treball 
d’assaig reuneix a la major quantitat dels nos-
tres integrants.

Ha hagut en aquests últims anys una re-
novació generacional dels components de la 

banda; de tal manera que la gent que abans 
era jove, en bona part segueixen formant part 
del conjunt de la banda i participent d’ella. Po-
dem dir que una bona part segueix vinculada 
a la Societat Musical “L’Alianza”, encara que 
d’altres han marxat i han deixat de participar  
amb nosaltres, perquè les seues vides han con-
tinuat en altres llocs i en altres ciutats.

A pesar de tot això,  hi ha músics de la nos-
tra banda, que porten dècades amb la seua 
afecció i segueixen amb nosaltres.

La banda simfònica
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L’edat mitja dels components de la banda estpà actualment en 
els 22-23 anys, i dels components actuals de la banda podem dir que 
el més jove és Mikel amb 12 anys d’edat, i el de més edat és Jose-
Luis amb la cinquentana complida.  Donat el nombre d’elements de 
la nostra banda, que supera el centenar de persones, no sempre és 
possible reunir a tots en un assaig. Hem de considerar que la nostra 
banda està formada per músics amateurs, i han de compaginar el seu 
treball amb la música. Però, en determinades ocasions hem arribat 
a reunir més d’un centenar de músics en la mateixa banda, i també 
-sobre tot a les processons de la Setmana Santa de Vinaròs-, ha arribat 
a desdoblar-se la banda en dues. I sóm gent per aconseguir fer això.

Paulatinament, estem assolint una igualtat de gènere entre els 
nostres components. La dona ha entrat en el nostre món musical -i 
concretament a Vinaròs-, amb veritable força, de tal manera que arar 
per ara està arribant a quasi el 50 per cent de components femenins. 
Per exemple, d’entre els 108 elements de la banda, actualment ja 42 
són dones.
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Hem de considerar que -el que la banda no siga 
professional sino amateur-, no implica que el nivell no 
siga alt, i això ha estat demostrat en moltes de les nos-
tres participacions i en concursos on hem aconseguit 
una bona quantitat de mencions i premis. Molts són els 
que havent estat alumnes de la nostra escola de músi-
ca, han continueat els estudis en conservatoris i centres 
de estudis superior de música, i ara son directors de 
banda, professionals de la música, havent assolit un es-
tatus  d’alt nivell dins del món de les arts musicals. I un 
bon grapat d’aquesta gent encara manté vincles amb 
nosaltres i amb Vinaròs.

Des dels primers moments de la nostra història, la 
Societat Musical “L’Alianza” i la banda de música han es-
tat vinculats a Vinaròs. En principi la banda formava part 
de l’estructura municipal. Era la “banda municipal de 
Vinaròs”, a la vegada mantenint l’escola de música (an-
tigament anomenada “escola d’educands”) com a escola 
municipal. A partir de la constitució de la Federació de 
Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, la nostra 
Societat  es constitueix com associació independent, 
però co·laboradora i a l’hora vinculada amb l’Ajuntament 
de la nostra ciutat.  L’Ajuntament aporta els fons econò-
mics necessaris per a l’activitat de l’Escola de Música, així 
com ens proporciona la seu de la nostra associació i la 
seu de l’escola de música, amb tota aquesta instal·lació 
que ens permet assajar en condicions, i fer el treball diari 
de docència vers als joves vinarossencs.

Tot això, amb la renovació dels nostres músics, i amb 
un treball acurat, ha fet possible que la nostra banda tinga 
ara mateix un ample repertori musical que ens permet de 
participar en una bona diversitat d’actes, i a la vegada ens 
possibilita el oferir una bona quantitat de concerts temàtics.

17

Hem de fer constància, per altra part, que la nostra banda ha col·laborat amb músics 
reconeguts com són el compositor vinarossenc Carles Santos, el trompetista David Pas-
tor, el clarinetista Raul Traver, el tuba-solista Pablo Fernández, el trompa-solista Ramon 
Cueves; i amb entitats com la Secció de Dolçainers i Tabaletes de la Colla de Nanos i Ge-
gants de Vinaròs, la Penya “Pan y Toros”, la Coral Garcia Julbe, Locura, el Centre Aragonés, 
Caixa Vinaròs i que molta de la música de les comparses del Carnaval de Vinaròs està 
formada per components de la Banda de Música “La Alianza” de Vinaròs.
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La banda juvenil
La Banda Juvenil de la Societat Musical “L’Alianza” de Vi-

naròs, neix com pas previ dels alumnes més avantatjats de la 
“Escola de Música” en el seu camí cap a la incorporació a la So-
cietat Musical “La Alianza”. 

