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La música ens acompanya dia a dia a Torrent, arrelada en 
el nostre entramat cultural, festiu i social. Una música que 
arriba a tots els carrers, racons i persones de la nostra ciutat, 
i sense ella és difícil entendre un poble integrador, solidari i 
participatiu com és el nostre.

Des dels seus inicis, la UMT ha sigut exemple d’esta 
implicació social en tots els actes que al llarg de l’any 
s’organitzen en cada barri i plaça de Torrent, i d’altres 
valors com ara l’esforç, el sacrifici o la dedicació. Ens ha 
fet disfrutar en cada concert i, a més a més, ha passejat el 
nom de Torrent amb les seues participacions en festivals i 
certàmens per diferents punts geogràfics de tot el país.

Parlar de la UMT és parlar de les seues Setmanes Musicals 
que, any rere any, celebren en honor a la patrona de la 
Música, Santa Cecília; una festivitat que, des de 1991, 
compta amb la figura de la Musa de la Música. Ja són vint-
i-tres xiques joves, acompanyades de les seues dames, les 
que han tingut l’honor d’ostentar este càrrec al llarg de la 
història i representar les il·lusions de la institució. L’última, 
Ana Mª Castro Pérez, que amb la seua simpatia, alegria i 
proximitat quedarà per sempre en la memòria de la UMT i 
del nostre poble, així com les seues dames, Marta Moreno 
García i Elisabeth Wendy Bernal Castro.

Amb elles s’escriu part de la història de la societat musical, 
una història que és possible gràcies a cadascun dels músics, 
professors, directors i a totes les persones que formen part 
de la Unió Musical. I, com no, gràcies a l’esforç i treball de 
cadascun dels seus presidents. Vull dedicar unes paraules 
de reconeixement i agraïment a Juan Benavent Aleixos, 
que els últims anys s’ha encarregat d’encapçalar la seua 
directiva amb gran passió i dedicació. I com no, al seu nou 
president, José Plaza Delgado, i a la seua junta directiva, a 
qui vull felicitar i donar l’enhorabona per assumir esta gran 
responsabilitat. 

Per últim, vos desitge a tots i totes que disfruteu dels actes 
amb motiu de la XLIII Setmana Musical en honor a Santa 
Cecília, així com del meravellós concert extraordinari que 
ens ofereix any rere any la Banda Simfònica de la UMT, en 
el que tindrem l’oportunitat de donar la benvinguda a les 
noves incorporacions de la gran família de la UMT.

JESÚS 
ROS PILES

Alcalde de Torrent 
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Ha arribat la XLIII Setmana Musical de la Unió Musical 
de Torrent en honor a Santa Cecilia. Per a mi serà la XLIII 
Setmana a la que assistiré de manera ininterrompuda des 
de la primera edició, bé com a educand, músic o oient, 
però també serà la primera vegada en la que participaré 
com a President d’aquesta Societat. 

Esta gran responsabilitat que m’ha tocat assumir la 
rep amb gran il·lusió, alegria i ganes d’aportar la meua 
experiència per a anar millorant, en allò possible, els 
aspectes artístics, econòmics, socials o formatius de la 
Unió. 

Vull agraïr al meu antecesor en el càrrec, Juan Benavent, 
l’excel·lent treball realitzat al llarg dels darrers huit anys 
per a organitzar la UMT, adaptar-la als nous temps, 
estabilitzar-la econòmicament i legar-me un equip directiu 
coordinat, cohesionat, jove i treballador. 

No deixe de recordar al meu amic Ricardo Yago, el meu 
mentor com a músic, incansable President que estimava 
quasi tant a la Sociedad com a la seua família. Serà 
difícil que algú puga superar la seua dedicació a la causa. 
Records també per a la bondat i tranquilitat de Gaspar 
Navarro, nostre President fundador i a Jaume Santonja 
per la seua discreció, elegància i saber estar. De tots ells he 
aprés alguna cosa que espere saber aplicar. 

A totes les persones que confíen en mi per a que siga 
el president, em recolzen i em mostren el seu afecte 
(moltíssima gent!), espere no defraudar la seua confiança 
i complir les seues expectatives, que són les meues. Tenim 
molts projectes que amb l’ajuda de tots podrem dur a bon 
port. 

Anem ara al que ací pertoca: 

Veïns de Torrent, socis de la Unió, músics de la banda, de 
la coral, de l’orquestra, alumnes de l’escola, amics tots, 
quedeu convidats a vindre i gaudir de la XLIII Setmana 
Musical de la Unió de Torrent. Després no digau que no vos 
he avisat!

JOSÉ 
PLAZA 
DELGADO

President de la Unió 
Musical de Torrent
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FRANK
DE VUYST

Director de la Banda 
Simfònica de la Unió 
Musical de Torrent

Diuen que el temps passa més ràpid amb els anys. Més 
aviat crec que depén de les vivències que hem viscut en 
cada instant, realment el temps és el que és. Però no 
puc ignorar que sent com si fóra ahir quan vaig vindre 
per primera vegada a assajar a Torrent amb la banda, i 
m’acabe de donar compte que això ja fa més d’un lustre… 
Aquests últims anys sí han volat, supose perquè vam fer 
moltes coses junts. Concerts i projectes dels quals desitge 
que us han omplit i enriquit tant o més que a mi.

Sóc un director privilegiat a poder treballar amb un grup 
de músics que transmeten tant més que només música: 
assegueu com una vertadera família, un entorn on uns 
empatitzen amb uns altres, on ningú és alié, on les portes 
mai es tanquen per a ningú, on uns ajuden a uns altres... 
És a dir, un entorn on els pares poden deixar als seus joves 
amb molta tranquil·litat, ja que, a part de les seues notes 
musicals, aprendran valors que li serviran per a la resta de 
les seues vides; valors com a solidaritat, companyonia, o 
responsabilitat. Us agraïsc de tot cor que, juntament amb 
tota la meua família, podem formar part d’aquesta gran 
família que és la Unió Musical. Gràcies Unió, gràcies Torrent.

