1a Part
Banda Jove de la Unió Musical Contestana

“Un somni fet realitat”
El 19 de gener de 2008, dia de Sant Mario, va ser el meu primer
assaig a la Unió Musical Contestana com a director convidat, no
podia creure el que m’estava passant, era com un somni, tenia entre
les meues mans a la Unió Musical Contestana, la banda de José Pérez
Vilaplana, la del mestre que per mig de la seua música m’ha fet
entendre l’amor que sentia per la UMC i del que ràpidament em va
contagiar.
Han passat vuit anys que mai oblidaré, vuit anys d’una formació continuada, d’un treball
intens. Quasi un millar d’assajos, més de mig centenar de concerts, més de cent peces
estrenades, més de cent obres treballades, dos certàmens i una desena de CD’s gravats.
“Quasi rés, deia jo”. Però, res comparable a tot el que m’enduc, una experiència meravellosa
d’haver-vos conegut a tots i cadascun, del més major al més menut, hem viscut moments
irrepetibles, experiències inoblidables de les que tancarem els ulls i serà com estar vivint les.
Ara a 12 de desembre de 2015 amb llàgrimes als ulls i un pesar al meu cor, m’acomiade de la
Unió Musical Contestana, però vos promet que amb la il·lusió de que els nostres camins
tornen a creuar-se.
Mil gràcies per haver compartit un poc de vosaltres amb mi.
- Sempre Mario Roig Vila
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Director: Ferrán Sanchis Gandia

En 2008, quan en la Unió Musical Contestana vam
començar a buscar director, no podríem imaginar que amb Mario
trobaríem la persona que entendria les nostres condicions i
necessitats.
Mario Roig Vila i la Unió Musical Contestana han estat units per una
gran simbiosi. Cada una de les parts, tant la banda com el director,
hem anat creixent a poc a poc com a músics i, sobretot, com a persones. Hem tingut molt
bones experiències que recordarem sempre, tant en assajos, certàmens i concerts com en
viatges, sopars i quedades. Han sigut moments que sempre quedaran en la història de l'entitat
i de cada músic com un magnífic record. A més, molts d’aquests instants estan plens de
sentiments que faran possible que no s’obliden mai.
Mario ha sabut cobrir les necessitats vitals que hem tingut amb una direcció de la banda amb
responsabilitat, seriositat i condicions musicals. Ha aconseguit guanyar-se la confiança i el
respecte dels músics de manera que s'ha creat una gran amistat de treball que esperem que no
acabe ací.
Per això volem dir-te, en nom de cada un dels membres de la Unió Musical Contestana, gràcies!,
gràcies per haver dedicat part de la teua vida a nosaltres, tant de forma personal com també
musicalment parlant durant aquest viatge de 8 anys. Gràcies per preocupar-te en els moments que
més falta ens feia. Gràcies per transmetre’ns els teus sentiments mitjançant els valors que has
mostrat al llarg d’aquest camí, un camí en el qual, estem segurs, ens tornarem a
trobar. Per això, per a nosaltres “no és un adéu, és un fins després!”.
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LES NOCES DEL MANYÀ
José Rafael Pascual-Vilaplana
Trombó Solista: Mario Roig Vila - Trompeta Solista: Manuel Torró Quinto
Director: Francisco Valor Llorens

DANZÓN Nº2
Arturo Márquez

LIBERTADORES
Oscar Navarro
Director: Mario Roig Vila

Dissabte 21 de novembre
A les 19.00 h celebració de l’eucaristia en honor a Santa
Cecília, a l’església de Santa Maria .
A les 20.00 h cercavila per diferents carrers de la localitat.
Diumenge 29 de novembre
A les 9.00 h gran partit de futbet i volei al poliesportiu entre la
fusta i el metall de la UMC. En acabar els partits, esmorzar de
germanor a la Bocateria el Passatemps.

concert
santa cecília
Comiat del nostre director
Mario Roig Vila

Dissabte 12 de desembre
A les 18.00 h Cercavila de la banda juvenil per diferents
carrers de la localitat.
A les 19.00 h GRAN CONCERT a càrrec de la banda Juvenil i
de la banda Unió Musical Contestana, al Centre Cultural El
Teular.
Presentació dels nous músics de la BANDA:

unió

musical
contestana

Trompeta: José Atencia Gisbert, Mateo Moltó Morant i Marc Gozálbez Montava.
Percussió: Christian Molines Castellá. Trompa: Edu García Galinsky i Marina
Brotons Pascual. Tuba: Mario Sellés García. S. Tenor: Iker Jover Fernández.
Oboé: Anna Moncho Camara. Clarinet: Zaira Arjona Jover i Gabriel Blanes Belda.

Presentació dels nous músics de la BANDA JOVE:
Trompeta: Dario Cloquell Ribera. Percussió: Aleix Torró Abad. Saxo Alt: Laura
Ruiz Martinez, Carlos Alacreu Martí i Marc Ferràndiz Vicens. Trombó: Alejandro
Espinosa Cambra i Moises Montalban Picó. Flauta: Bea Llorens Torró i Paula
Rodríguez Pérez. Clarinet: Alex Miñana Blanes, Iago Pérez González i Anna
Sala Trenzano.

A les 21.30 h SOPAR de germanor a l’Escaleta i homenatge
a Manuel Torró Quinto per 25 anys com a músic de la Unió
Musical Contestana.

12 de desembre de 2015
A les 19:00 h - Lloc: Centre Cultural El Teular

Dijous 17 i divendres 18 de desembre
A les 20.00 h Audició de nadal dels alumnes de l’escola de la
UMC, a l’auditori José Pérez Vilaplana de la seu UMC.

Organitza:

Patrocina:

Col·labora:

Dissabte 19 de desembre
A les 11.00 h Audició didàctica de tuba i trompa, a l’auditori
José Pérez Vilaplana de la seu UMC.

Societat
Unió Musical Contestana

AJUNTAMENT DE COCENTAINA
Regidoria de Tradició i Festa