L’objectiu principal d’aquesta formació juvenil és que els 
músics aconsegueixen l’experiència necessària per a una millor 
adaptació en el moment que hagin de formar part de la Ban-
da Simfònica.  La Banda Juvenil està formada per alumnes de 
l’Escola de Música amb un alt nivell i els músics més joves de 
la Societat Musical “La Alianza”.  Pot dir-se que el temps en que 
un jove músic s’integra i participa de la banda juvenil, és una 
etapa de transferència entre aquesta banda i la banda  principal 
de la nostra Societat Musical.  De fet, l’experiència aconseguida 
aquí, a la vegada que el seguiment continu, i el vist i plau dels 
diversos professors i directors de les bandes, possibilita que 
els joves components de la banda juvenil puguen donar el salt 
per passar a la banda gran. Tal és això, que moltes vegades la 
banda juvenil i la banda simfònica actuen plegats; fins i tot des-
doblant-se per a formar dues bandes, com és el cas d’algunes 
celebracions a la nostra ciutat.

La Banda Juvenil es va constituir al llarg del curs 1995-1996, i 
va ser la seua presentació davant el públic el 6 de gener 1996 sota 
la direcció de José Ramón Renovell Renovell a l’Auditori Ayguals 
d’Izco de Vinaròs. Ha realitzat diferents intercanvis musicals amb 
altres bandes juvenils de poblacions com: Reus, La Jana, Càlig, 
Rafelbunyol, Sant Mateu, Masdeverge, Rossell, Peníscola, Cullera, 
Cases d’Alcanar; on aquesta jove banda de música ja ha demos-
trat una determinada qualitat i bones maneres en l’execució del 
seu repertori, -de vegades innovador-, i que ha transmés bones 
sensacions al públic espectador.

18
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Des del 2003 aquesta banda organitza en 
el mes de juliol un festival de bandes juvenils 
amb el propòsit de conviure un dia amb ban-
des d’altra poblacions, compartint la música i 
fomentant l’amistat amb músics d’altres socie-
tats musicals. 

La banda juvenil presenta actualment 
un repertori musical que va des de l’execució 
de  la música tradicional de banda, fins a la 
preparació i interpretació de peces de con-
cert molt més modernes, i també de nova 

dificultad. No hi ha problema en oferir al 
públic concerts amb el repertori més tradi-
cional i a l’hora preparar un concert amb la 
adaptació de la música de Toy Story.  

En l’actualitat la banda juvenil està forma-
da per una vuitantena de músics, amb edats 
compreses entre els 10 i els 17 anys, estant 
dirigida des de l’any 2003 per Emilio José Sa-
lamanca Safont.

Són de dos a tres assatjos setmanals 
(sempre d’acord i compaginats amb els hora-

ris d’estudi dels joves components), i que in-
tegren aquesta dinàmica banda instruments 
amb la fusta, el metall i la percusió, sota la 
direcció atenta i expressiva del mestre Emilio 
Salamanca.

La banda juvenil és a la vegada escola de 
música, punt d’inici de l’experiència dels joves 
en la integració al conjunt orquestral, i també  
academia del saber fer i comportar-se com a 
participants d’una activitat de grup de cara als 
espectadors.
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La Banda Infantil neix a l’any 2010, en 
principi amb l’objectiu de sortir al Festival 
de Nadal, primer com a Escola de Música, 
per acompanyar musicalment a la Cantada 
de Nadales que tradicionalment es celebra 
cada any pels voltats de Nadal.

Però, ja a partir d’aquest moment, es 
considera molt interessant constituïr aquesta 
activitat com a permanent per l’èxit aconse-
guit,; a la vegada que considerant els benefi-
cis  formatius que comporta aquesta activitat, 
i a més amb la possibilitat de donar il·lusió als 
que s’inicien en el món de la música.

Els alumnes de l’Escola de Música, des 
de que s’inicien com a educands fins al mo-
ment en que passen a integrar-se a la banda 
juvenil, han de estar una bona colla d’anys 
d’espera.  Per això, és constitueix la banda 
infantil amb la finalitat de motivar als més 
joves alumnes de la nostra Escola de Músi-
ca; formant part d’un conjunt. És aquest el 
primer contacte que hi ha entre els alum-
nes de la nostra escola de música amb una 
agrupació musical. I tant elles i ells, així com 
els professors poden veure quins són els re-
sultats individual i colectivament, a l’hora 

que motivant-los i formant-los tant musical 
com social i humànamenT. Tot això fa que 
s’arribe a crear un magnífic ambient entre 
tots aquests joves músics. 