Però com res en la vida, la nostra banda no és un projecte 
acabat: tots estem de pas per a escriure algunes pàgines en 
el llibre de la història de la nostra societat, perquè continue 
creixent i perquè puguem estar orgullosos de formar part 
d’aquesta història. Ens espera un any ple de reptes i molta 
activitat. Junts farem possible que les pròximes pàgines en 
aquest diari de la societat brillaran més que mai. 

Viva la Unió Musical!
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JUNTA 
DIRECTIVA
UMT

JOSÉ PLAZA DELGADO
President

ASCENSIÓN MORERA GONZÁLEZ DEL CAMPO
Vicepresidenta i delegada comunicació.

ADRIÁN FERNÁNDEZ MARÍN
Secretari, delegat comunicació, delegat manteniment i delegat 
FORUMT.

PABLO PRADILLO VILANOVA
Vicesecretari, delegat comunicació i ajustador.

ENRIQUE PUIG MORA
Tresorer i delegat jurídic.

ALBERTO BERMELL SIMÓ
Delegat banda simfònica.

BERNARDO MORA FANDOS
Delegat FORUMT.

DIEGO GALLEGO RUIZ
Ajustador i delegat federació.

ENRIQUETA ESPELETA
Delegada coral polifònica, delegada protocol i activitats socials.

JOSÉ MORTES JIMÉNEZ
Delegat orquestra

JOSÉ VICENTE SIMÓ MUÑOZ
Delegat protocol i activitats socials, delegat programació i delegat 
manteniment.

JULIÁN GARCÍA DÍAZ
Delegat coral polifònica i delegat econòmic.

JULIO MORA FANDOS
Delegat comunicació i pàgina web.

PABLO BENAVENT ROIG
Delegat orquestra

PABLO BERMELL SIMÓ
Delegat federació i delegat d’instrumental.

RAFAEL PÉREZ MATEU
Delegat econòmic.

RICARDO YAGO RODRÍGUEZ
Delegat escola i delegat programació.

SERGIO BERMELL MONLEÓN
Delegat banda juvenil, delegat escola i delegat FORUMT.
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PROGRAMACIÓ

DISSABTE 16

18.00 hores
Auditori Torrent 
Vicent Torrent

CONCERT 
EXTRAORDINARI DE LA 
BANDA SIMFÒNICA DE LA 
UMT

PRIMERA PART

Presentació dels nous músics que 
accedeixen a la banda

Juan Benavent Aleixos (p.d.)*
José RIbera Tordera

La esfinge de los hielos.*
Nacho Llopis Perpiñan
I. Las islas Kerguelen
II. Hacia el círculo polar
III. La tragedia de la goleta Jane
IV. La esgfinge de los hielos

Marco Polo. La ruta de la seda.
Luis Serrano Alarcón
IV. Taklamakan
V. Llegada a Cambaluc

*Estrena de l’obra

SEGONA PART

Almoràvits, marxa mora
Ramon Bresó 

Templaris, marxa cristiana 
Ramon Bresó 

L’Arlesienne, suite
Georges Bizet

Director: FRANK DE VUYST

DIMARTS 19

22.00 hores
Local social de la UMT
Sala Mariano Puig

INTÈRPRETS DE LA UMT

Vals Sentimental
Piotr Ilich Chaikovski
Czardas
Vittorio Monti
LUCÍA GARCÍA, violí
LAURA GUTIÉRREZ, piano

Sonata IV (Allegro prestissimo)
Groupe Lucien Barrière
YANA DE VUYST, cello
CARLOS LLOPIS, cello

Liebeslied
Fritz Kreisler
Schön Rosmarin
Fritz Kreisler
MIREIA BERENGUER, violí
LAURA GUTIÉRREZ, piano

Mai
Ryo Roda
JERO PASTRANA, saxo

Els nostres alumnes de 
JARDÍ MUSICAL tenen 
una missió especial per a 
celebrar Santa Cecília

Local social de la UMT
Sala Mariano Puig

Dimarts 19: de 18.15 a 19.10 hores
Dimecres 20: de 17.30 a 19.10 hores
Dijous 21: de 17.30 a 19.10 hores
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DIMECRES 20 

22.00 hores
Local social de la UMT
Sala Mariano Puig

JOVES INTÈRPRETS 
DE LA UMT

Chanson triste 
Piotr Ilich Chaikovski
CLAUDIA PRIETO, cello
DAVID ALMERICH, piano

La llista de Schlinder
John Williams
JUAN SELFA, contrabaix
DAVID ALMERICH, piano

Preludi i Allegro
Pugnani-Kreisler
ALBERTO GARCÍA, violí
DAVID ALMERICH, piano

Concert nº5 (Rondó)
Wolfgang Amadeus Mozart
GEMMA BAVIERA, violí solista
DAVID ANDREU, violí
JÚLIA FERRIOL, violí
IRENE JUAN, viola
SAMUEL C. LEDESMA, cello

Concertino
F. David
HÉCTOR MORA, trombó
DAVID ALMERICH, piano

Concert nº1 (Allegro Moderato)
Max Bruch
LUCIA GARCÍA, violí
DAVID ALMERICH, piano

Navarra
Pablo Sarasate
DAVID ANDREU, violí
JÚLIA FERRIOL, violí
DAVID ALMERICH, piano

Capriccios nº 1 i 2 
Henryk Wieniawski
LUCÍA GARCÍA, violí
MIREIA BERENGUER, piano

Dulce Amor
J. Llopis
RAMON BRESÓ, flauta
ROCÍO MONMENEU, oboé
ESPERANZA CABAÑERO, clarinet
ALEXANDRE MEDINA, fagot
VÍCTOR PRADILLO, trompa
ALBA GARCÍA, guitarra
CARLOS LLOPIS, cello

