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QUÈ ÉS 
LA UNIÓ 
MUSICAL DE 
TORRENT?

La Unió Musical de Torrent es va crear en febrer 
de 1973, després de fusionar-se L’Associació 
Musical “La Clásica” i la Banda de Música 
“Patronato de Juventud obrera de Torrent”. A l’any 
1974 s’inicia l’escola de música i al 1977 s’inagura el 
primer local   social propi. Amb espírit renovador 
i amb moltes ganes de promoure, fomentar i 
difundir la música i la seua cultura, a l’any 1981 naix 
el “Curs Internacional de perfeccionament i noves 
tècniques Mariano Puig”, i a l’any 1987 es presenta 
la Banda Juvenil. Posteriorment es crea la “Jove 
Orquestra Simfònica”(1990) i la “Coral Polifònica 
de la UMT”.

QUÈ 
SUPOSA 
SER SOCI 
DE LA UNIÓ 
MUSICAL DE 
TORRENT?

Ser soci de l’associació sense ànim de lucre de 
la Unió Musical de Torrent és recolçar els seus 
fins de promoure i difundir la música i la cultura 
mitjançant la formació i programació d’activitats 
que, estant obertes totes elles a la ciutadania 
general, els socis gaudiran de condicions especials 
com per exemple: 

Rebre información puntual al voltant de ••
concerts i activitats musicals de l’entitat.
Contribució de forma activa a l’assemblea ••
amb dret a veu i vot.
Fer us dels béns i serveis comuns en els ••
termes adoptats per la Junta Directiva.
Cooperar en activitats lúdiques, educatives i ••
culturals que es puguen organitzar.
Participar als diferents sortejos i/o rifes.••
Disfrutar dels avantatges i descomptes que ••
oferim en diversos comerços de la nostra 
ciutat.
Compartir i disfrutar…••

L’ESCOLA 
DE MÚSICA

L’Escola de música de la Unió Musical de Torrent 
és un centre d’ensenyament musical no reglat 
inscrit i reconegut per la Conselleria d’Educació i 
Ciència de la Generalitat Valenciana des del curs 
1989/90. El seu principal objectiu és oferir una 
formació musical de qualitat, personal i sòlida a tot 
l’alumnat que vullga iniciar-se al món de la música. 
Compta amb un equip de docents titulats que 
imparteixen classe a xiquets des de 3 anys, jovens 
i adults en totes les especialitats instrumentals. 

BANDA 
JUVENIL

La Banda Juvenil de la UMT és una formació jove 
que pretén preparar als educands de l’Escola 
com a pas previ a la Banda Simfònica. Serveis de 
recolçament a l’estudi de l’instrument, fomenta 
el companyerisme i promou l’adquisició d’hàbits 
bàsics en la interpretació musical en grup.

BANDA 
SIMFÒNICA 
DE MÚSICA 

La Banda Simfònica està formada per músics 
aficionats, estudiants i professionals de la nostra 
ciutat. Ha realitzat més 400 concerts i 75 Festivals 
dins i fora de la nostra Comunitat. És participant 
habitual en el Certamen Internacional de Bandes 
de Música de València on ha rebut premis en 
les diferents seccions. Els educands formats a la 
nostra Escola, després de passar per la B. Juvenil 
són l’essència d’aquesta formació.

JOVE 
ORQUESTRA

Naix després de començar a impartir-se 
l’ensenyament d’instruments de corda a la 
nostra Escola. L’orquestra és un estímul per als 
instrumentistes de corda ja que els habitúa a 
tocar en grup, adquirir nous hàbits musicals i 
perfeccionar la tècnica individual. Ha realitzat 
concerts per tota la nostra Comunitat Valenciana.

CORAL 
POLIFÒNICA 
I COR JOVE

Des de la Coral Polifònica es perfecciona i recolça 
l’instrument més natural de l’èsser humà: la veu. 
En aquesta es treballa la tècnica vocal individual 
i en grup, la respiració, la formació auditiva, la 
sensibilitat estètica…
El seu repertori de peces clàssiques i populars li 
ha permet realitzar exitosos concerts dins i fora de 
la nostra Comunitat.
Al Cor Jove canten els xiquets/etes a partir de 16 
anys.

COM FER-SE 
SOCI?

Omplint la solicitut que es pot descarregar de 
la nostra pàgina web o adquirir-la a secretaria 
de l’escola, enviant-la per correu, e-mail o 
personalment. La quota mínima de participació 
anual és  de 20 euros.