El director de la Banda Infantil -que aple-
ga xiquets i xiquetes de 10 a 11 anys-, és 
Sergio Tortajada Gómez, i els assatjos són els 
dissabtes de 9 a 11 del matí. 

La Banda Infantil presenta un repertori 
senzill, destinat especialment per l’edat dels 
seus components, i les seues actuacions a la 
nostra ciutat són el Festival de Nadal, el Día del 
Llibre, i tres o quatre actuacions més a l’any.

La banda infantil
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La jove orquestra

24

L’objectiu d’incorporar l’assignatura de 
corda a l’Escola de la Societat Musical “La 
Alianza” és degut a la necessitat de cobrir la 
demanda d’un sector important d’alumnes de 
l’Escola per l’interès en aquests instruments. 

Va ser l’any 1994 quan s’incorporen a la 
nostra escola els primers professors de corda. 
Pedro Martínez, Denis Navarro, David Mateu, 
Joan Carles Bonfill, Núria Medrano, José Luis 
del Caño, Enric Hoyo, Octavio Gamón, Julián 

Briega, Olga Beltrán, M. José Canet, Sonia Ta-
bares, M. Amparo Vidal, Francisco Jimeno...

En l’actualitat formen part de la plantilla 
dels següents professors: Violí-viola: Patricia 
Muiños, Violí: Paco Peiró, Violoncel: Mariola Mo-
liner, Contrabaix: José Peñarroja. Ja son ara més 
d’una seixantena dels alumnes que cursen estu-
dis d’instruments de corda a l’Escola de Música. 

L’Orquestra Jove de la Societat Musical 
“La Alianza” està formada per una vintena 

de components, ampliant-se cada curs per 
la incorporació dels alumnes procedents de 
l’Orquestra Infantil.  

És ample el repertori de l’orquestra, en-
cara que amb especial incidència en l’etapa 
barroca. Compositors com Albinoni, Haën-
del, Grieg, Strauss, David, Bach, Burgoyne, 
Ramskill, Gershwin, Purcell, etc formen part 
del repertori habitual. Una bona quantitat 
dels alumnes de l’Escola de Música, participen 
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a la vegada en la Jove Orquestra i en la Banda Juvenil, compaginant les 
dues formacions. 

Els quatre professors de corda, així com José-Ramón Renovell com 
a director del conjunt, són els responsables dels éxitos obtinguts en 
totes i cadascuna de les audicions de aquesta jove orquestra que està 
demostrant que a més del clàssic metall i percussió de la nostra Banda 
de Música “La Alianza”, s’està progressant i obrint camp a nous instru-
ments i també a nous projectes, tal i com és l’Orquestra Jove.

A aquesta orquestra i en moments requerits se li afegeixen instru-
ments de vent i de percussió per completar l’esquema musical, oferint 
actualment d’entre tres i quatre concerts anuals. 

El bon fer d’aquests joves músics està aconseguint que de dia en 
dia siguen seguits amb més interés pels vinarossencs. El seu darrer 
concert a la placeta del Mercat podem dir que va ser un veritable èxit.

Fundada a l’any 2011, l’Orquestra Infantil és el viver de joves mú-
sics que faran gran la Jove Orquestra. Els seus components inicien 
aprenentatge de l’experiencia al formar part d’una estructura orques-
tral, per a donar el salt i integrar-se en la Jove Orquestra.

26
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L’escola de música
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Els orígens de l’Escola de Música de la Societat Musical “La Alianza” 
estan lligats a la creació de la Banda de Música “La Alianza”, allà per 
l’any de 1907, quan els alumnes tenien la consideració d’educands.

Però va ser el 1996 quan la seva estructura s’adapta a les 
normatives que exigeix   la Conselleria d’Educació i passa a formar 
part de la xarxa d’escoles d’aquesta Conselleria. 

Gran part dels seus professors són músics formats en la mateixa 
escola i que avui, després d’haver obtingut les seues respectives 
titulacions, han passat a formar part del quadre de professors de la 
mateixa. L’objectiu prioritari de la nostra Escola de Música és formar 
als seus alumnes perquè puguen incorporar-se, amb un alt nivell, 
a les diferents agrupacions que té la Societat (Orquestra Infantil, 
Orquestra Juvenil, Banda Juvenil, Banda Simfònica); i en aquells 
casos que ho desitgen , preparar-los per superar les proves d’accés 
als Conservatoris de Grau Mitjà i fins i tot superior. Les garanties que 
l’Escola de la Societat Musical “L’Aliança” ofereix als seus alumnes són 
totals, sobre la base de: 

 Pla d’estudis segons la legislació vigent.