Edelweiss (Sonrisas y lágrimas)
R. Rodgers
Yo te diré (Los últimos de Filipinas)
E. Llovet/J. Halpern
Tema de Lara (Doctor Zhivago)
Maurice Jarré
Java Jive (Manhattan Transfer)
K. Shaw
GRUP RAPSODAS UMT
ISIDRO DÍEZ, director

Aiguille du Midi
B. Falces
BENJAMIN FALCES, saxo soprano
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DIJOUS 21

22.00 hores
Local social de la UMT
Sala Mariano Puig

JOVE ORQUESTRA 
DE LA UMT

Sonatina Op. 100
Antonín Dvorák
Escena i Ballet Op, 100
Charles-Auguste de Bériot
GUILLEM BAVIERA, violí
Concert en Mi m (Allegro Maestoso)
Saverio Mercadante
MAR TORRIJOS, flauta

Director: RAFAEL ORTÍ

CORAL POLIFÒNICA 
DE LA UMT

Chacona
Juan Arañés

Luci Care
Wolfgang Amadeus Mozart

Idil·li
Juan Altisent

Maitia nun zirá
José Uruñuela

La Cucaracha (popular Mèxic)
Max Frey

Vivo por ella
V. Zelli / M.Mengali / G. Panceri

Goodnight, sweetheart
C. Carter/J. Hudson

Director: GUILLEM FERRANDO

DIVENDRES 22

22.00 hores
Local social de la UMT
Sala Mariano Puig

ART OF BRASS 
VALENCIA

RAÚL JUNQUERA, TROMPETA
HONORIO MUÑOZ, TROMPA
DAVID PONT, TROMBÓN
MIGUEL VALLÉS, TUBA

Canzona per sonare No. 2 
(A quattro)
Giovanni Gabrieli

Preludio y fuga
J.S. Bach/A. Piazolla

DIVERTIMENTO (For brass quartet)
1. Moderato 
2. Larghetto 
3. Allegro
Philip Sparke

Fanfarre for bima 
(For brass quartet)
Leonard Bernstein

Café 1930 (Historia del Tango)
Astor Piazzolla

Brass polka
(For brass quartet)
Joseph Horovitz

YOUKALI (Tango-Habanera)
Kurt Weill

Les noces del Manyà (Preludio)
J.R. Pascual Vilaplana

Seguidilla
(Cinco Danzas Españolas, Op. 84)
Joaquín Turina



11

DISSABTE 23

11.00 hores
Local social de la UMT
Sala Mariano Puig

GRUP DE CLARINETS 
DE LA UMT

GERSHWIN CLARINET 
SOUND

JUAN MANUEL MATO, MARC GRÀCIA, 
SALVADOR CAMPOS, JAVIER IGNACIO 
ALZATE, ANGELINA MARTÍNEZ, MARÍA 
FERNÀNDEZ, GUILLERMO GRAN, 
ESPERANZA CABAÑERO, VERÓNICA 
BERMELL, JOSÉ MIGUEL GIL, OMAR 
VICENTE EL KHAYATI

BANDA JUVENIL
DE LA UMT

La reina de las fiestas 1960 (PD)
José M.ª Ferrero
A little concert Suite
A. Reed
Free world Fantasy
J. De Haan
Queen i concert
J. Bocook

Director: CORNELIO GÓMEZ

DIUMENGE 24

13.00 hores
Parròquia de Ntra. Senyora de 
l’Assumpció

MISSA EN HONOR A 
SANTA CECÍLIA

ART OF BRASS VALENCIA, nació fruto de la 
inquietud de sus componentes por expresarse 
artísticamente a través de la música de cámara. 
Inquietud que mantienen viva día a día, con una 
permanente búsqueda de la excelencia en todas y 
cada una de sus interpretaciones.

Formado por profesionales de reconocido 
prestigio, con una dilatada y exitosa trayectoria 
en la interpretación musical, ART OF BRASS 
VALENCIA trabaja con pasión y entrega para llevar 
la emoción de la música al público más diverso 
gracias a su versatilidad, a la adaptabilidad de sus 
programas y a una atractiva y cuidada puesta en 
escena en todas sus propuestas musicales.

Destacan sus actuaciones en el claustro de la 
Universidad de Valencia, el MuVIM, claustro gótico 
del Centro Cultural del Carmen, IVAM, capilla 
bizantina del Centro Cultural “La Beneficencia”, 
Teatro Flumen, Teatro Rialto ambos de Valencia, 
y un gran número de auditorios como los de 
Catarroja, Paiporta, Buñol, Santa Pola, Torrent, 
Sueca, Benifaió, Sagunt, Alaquàs, Castelló...

Así mismo, el grupo ha ofrecido sus espectáculos 
en diversos festivales musicales como el FesMon, 
el Brass Torrent, la 5a Setmana de la Música de 
Benetússer, el Festival de Conciertos de Biar 
2015, el IX Festival de Música Valenciana y de 
Cámara Vicent Garcés de Faura, el XVI Festival 
Internacional de Música de Tarragona, San Mateo 
2016 y 2018 de Logoño, el Jinbao Summer 
Music Festival de la ciudad de Taijin en China, 
Trumpetdays 2019 de Xàtiva.... y en destacados 
festivales teatrales como el Festival Arts 
Escèniques València Tercera Setmana o el Festival 
Sagunt a Escena en su XXXII edición.