 Professors titulats. 

 Alt nivell d’aprovats entre els nostres alumnes en les proves 
d’accés a Conservatoris de Grau Mitjà i Superior. 

 Elevat nombre de músic professionals sortits de la nostra Banda 
de Música.

En l’actualitat dirigeix   l’Escola de Música de la Societat Musical “La 
Alianza” José Ramón Renovell Renovell.

28
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Un total de 250 alumnes estan matriculats actualment a la 
nostra Escola de Música.

Etapes educatives:
 Iniciació, des dels 5 als 7 anys.
 Nivell Elemental, des dels 8 als 12 anys.
 Nivell Mitjà, des dels 12 als 14 anys.
Una vegada superades aquestes tres etapes, que venen 
acompanyades en el seu moment, per la integració 
dels alumnes i els joves músics en la banda infantil, 
banda juvenil, jove orquestra i, -en alguns dels casos-, 
formant part de la banda sinfònica; els alumnes tenen la 
possibilitat de provar l’accés a Conservatoris de Música, 
o bé seguint perfeccionant els instruments  a la nostra 
escola fins anar a estudiar fora: a la Universitat, Escoles 
Superiors de Música, etc...

De fet, 9 dels nostres 16 professors actuals, s’han iniciat 
com a alumnes de la nostra Escola, que després de cursar 
estudis superiors, han tornat per impartir docència a la 
nostra ciutat demostrant la seua responsabilitat i el seu 
compromis amb la Societat Musical “La Alianza”.

Objectius de l’Escola de Música
 Potenciar la creativitat.
 Ampliar les relacions humanes dels nostres alumnes.
 Potenciar el treball individual i col·lectiu com a membres 
de les diferents formacions i conjunts musicals.
 En difinitiva, busquem la formació integral dels i de les 
alumnes, tant humana com artística,  per mitjà de la música.
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Formacions i grups musicals
 Orquestra Infantil
 Banda Infantil
 Jove Orquestra
 Banda Juvenil

Assignatures que es poden cursar

Adreça
 Passeig Colon s/n (Antiga Escola Sant Sebastià)

Horari d’Oficina
 De 5 a 8 tarda. De dilluns a divendres.

Telèfon: 
 964 456 203
Xarxes:
www.laalianzavinaros.com
 Facebook: La Alianza Vinaròs

 Flauta 
 Oboè 
 Clarinet 
 Saxofon 
 Fagot 
 Trompeta, 
 Trompa 
 Trombó 

 Bombardí 
 Tuba 
 Violí 
 Viola
 Violoncel 
 Contrabaix 
 Piano 
 Percussió
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Náutica Columbretes, s.l.
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Músic Carles Santos, 8 · 12500 VINARÒS
Tel. 964 407 910
gestion@nauticacolumbretes.e.telefonica.net

La banda de música i els bous      
Avui, com diu als cartells, és obligat que la 

banda de música estigue present en qualsevol 
tipus de festa taurina amb un protagonisme 
molt concret, en iniciar el passeig, en els tocs i 
avisos per als canvis de terç i en les interpreta-
cions, acompanyant la feina, en el terç de ban-
derilles i l’arrossegament. 

En les tardes de bous la banda inicia la cer-
cavila una hora abans de la festa, a les mateixes 
portes de la penya Pan y Toros, al mateix cor de 
la plaça dels Tres Reis. Aquesta costum va ser ins-
taurada, sent president de l’entitat Rafael Puchol 
Quixal i alcalde Sr. Juan Carsi, el 1962. 

La cercavila discorre pels carrers -velles 
i nous carrers-, de Sant Cristòfol, plaça Jove-

llar, Socors, Arxipreste Bono, plaça 1 de Maig i 
Ponent, per morir en les mateixes portes de la 
plaça de bous. Abans de l’obertura del carrer 
d’Arxiprest Bono s’iniciava a la cantonada del 
carrer Major i plaça Sant Agustí, i discorria per la 
de Santa Malena de d’alt i, arribant a l’altura de 
la taverna del Maleter, la meitat dels que acom-
panyaven els músics desapareixien amb la sana 
intenció de recuperar les forces. Més d’un d’ells 
arribava a la plaça amb l’espectacle començat i 
sobrat de fortalesa.

La segona actuació s’iniciava mitja hora 
abans de començar la correguda i, desfilant, 
la banda creuava l’arena en línia recta fins a la 
Presidència i des d’allà es situava a la dreta de la 

llotja, al costat de la tanca de separació de sol i 
ombra.

És tradició de la banda el acompanyar el 
passeig de les quadrilles als acords de la Marxa 
de la Manolería, com és conegut el pasdoble 
de la sarsuela Pan y Toros del mestre Francisco 
Asenjo Barbieri. Aquesta obra es va estrenar pre-
cisament quan s’estava construint la plaça: 1864. 
La partitura utilitzada per la Banda de Música 
“La Alianza” és una transcripció del mestre don 
Tomás Mancisidor. No he de deixar d’esmentar 
una curiositat d’aquesta interpretació, ja que en 
arribar a un determinat canvi melòdic la idea 
musical difereix de la que segueixen d’altres 
bandes en la seua interpretació.

Per José Palacio Bover
Fragments del seu llibre “Taurología de la Plaza de Toros” (Antinea)
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A la inspiració de don Tomàs s’han d’afegir 
excel·lents pasdobles de sabor local: Vaya Can-
guelo, segons les males llengües dedicat a un 
dels músics solistes de la banda que, al contrari 
que els toreros, mai volia quedar-se sol; però 
que en realitat sembla que es va estrenar el 
1933 en ocasió d’una becerrada organitzada 
pels cambrers a benefici dels pobres. Hi ha un 
enregistrament d’aquest pasdoble realitzat per 
una magnífica orquestra a Ràdio Caracol, de 
Medellín, Colòmbia.

El pasdoble Paquito Puchol, partitura que 
porta el nom d’un gran aficionat present en 
tots els afers taurins de la seua època i tantes 
vegades protagonista en aquest relat: Sebastián 
Torres és un altra de les composicions inspiradí-
simas de don Tomàs, dedicada al seu titular, pel 
triomf a la correguda sense picadors celebrada 
el 12 d’agost de 1934, en la qual compartia car-

tell amb Alejandro Puchol Finures (Pocho), i orga-
nitzada pels xofers.

El 27 de febrer de 1972 es va rendir un 
homenatge al senyor Tomàs, mestre de tants 
bons músics. I més d’un, pocs ja, recordaran al-
guna actuació de “La Alianza”, amb barret cano-
tier, emulant la banda de l’Empastre.

Però la banda va anar molt més enllà en el 
seu protagonisme taurí: a partir de l’any 50, si fa 
no fa, en sortir a la plaça, el públic va agafar la 
energúmena costum de abroncar-la amb tota 
mena d’improperis i sense motiu justificat.

En començar el passeig, encara no ha-
vien aparegut tots els músics per la porta de 
quadrilles i ja començava la brega. Així que la 
decisió, a més de justificada, va ser ràpida: es 
va suspendre la desfilada. Quan es van dema-

nar explicacions, aquestes van ser molt clares 
i concises per part del director: al cap i a la fi, 
era l’única plaça on la banda feia el passeig, 
abans de començar, i no havien de supor-
tar tants improperis injustificats. No va ser 
aquest l’únic succés: la tradicional cercavila 
darrere de la traca, barrejats els components 
de la banda entre l’enrenou i les empentes 
dels que corrien la pólvora també tenir males 
conseqüències. Els músics estaven exposats al 
perill d’algun contratemps seriós, així que, en 
una ocasió en què es va apagar la il·luminació 
quedant els carrers a les fosques, la banda va 
prendre la decisió: en aquestes condicions no 
es podia fer la cercavila.

I va ser en aquests anys 50 quan el diverti-
ment a Vinaròs era a càrrec de dos excel·lents 
orquestres de ball: la Mancy i la Treas. No sa-
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bem per què raons interessades, però sí raons 
extramusicals, el 1955 la banda pateix un cop 
dur, desapareixent l’any següent, en cessar en 
la direcció per una injustíssima decisió política 
el mestre Don Tomás Mancisidor. S’intenta re-
organitzar la societat musical sota la direcció 
del clarinet solista, Sr. Armela, però la realitat 
és que Vinaròs, entre els anys de 1956 a 1970, 
es troba sense banda de música. 

Les actuacions a la plaça de toros corren, 
llavors, a càrrec de la banda de Traiguera fins 
que, al 1970, l’alcalde Paco Balada reuneix 
els músics a la sala d’actes de l’antiga O.J.E., 
al convent de Sant Francesc, i es reorganitza 
novament “La Alianza” sota la batuta de D. 
Simón Arasa.