Fruto de la colaboración con la compañía de teatro 
CRIT, puso en escena el espectáculo musical 
“INNERLAND”, una producción de Teatre CRIT 
donde se fusionan la música y las artes escénicas, 
cosechando un gran éxito de público y crítica.
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MÚSICS DE 
LA BANDA 
SIMFÒNICA
EN ACTIU
FLAUTES
Cristina Anchel Estebas
Noelia Belenguer Gómez
Ramon V. Bresó Olaso
Marta Campos Molins
Loli Cervera Gómez
Marina Comes Torrijos
Eva Maria Gonzàlez Moreno
Gemma Guillamón Cervera
José Llopis Ferrandis
Roberto Matero Villegas 
Bernardo Mora Fandos
Cristina Morales Jimenez
Encarna Planells Garcés
Pablo Romeu Oliver
Mar Torrijos García
*Héctor Vilanova Latorre

OBOÉS
Victor Manuel Anchel Estebas
María Caballer Sanchis
Lourdes Chulià Peris
*Fernando Garcés Vidal
José Salvador Hernández Herrero
Maria López Ramirez
Ignacio Llopis Perpiñá
Rocío Monmeneu Landete
Neus del Saz Ortí
Sara Teruel Gallart

FAGOTS
Ana Fabià Castillo
Manuel Gonzalez Benavent
*Balma Marcote Tormo
Alexandre Medina Ramírez
*Pascual Medina Segarra
Salvador Ros Royo
José V. Simó Muñoz
Alba Mª. Yago Mora

CLARINETS
Irene Bas Muñoz
José Manuel Beguiristain Salegui
Francisco J. Bermell Herrera
Verónica Bermell Herrera
Francisco J. Bermell Simó
*Nacho Bernat Villalba
Esperanza Cabañero Castillo
Salvador Campos Molins

Inés Císcar Navarro
Carlos Conejeros Devis
*Lorena Escribano Piles
María Fernández
José Miguel Gil Pallarés
Marc Gracia Ramirez
Guillermo Gran Roselló
*Xavier Gregori Carrascosa
Rogelio de Juan Segovia
*Pablo López Belda
Ana Esther Martínez Hernández
Diana Martínez Navarro 
Angelina Martínez Tamayo
Juan Manuel Mato Cebrian 
*Jorge Miranda Casas
*Lucía Mora Molina
Ascensión Morera Gonzalez
Salvador Navarro Artigado 
José Navarro Ortí
Antonio Osca Segovia
José Vte. Pla Climent
Vicente Puig Sanchis
David Rabadan Sánchez
Mireya Ramirez Mora
Paula Ramos Ruiz
Alberto Raya Buenache 
José Francisco Requena Mora
Eugenio Rescalvo
*Albert Resta Aparisi
Lidia Sánchez García
Nuria Santos Olmos
Julia Soto Pérez
Myriam Van Der Velde
Carla Vargas García

CLARINETS BAIXOS
Omar Vicente El Khayati Navarro
Salvador Paes López

SAXOFONS ALTS
Ana Cano Martínez
Laura Carratalà Marin
Benjamin Falces Vaquero
Teresa Guix Bartolomé
Nuria Hernandez Puig
Mario Martínez Giménez
Alba Márquez Gallego
Andrés Montiano Gracia
Jero Pastrana Royo
Natalia Pérez Giménez
Javier Romero Castillo
*Oscar Samblás García
Ricardo Yago Rodriguez

SAXOFONS TENORS
Pere Calero Garrido
Alfredo Fabiá Gay



Jorge Garrigues Cebrian
Raúl López Ruiz
*Miquel Medina Ramírez
Ignacio Moya Ruiz
Enrique Puig Mora
Ricardo Silla Ceballos

SAXOFONS BARÍTONS
Laura Descalzo Grau
José Plaza Delgado
Jose Benjamin Falces Reig

VIOLONCELS
Vicent Benavent Barat
*Mariola Garrido Penella
Víctor Gisbert Artero
Avelina López Benavent
Carlos Llopis Perpiñán
Ángela Nohales Villatoro
Marina Sanchís López
Yana De Vuyst

TROMPES
Francisco Andreu Comos
Noelia Bermell Cunyat
Pablo Bermell Herrera
Pablo Bermell Morera
Amparo de Dios Tronch
Claudio Lerma Puig
Álvaro Martínez Hernàndez
Pablo Pradillo Vilanova
Victor Pradillo Vilanova
Lorenzo S. Silla Cervera
Jose V. Vila Muñoz
Miranda Vicente Muñoz
Sara Victoria Fraj
Nuria De Vuyst

TROMPETES
Alberto Bermell Cunyat
Esteban Bermell Monleón
Marta Bermell Morera
Miguel A. Cervera Gómez
Diego Gallego Ruiz
Javier Moya Ruiz
Ramon Navarro Ortí
José Navarro Soriano
Jesús Peris Gonzàlez
Jaume Silla Sánchez
Eduardo Silla Jordá
David Silla Sànchez
Santiago Sorlí Mora
Pedro Soto Navarro
Salvador Valiente
José Luís Vilata García

TROMBONS
Sergi Bermell Castillo
Mª. Carmen Bermell Monleón
Jokin Fernández Mora
Ferran Gramallés Valls
Héctor Mora Cano
Hugo Martin de Bolaños Gallardo
Pablo Álvarez Domínguez
Miguel Ángel Requena Mora
Santiago Sànchez García
Isidro Yago Company
Josep Yago Lerma

BOMBARDINS
Sergio Bermell Monleón
Pepe Company Calatayud
Paula Descalzo Grau
José Vicente Forment Vázquez
Rubén Hervàs Martínez
*Guillem Sancho Teran
Agustín Victoria Fraj
Sergio Yago Company

TUBES
Alberto Bermell Simó
Pablo Bermell Simó
José Ángel Caballer Bondía
*Marcos Cabañero Martínez
Santiago Costa Taberner
Joaquín Forment Vázquez
Carles Lorente Femenia
Diego Maita Gonzales
Ezequiel Martínez Hernández
Ramon Talavera Martin

CONTRABAIXOS
*Abilio de la Cruz Cervera
*Laia Mato Esteve
Adrian Rescalvo García
*Ana Remohí Navarro
Juan Selfa Ferrandis
Sergi Valls Sanvicent