No va ser aquesta l’única ocasió en 
què es van posar en perill els moments 
més brillants de les festes de la plaça amb 
l’actuació de “La Alianza”. Sent empresari 
del recinte taurí José Salvador, al final dels 
setanta, en presentar l’entitat musical el re-
but per la seva actuació havia augmentat 
lleugerament els honoraris, que ja feia esta-
va anys sense tocar-se. A l’empresari no li va 
semblar molt bé i va dir, molt seriosament: 
“Ho faré en tocadiscs”, al que li van contestar, 
“Doncs sempre ens ho deurà”. Els responsa-
bles de la banda van posar en antecedents 
a les autoritats i el llavors president, Jai-
me Sanz, va advertir l’empresari que si no 
s’anunciava en els cartells, “una brillante 

banda de música amenizará el espectáculo”, 
estava disposat a suspendre la correguda.

Sota la batuta de José R. Renovell, el seu 
actual director, “La Alianza”, ha assolit un 
nivell i prestigi realment magnífics, i un se-
gell propi que la distingeix. Un estil que ja a 
la banda juvenil manté i inculca un pacient 
Emilio Salamanca.

Pels premis assolits, molt bé es pot quali-
ficar a la banda de llorejada. El públic assisteix 
amb gust a les corregudes pel plaer d’ escoltar 
les seues interpretacions, i en més d’un cop el 
respectable s’ha desentès del que estava pas-
sant a la arena per animar amb olés les seues 
actuacions, fins al punt que més d’un trofeu té 
en deute algun torero amb la banda.
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Setmana Santa de Vinaròs
Divendres Sant. 21.00 h
Processó, dins del programa d’actes de la 
Setmana Santa de Vinaròs
Diumenge de Pasqua
Desfilada, a la Processó de l’Encontre
Concert de Primavera
Normalment, últim diumenge d’abril
Finals de maig
Concert ordinari de la banda de música
Primer diumenge de juny
Processó de la Mare de Déu 
de la Misericòrdia
Segon diumenge de juny
Processó del Cospus Christi

Finals de juny
Festes i Fira de Sant Joan i Sant Pere
Proclamació de Reina i Dames
Finals de juny
Festes i Fira de Sant Joan i Sant Pere 
Concert de Fires
Finals de juny
Festes i Fira de Sant Joan i Sant Pere 
Carcavila de Fi de Festes
Juliol
Participacions de la Banda Juvenil, Ban-
da Infantil i Jove Orquestra a la Setmana 
Cultural
Últim dissabte de juliol
Concert de Clausura de la temporada

El programa que us oferim a continuació be a 
ser un programa global d’acord amb les activi-
tats que any rera any la nostra Societat Musical 
“La Alianza” presenta de cara al públic, i espe-
cialment de cara a la ciutat de Vinaròs
5 de gener
Concert tradicional del Vespre de Reis
20 de gener
Processó de la Festivitat de Sant Sebastià
Diumenge de Sant Sebastianet
Diumenge següent a Sant Sebastià, amb la 
desfilada a la Processó de Sant Sebastianet
Dijous Sant. 21.00 h
Processó, dins del programa d’actes de la 

Paseo Juan Ribera, 25 (Junto Mercadona) · VINARÒS
Tel. 639 366 223 · E-mail tatyvel@hotmail.com

Programa anualPrograma anual
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15 d’agost
Processó de la Mare de Déu de l’Assumpció
Concert de la Carta Pobla
Al voltant de la data del 29 de setembre i en 
celebració d’aquesta important data de la 
història de Vinaròs
22 de novembre
Missa en honor a Santa Cecília i cercavila
Dissabte posterior a Santa Cecília
Concert de Santa Cecília
Dissabte abans de Nadal
Festival Audició de Nadal, amb els alumnes 
de l’Escola de Música i la col·laboració de la 
Banda Infantil i l’Orquestra Infantil
Dissabte després de Nadal
Concert de Nadal
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Uñas de Gel
Manicuras y Pedicuras

Esmalte Semi-Permanente
Tratamientos Parafina

Cursos Uñas de Gel
Maquillaje 

Labios y Cejas
Tinte Cejas y Pestañas

Depilaciones
Masajes Corporales

Reiki
Terapias Naturales

Quiromasajes
Relax

Tratamientos Anticelulíticos
Dietas Naturales
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Anècdotes d’altres temps
Per José Palacio Bover