PERCUSSIÓ
Héctor Ávila Miguel
Daniel Bresó Peiró
José Manuel Escribano Piles
Adrián Fernández Marín
*Pablo Gutierrez Solera
Javier López Ruiz
*Joan Manzano Benavent
Ismael Martínez Hernández
Marc Mato Esteve
Jorge Mora Molina
*Ivan Rodríguez Navarro
Sara Romero Castillo
Javier Royo Barberá

Ferran Silla Ortí
Jaume Tarin Gallardo
Víctor Yago Lerma

Director: 
FRANK DE VUYST

*Músics incorporats enguany a la 
Banda Simfònica

MÚSICS DE 
L’ORQUESTRA 
EN ACTIU

VIOLINS
David Andreu Ortí 
Ana Baviera Fusté 
Gemma Baviera Fusté 
*Irene Benages Ramón 
Marta Benavent García
Irene Benavent Medina 
Pablo Benavent Roig
Mireia Berenguer Escrivà
Pau Berenguer Escrivà 
Maria Calas Pérez
*Adriana Camacho Patiño 
*Ester Carabaño Barbero 
Andrea Carboneras Martínez
Noor Dahan 
Paula Estudillo Rodriguez
Alicia Ferrer Pons
Anna García Palop
Lucía García Valiente
Noelia Gonzalez Rodriguez
Sara Grau Fernández
Laura Gutierrez Hamels 
Sandra Lopez Albert 
Paula Lorenzo Mancha
Pedro Martínez Quesada
Miguel Medina Segarra
José Mortes Jiménez
Itziar Olaso Redondo
Pepe Ortí Carpio
*Cristina Ortiz Vela
Sergio Pérez Machancoses 

VIOLES
Inma Garcés Andrés 
Pepe Garces Andrés 
Joana Gisbert Artero
María Giulia Fontanella Álvarez
Victoria Izquierdo García 
Irene Juan Garrido
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Lorena López Soriano 
MarcNavarro Verdet
Elena Pérez Baixauli 
Steven Restrepo Ramos
Lydua Steendam Gallego

VIOLONCELS
Mariola Garrido Penella 
Víctor Gisbert Artero
Ricardo Llopez Mora
Carlos Llopis Perpiñan 
Jesús Marchante Pruñonosa 
Àngela Nohales Villatoro
*Claudia Prieto Campos 
Mario Rubio Chavarría 
Irene Serna Ferrer 

CONTRABAIXOS
Abilio De la Cruz Cervera 
Carmen Pérez Botifora 
Ana Remohi Navarro
Adrián Rescalvo García 
Juan Selfa Ferrandis 
Sergi Valls San Vicent 

*Músics incorporats enguany a la 
jove orquestra 

Director: 
RAFAEL ORTÍ MARTÍNEZ

CORAL 
POLIFÒNICA 
SOPRANOS
*Wendy Bernal Castro
Mercedes Borondo García
Marisol Carrión Esteve
Enriqueta Espeleta Silla
Mª Victoria Esteso Moya
Maribel García Anchel
Mª Carmen López Guillen
Mª Teresa Maza Guillen
Mª Isabel Mullor Valls
Enriqueta Orero Revuelta de 
Guzmán
*Elena Roch Cazorla
Mª Ángeles Sánchez Muñoz
Gemma Segrelles Molmeneu
Maruja Serrrador Tarazona
Maria Yuste Boscà

CONTRALTS
Encarna Bernat Gómez
Mª Teresa Borderia Tormo

Manolita Cazorla Roda
Mª Teresa Falces Reig
Asunción Garcia Company
Mª Teresa Garcia Morant
*Josefina Gómez Fuertes
Rosa Jiménez García
Amparo Llopez Vilanova
Lucía Martí Rosique
Purin Martí Montoro
MªJulia Martí Silla
Concepción Paes López

TENORS
*José Maria Belenguer Santés
Eduardo Cremades Tolosa
Diego J. Garcia Puchades
Pascual Gozalvo Forment
Salvador Hernández Puchol
Pascual Mil Planells
Francisco Montesinos Pérez
*Fernando Pérez Aparicio

BAIXOS
Rafael Carratalá Arnau
Isidro Díez González
Julian Garcia Diaz
Pedro Javier Jiménez
José Llopis Ferrandis
Jose Salvador Sena Villarroya
José Ramón Valor Ortí
*Eloy Carmelo Villalba Bautista

*Músics incorporats enguany a la 
coral  
     
Director: 
GUILLEM FERRANDO SIMÓN
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Apleguem al novembre i 
celebrem la festa gran dels 
músics, la festa de Santa 
Cecília. És el moment de fer un 
repàs del que ha sigut l’exercici 
musical d’aquesta societat, 
des de novembre del 2018 fins 
al novembre 2019. Aprofitem 
l’oportunitat que ens donen 
les fulles d’aquest llibre per fer 
una memòria i reflectir l’esforç 
i implicació de tots els músics 
que formen cadascuna de 
les agrupacions de la nostra 
societat. 

1

2

3

4

MEMÒRIA
D’ACTIVITATS
DE LA UMT
2018—2019
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BANDA SIMFÒNICA

Iniciem aquest recorregut amb l’agrupació que 
més activitats i concerts presenta: la nostra 
Banda Simfònica.

En novembre i com és tradicional, la banda 
simfònica donà inici a la Setmana Musical 
realitzant un concert a l’Auditori en honor 
a Santa Cecília, patrona dels músics, i així 
va donar inici a la XLII Setmana Musical. En 
aquest concert es va realitzar la incorporació 
dels 11 músics que passaren a formar part de la 
nostra banda simfònica.