En Tomàs Mancisidor, va crear escola musical a Vinaròs, i era tal el seu 
prestigi com a director que se li tenia una gran respecte dins i fora de la 
banda. I no només en l’aspecte musical, també en el personal, la seua 
enteresa i la seua bonhomia va ser tan reconeguda, que ha estat una 
institució a Vinaròs.
Era famós per la seua puntualitat fins al punt que a qualsevol acte o 
actuació de la banda, convocava els músics mitja hora abans. I tam-
bé era costum que, en les processons religioses, se li convoqués a una 
hora però l’acte sempre comencés amb retard. Així que un dia, amb 
els músics a la porta de l’església, cansats d’esperar perquè el retard es 
passava de la ratlla, va trucar al sagristà i li va dir:
- Vés dins i digues el Sr. Retó que, o comença la processó, o els músics 
es van cap a casa.
L’rxiprest, bon amic i coneixedor del caràcter del Sr. Tomàs, sabia que 
no parlava de broma, així que de pressa, correns i amb empentes, es va 
precipitar a la sortida de la arxiprestal perquè la processó no es quedés 
sense acompanyament musical.
La banda de música, com en l’actualitat, en les curses de braus ini-
ciava el passeig pel centre de l’arena, mitja hora abans de començar 
l’espectacle. Arribava just sota la llotja de la presidència i els músics 
marxaven a la zona que tenien reservada per la seua actuació durant el 
transcurs de la correguda.
Hi va haver un any que, quan els uniforme de la banda s’entreveien  a 
les portes de la plaça, abans de començar i es preparaven per desfilar, 
alguns energúmens es ficaven amb els músics amb tota mena de crits i 
insults. Així que, quan es van obrir les portes, els músics van formar i D. 
Tomàs va donar altra lliçó magistral: va agafar la maça i amb un esclat 
de so que es va d’haver sentit fins i tot a l’ermita, a la vista de tothom, 
va indicar als músics que s’asseguessin a la zona que tenien reservada. 
Aquell any no hi va haver desfilada. I Dit siga de passada, al Sr Tomàs, 
demanar-li explicacions sense tenir la raó, va ser molt difícil.
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José-Manuel Martos Cueto
Odontólogo Colegiado nº 1454 III Región

Plaza Tres Reyes, 9 -1º
Tel. 964 456 414
12500 VINARÒS

Santo Tomàs, 4 · Vinaròs · Tel 667 717 620

Paula Zaera
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Al llarg dels més de 100 anys des del seu naixement han estat diversos els 
premis i mencions que li han atorgat a la Societat Musical “L’Alianza”.

 Cal destacar per la seva antiguitat el 2on premi aconseguit en el Certamen 
Musical de Castelló celebrat el 1928.

El gener de 1971 Societat Musical “L’Alianza” va entrar a formar part de la 
Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana.

En els anys 1995 i 1997 en el Certamen Provincial de Castelló aconsegueix el 1er 
premi de la 2ª secció i el 3er i 1er premi respectivament en el Autonòmic de Xest.

L’any 2006 participa per primera vegada a la 1ª Secció obtenint el 1er premi i 
menció d’honor al Certamen Provincial de Bandes de Castelló i el 2on Premi al 
Autonòmic de Xest.

Aquest mateix any i en reconeixement a la trajectòria musical i extensa 
participació en la vida social i cultural de la nostra ciutat, l’Ajuntament de 
Vinaròs ens concedeix la Menció d’Honor Especial Grinyó Ballester.

L’any 2007 i amb motiu del centenari de la nostra entitat, la Fundació Caixa 
Vinaròs ens atorga el Alè Vinarossenc, distinció amb que es premia les 
persones o entitats nascudes a Vinaròs, pel seu bon fer professional, cultural i 
humà al llarg de els anys.

També el 2007, la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, 
atorga la Medalla d’Or a la Societat Musical “L’Alianza”, amb motiu de la 
commemoració del 100 aniversari de la seva fundació.

L’any 2008 participa en la II Certamen Internacional de Bandes de Música “Vila 
de la Sénia”, aconseguint el 2on Premi de la 1ª Secció.

L’abril de 2012 obté el 1er Premi i Menció d’Honor al Certamen Provincial de 
Castelló.

Palmarés de la Societat Musical “La Alianza”  
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T´ai Chi Chuan  Chi Kung (adults i xiquets/tes)
Hatha Yoga  Kundalini Yoga  Yoga Prenatal

Yoga Postnatal  Yoga en Familia  Dansa Oriental
Dansa clàssica i contemporània (a partir de 4 anys)

Estiraments  Massatges  Reiki  Teràpia Gestalt
Mètode Pilates  Dansateràpia   Cursos

Avinguda Barcelona , 26 Local 2
12500 Vinaròs · Tel. 660120131

Belia
SALÓN DE PELUQUERÍA

San Francisco, 51
Vinaròs

Tel. 964 451 861
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El director ens explica

Per circumstàncies de la vida vaig nàixer a Tortosa però sóc 
absolutament vinarossenc. Musicalment també, vaig nàixer en la 
escola de la Societat Musical “La Alianza” i actualment, tinc la sort 
per la meua tasca educativa, de poder ajudar en la formació musical 
i personal dels alumnes.