El mes de desembre es caracteritza per la gran 
quantitat de concerts solidaris que realitzen 
les nostres agrupacions. En el cas de la banda 
simfònica, va realitzar el tradicional Concert de 
Nadal en benefici de “Cáritas” (foto 01), que 
enguany ha sigut la seua XXII edició i que com 
ja sabeu, és pioner en el seu caràcter benèfic 
en la nostra ciutat quan aquest projecte es 
va posar en marxa. La col·laboració de la 
Banda Simfònica en “Cáritas Interparroquial 
de Torrent” busca replegar la major quantitat 
de diners per a ajudar a aquesta organització, 
fent disfrutar als assistents amb les obres més 
diverses i característiques d’aquesta època de 
l’any. També és en aquest mes quan es realitza 
el tradicional Sorteig de Caixes de Nadal per a 
tots els socis de la nostra societat.

Ja entrat l’any 2019, en concret al mes de 
febrer, la banda ofereix un concert que ha creat 
i millorat amb el pas dels anys, un concert 
propi i característic ja de la nostra banda: el 
concert de “Música i cine per a tota la família”. 
Enguany, el tema central del concert per on van 
girar totes les obres i pel·lícules va ser “Indios 
y Vaqueros” (foto 02). Es realitzaren dues 
sessions contínues a l’Auditori de Torrent on 
més de huit-centes persones van escoltar els 
mítics temes de grans compositors com Ennio 
Morriconne, J. Offenbach, E. Bernstein... i es 
van aventurar en el llunyà oest.

Després de Falles i Setmana Santa (on la 
banda participà en el carrer en diversos actes 
d’aquestes festivitats), al mes de maig, la 
nostra Banda Simfònica va tornar a l’escenari 
amb un concert que ja podem dir que s’ha 
establit com a un clàssic en la nostra societat: 

el concert de “Joves Solistes de la UMT”, on els 
músics de la nostra societat que van finalitzar 
els seus estudis del Grau d’ensenyances 
Professionals, Superiors i Màsters musicals, 
van tindre l’oportunitat de tocar com a solistes 
junt amb la banda en la qual es van criar 
des de xicotets. Jorge Mora Molina, Miranda 
Vicente Muñoz, Noelia Bermell Cuñat, Marina 
Comes Torrijos i Benjamín Falces Vaquero 
varen ser els protagonistes d’aquella vetlada 
on demostraren el gran nivell musical I 
professionalitat amb els seus instruments.

Ja en juny, la nostra banda feu el XLVII concert 
Aniversari a la plaça de l’església coincidint 
amb la festivitat del Corpus Christi (foto 03). 
El concert es va centrar en les obres més 
característiques de la Zarzuela a les quals van 
posar veu Pascual Andreu com a tenor i Saray 
García com a soprano. Els dos, junt amb la 
nostra banda enamoraren amb la seua veu 
a més d’un centenar de persones que van 
assistir al concert.

El mes de juliol es va realitzar per primera 
vegada el concert anomenat: “Torrent a 
dos Bandes” (foto 04). Un concert llançat 
per l’Ajuntament amb la col·laboració de 
les dues bandes del nostre poble, i que va 
començar amb un passacarrer des de la porta 
de l’Ajuntament fins a la plaça de l’església, 
on seguidament oferien el concert a tots els 
assistents. Enguany a més, la banda simfònica 
tornà després de dos anys a la plaça de la 
llibertat per oferir un concert de la mà de 
“Infinity Eventos y Producciones” basat en els 
temes més importants d’Eurovisió (foto 05). 
A final de mes, la banda va tocar a la processó 
de les Festes Patronals i així es va donar fi a 
les activitats de la nostra banda fins després 
d’estiu.

Després del descans estival, la nostra banda 
tornà al treball per preparar el concert 
“Retrobem la Nostra Música” (foto 06), i que es 
va celebrar a la sala “Mariano Puig Yago” de la 
nostra seu. A més, al concert es va realitzar un 
xicotet acte d’acomiadament a la nostra Musa 
de la Música Ana Maria C-p i les seues dames 
Marta Moreno i Elisabeth Wendy Bernal. 
Des de la Unió Musical volem agrair-vos per 
aquests més de dos anys on la nostra societat 
ha estat molt ben representada i pel vostre 
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esperit d’unió i motivació que ha sigut motiu 
d’inspiració per a tots els músics de la nostra 
societat. (foto 07) 

Per finalitzar, aquesta agrupació va realitzar 
a primers de novembre un concert per 
inaugurar el “Congrés Nacional de Clarinets” 
que enguany es va realitzar al Conservatori de 
Torrent. Aquest concert es va oferir a l’Auditori 
de Torrent, i la nostra banda va estrenar una 
obra escrita per a l’ocasió pel compositor José 
Susi anomenada “Flamenquísimo in Concert” 
per a banda i quartet de clarinets, el qual va 
estar format pel quartet MAD4clarinets.

JOVE ORQUESTRA I CORAL POLIFÒNICA

La Jove Orquestra de la Unió Musical de 
Torrent i la Coral Polifònica també han tingut 
una agenda plena de concerts i festivals. 
Destaquem a continuació els principals 
esdeveniments en els quals han intervingut al 
llarg d’aquest curs:

En novembre de 2018 participaren en la Missa 
en Honor a Santa Cecília que es va celebrar a 
l’església de “Nuestra Señora de la Asunción” 
i que va finalitzar amb la interpretació de 
l’Himne en Honor a Santa Cecília, compost 
per D. José Llopis Ferrandis músic de la 
nostra societat. Després, aquesta mateixa 
setmana, durant la Setmana Musical, ambdues 
agrupacions van fer el seu habitual concert en 
honor a la nostra patrona a la seu de la Unió 
Musical de Torrent i van realitzar la incorporació 
dels nous membres de cada agrupació: 13 per 
part de l’orquestra i 5 per part de la coral (foto 
08). El mes següent, en desembre, igual que la 
nostra banda simfònica, la Jove Orquestra i la 
Coral Polifònica van realitzar el seu tradicional 
concert de Nadal en l’església de Mont-Sió.

Al mes de març, la Jove Orquestra va oferir un 
concert per al col·legi d’enginyers industrials de 
València al Palau de la Música de València (foto 
09 y 10) i ja en abril ambdues agrupacions 
van participar en el pregó de Setmana Santa a 
l’església de Mont-Sió, així com el “V Concert 
de Música Sacra Ciutat de Torrent”, un concert 
propi i que ja és tota una tradició dins de la 
setmana santa que es realitza en la mateixa 
església.

5

6

7

8
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Ja al mes de juny, la Coral Polifònica va 
organitzar el “XX Festival Coral Unió Musical de 
Torrent” (foto 11), aquest festival es va realitzar 
al saló d’actes de l’Ajuntament de Torrent i van 
participar un total de quatre cors incloent per 
primera vegada la Coral Jove de l’escola de la 
nostra societat (foto 12). Per part de la Jove 
Orquestra, en aquest mes, va participar en un 
altre concert que ja podem dir que és clàssic 
per a aquesta societat: el concert de “Joves 
agrupacions” i que es va celebrar a l’Auditori 
de Torrent. Per últim, i abans de l’estiu, el cor 
va participar en el “Festival de Coral Poble de 
Real”.

Després de l’estiu, ambdues agrupacions van 
reprendre el seu curs d’actuacions sumant-se 
a la campanya “Retrobem la nostra música” 
(foto 13) que es va realitzar en setembre a la 
nostra seu. En octubre, la Jove Orquestra junt 
amb la Banda Juvenil, va oferir un concert a 
l’Auditori a benefici de la “Casa Caridad”; i la 
Coral Polifònica va realitzar dos concerts: un a 
la parròquia Sagrada Família de Torrent amb 
motiu del seu 50 aniversari, i l’altre a la Pobla 
de Vallbona.

BANDA JUVENIL

Aquesta agrupació amb més de 70 músics, en 
la que tots els que hi participen són estudiants 
d’ensenyances elementals i professionals 
assagen divendres rere divendres per 
perfeccionar i créixer com a músics dalt dels 
escenaris. Com els anys anteriors, l’agenda dels 
nostres joves, va estar repleta d’actuacions que 
a continuació nomenarem:

En novembre realitzaren el concert en honor 
a Santa Cecília per a posar fi a la Setmana 
Musical. El feren a la sala Mariano Puig de la 
nostra seu.

Mesos després, en gener, es va realitzar un 
concert a Montserrat amb motiu del festival de 
bandes que es va realitzar allí, on van participar 
junt amb la banda juvenil de Montserrat.

Ja en abril, la banda va realitzar un concert a 
la sala Mariano Puig i van acudir centenars de 
persones a aquest concert.

9

10

11

12
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No va ser fins juny, quan la banda juvenil va 
tornar a actuar, aquesta vegada a l’Auditori de 
Torrent per a realitzar el ja esmenat Concert 
de Joves Agrupacions (foto 14). A més, a 
finals d’aquest mateix mes, va participar en 
un encontre de Bandes Juvenils, realitzat 
a Picassent i que va finalitzar amb un gran 
sopar de germanor entre totes les bandes 
participants. Un gran punt final per a les 
actuacions d’aquesta agrupació abans del 
descans estiuenc (foto 15).

Després de les vacances d’estiu, els nostres 
joves tornaren a la rutina dels assajos per 
preparar el concert que van oferir a principi 
del mes d’octubre amb motiu de la “XVI 
campanya de concerts d’Intercanvi de Bandes 
2019” on van actuar de matí a la sala Mariano 
Puig de la nostra seu junt amb la banda de 
Montserrat. A finals del mes d’octubre, junt 
amb la jove orquestra, van fer el ja esmenat 
concert a benefici de la “Casa Caridad” a 
l’Auditori de Torrent i continuen preparant la 
resta de concerts que fan que aquest siga un 
inici de curs molt interessant i ple de música, 
fent unió i solidaritat.

BANDA I ORQUESTRA D’INICIACIÓ:

Les dues últimes agrupacions són les 
compostes pels músics més joves de la nostra 
escola i societat. Durant aquest curs escolar 
han realitzat els següents concerts:

Al final del primer trimestre, les dues 
agrupacions van realitzar per tercera vegada 
el seu concert de Nadal a l’església San José 
a benefici de l’economat “Mare de Déu del 
Pòpul” (foto 16 y 17), a la primera part va 
actuar l’orquestra, a la segona la banda, i per 
finalitzar el concert interpretaren un bis les 
dues agrupacions a l’hora. Al segon trimestre, 
ambdues agrupacions van participar en 
el concert organitzat per la “Junta Central 
de Hermandades de Torrent” dins la seua 
setmana cultural. Ja en el tercer trimestre, en 
maig, ambdues agrupacions van participar en 
el concert que ja hem nomenat anteriorment: 
el concert de joves agrupacions. Un dia molt 
festiu on les bandes juvenils i d’iniciació, i 
l’orquestra infantil i jove demostren que tenim 
un gran futur gràcies als grans músics que les 
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formen (foto 18). Aquest concert es va celebrar 
a l’Auditori de Torrent i hi van assistir centenars 
de persones de totes les edats. Finalment, per 
posar fi al curs escolar, l’orquestra d’iniciació 
va oferir un concert per a tots els familiars al 
saló d’actes “Mariano Puig Yago” de la nostra 
societat. La banda d’iniciació va celebrar el seu 
final de curs d’una forma molt especial, van 
realitzar el seu concert a la residència “El Mas” 
del Vedat de Torrent, per apropar la música als 
més majors interpretant tot el repertori que 
han treballat al llarg del curs (foto 19).