La banda juvenil és una agrupació musical que pretén culminar 
la formació dels nostres músics abans de formar part de la banda 
simfònica. El treball en equip, el companyerisme, la responsabilitat, 
el compromís, l’esforç, el sacrifici i la satisfacció pel treball ben fet 
són objectius claus en la nostra banda i per ampliació en la nostra 
societat.

Les dificultats normalment estan relacionades amb la consecució 
dels objectius esmentats i amb la motivació dels músics per fer 
música de veritat, és a dir, convertir les notes d’una partitura en 
sensacions sonores.

La major satisfacció del meu treball és gaudir de la música en estat 
pur i en directe. Ser un dels primers en veure les cares de goig del 
meus músics en acabar la interpretació d’una obra. És fantàstic, és el 
premi al treball ben fet i el reconeixement a l’esforç.

Em considero privilegiat pel fet de poder treballar en el que més 
m’agrada en el meu poble i amb la meua gent. Encara que la vida 
dóna moltes voltes, espero poder continuar la meua tasca educativa 
per molts anys en l’escola de “La Alianza”. També espero i desitjo que 
els músics de la meua banda, com han fet fins ara, no deixen mai de 
sorprendre’m. 

 Gràcies a tots.

Emilio José Salamanca Safont
Director de la banda juvenil de la Societat Musical “La Alianza”
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699 970 697
609 764 670

VINARÒS

699 970 697
609 764 670

VINARÒS

C./San Francisco - Pasaje Local 5 · Vinaròs
Tels. 964 459 106 · 655 567 871

digitalfotogrames
Tot un món de serveis al teu abast

edició de catàlegs, llibres i revistes · disseny i maquetació · fotografia de reportatge i fotografia d’objecte
foto estudi · impressió digital · creació i manteniment web ·  cursos de disseny · creació d’àlbums fotogràfics

cartelleria · plastificació i laminació

Dissenys i dominis web a: www.digitalftogrames.com/webs  · Tel. 645 939 108
www.digitalfotogrames.com · Sant Tomàs 15, 2on · 12500 VINARÒS

600 415 058 · 964 453 694
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He nascut a Vinaròs, visc a Vinaròs, treballo a Vinaròs i 
fa 28 anys que toco a la Banda de “La Alianza” de Vinaròs.

Moure i dirigir una banda infantil és una gran idea, 
però com tota gran idea té les seues dificultats i les seues 
satisfaccions:

La principal dificultat ve a l’hora de programar un 
concert. Trobar obres que s’adapten al nivell d’aquesta 
formació ja que, fins i tot, moltes vegades cal arreglar les 
partitures al nivell de l’alumne perquè tots puguen gaudir 
de tocar el seu instrument en la Banda Infantil.

Són alumnes que porten tocant dos o tres anys, per la 

qual cosa no tenen encara un gran domini de l’instrument. 
Això vol dir que el treball és molt lent i laboriós. Un treball 
de nota a nota i de compàs a compàs, però realment 
sorprenent quan veus que xiquets i xiquetes d’eixes edats, 
una vegada han assimilat la partitura, el bé que poden 
arribar a sonar.

Fa tres cursos que es va formar aquesta banda 
infantil i ja es pot dir que està consolidada dins de la 
nostra escola de música. Desitjo que aquesta formació 
es mantinga molts anys i continue donant moments 
d’alegria als pares, i sobretot i el més important, que 
il·lusione als alumnes.

El director dels més joves... Sergio Tortajada Gómez
Director de la Banda Infantil

VINARÒS
Pº Juan Ribera, 14

Tel. 964 407 422
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CONSTRUCCIÓ DE PISCINES “ SAUNES “ SPA · CLORADORS SALINS “ TRACTAMENT D’AIGÜES

SERVEI TÈCNIC
EXPERIÈNCIA
GARANTIA
QUALITAT

www.maserpiscines.com
tienda virtual

VINARÒS
Pº Juan Ribera, 14

Tel. 964 407 422
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Peix i Marisc · Viver de Llagostes
Llagostins de Vinaròs · Arrosseria

C./ Varadero, s/n · 964 455 990 · VINARÒS

Bergantín