Per concloure aquest apartat, volem ressaltar 
alguns dels esdeveniments més importants 
que realitza la nostra societat: la setmana 
musical en honor a Santa Cecília i que com 
hem citat anteriorment, aquest curs va ser la 
seua XLII edició. Al llarg de la setmana vam 
gaudir de nombroses actuacions, molt variades 
i d’estils molt diferents, amb molta qualitat 
musical i tot gràcies a la participació dels 
nostres músics de la banda, orquestra i coral, 
que amb la seua implicació fan possible la 
realització d’aquesta setmana musical. A més, 
tinguérem l’oportunitat i l’honor d’escoltar 
al quartet de jazz: “Kiko Berenguer Quartet” 
on tots els que assistirem, vàrem gaudir de 
tota la música i sentiment que van voler 
transmetre’ns. És per a la nostra societat un 
motiu d’orgull poder comptar i tindre tan bona 
relació amb músics d’aquest gran nivell i que 
vulguen participar tan activament a la nostra 
Setmana Musical.

L’altre esdeveniment important d’aquest curs 
2018 - 2019 han sigut els nostres tradicionals 
cursos d’estiu:

“FORUMT DE INTERPRETACIÓN Y 
PERFECCIONAMIENTO MUSICAL CIUTAT 
DE TORRENT”, i que enguany ha sigut 
la 39è edició, destacant la master class 
de marimba oferida al mes de maig per 
Conrado Moya i Katarzyna Mycka, dos grans 
marimbistes a escala mundial, així com el curs 
de composició impartit per Kevin Houben al 
mes de novembre. A més de les especialitats 
dels anys anteriors (Cant vocal, trompa, 
percussió, bombardí, flauta, clarinet…) i que 
foren impartides al mes de juny i juliol per 
grans professionals del panorama nacional i 
internacional. 19

17
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“FORUMT UNIÓ DE CORDES”, a la seua 5a 
edició es va impartir activitats com lutheria, 
musicoteràpia, fisioteràpia, batucada… Que es 
van sumar a les classes de cambra, individuals 
i de conjunt orquestral.

Totes aquestes activitats uniren al voltant de 
170 participants de tot el món els quals van 
voler estar a Torrent per a gaudir I aprendre 
dels nostres cursos d’estiu. Una gran resposta 
per a tot aquest esforç col·lectiu que hem de 
mantindre any rere any per fer més important i 
rellevant el nom de la Unió Musical de Torrent.
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MÚSICS QUE ACCEDEIXEN 
AL GRAU PROFESSIONAL

Alicia Ferrer Pons (Violí)

Aarón Crespo Seliva (Percussió)
Irene Altez Planells (Flauta)
Belén Sánchez Rodríguez-Palmero (Clarinet)
Julio Simó Muñoz (Fagot)
Vera Fernández Canuto (Trompa)
Carla Gallego Ibáñez (Trompeta)
Elsa Quintanar Mora (Trompeta)



23

MÚSICS QUE FINALITZEN 
EL GRAU PROFESSIONAL

Laura Carratalá Marín 
(Saxofon)

Sara Romero Castillo 
(Percussió)

María Calas Pérez (Violí)

Sara Victoria Fraj (Trompa)

Jerónimo Pastrana Royo 
(Saxofon)

Jaume Silla Sánchez 
(Trompeta)

Miranda Vicente Muñoz 
(Trompa)
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MÚSICS QUE ACCEDEIXEN AL GRAU SUPERIOR

Javier Moya Ruiz (Trompeta)José Vicente Vila Muñoz 
(Trompa)

Pablo Bermell Morera 
(Trompa)

Lucía García Valiente (Violí)Adrián Rescalvo García 
(Contrabaix)

Mireia Berenguer Escrivá 
(Violí)

Conecta’t 
i informa’t

Si vols rebre tota la informació sobre els concerts i 
activitats de la UMT en el teu correu electrònic i encara 
no ens has facilitat el teu envia’ns un mail amb les teues 
dades a uniomusicaltorrent@gmail.com



30 AÑOS
De garantia y prestigio

De esfuerzo y satisfacción

De experiencia y dedicación

Venta de instrumentos musicales, accesorios, 
librería y taller de reparaciòn.

Vicente Parra actor, 4
Metro parada Patraix. 46017 Valencia
963 575 926 | gualco@hotmail.com



Mantenimiento de comunidades 
Instalaciones y averías eléctricas
Antenas/TDT
Porteros/Videoporteros

Tel. 616 372 337
alfredoaveriashogar@hotmail.com



Especialidad en todo tipo de arroces.
Chuleta ecológica de Burgos y buey a la piedra.

Plaza de la Libertad 16-17
46900 Torrent

T 96 108 04 90.
www.restaurantelaplaza.net



C/ Doctor Francisco Roselló 66
46900 Torrent / Valencia

960 911 437 / 656 231 425 (urgencias)
raul@laclaudalba.es
www.laclaudalba.es

Cerrajeros de confianza en Torrent.
Reparación de cerraduras y bombillos.

Instalación de motores y mandos en puertas de comercio y garajes.
Mantenimiento de comunidades.

Aperturas de todo tipo de puertas.
Presupuestos económicos y sin compromiso.



Avda. Al Vedat 52 - 3 - 11
Te. 96 156 10 12
46900 Torrent
enmora@cograsova.es





C/Doctor Vicente Zaragozá, 70
46020 - Valencia 963 276 535
Avd. Cardenal Benlloch, 86
46021 - Valencia 960 061 431
Carrera Malilla, 88
46026 - Valencia 963 333 025







Tu instalador
de confianza
Diseño, montaje, instalación, 

reparación y mantenimiento de 

instalaciones de climatización.
Calvario, 33
46900 Torrent / Valencia 
T. 96 158 80 00
www.servifred.com

Plaza Maestro Giner, 13 bajo. 46900 Torrent / Valencia
Tel. 96 155 63 07 / Fax 96 155 79 26

estancelraval@gmail.com






