


En aquest any en què celebrem el 90 anivesari de 
la nostra fundació, l’Associació Unió Musical Bocai-
rent torna a organitzar la Diada Musical de la Vall 
d’Albaida.

Ja fa dènou anys, organitzavem la V Diada, amb 
un gran èxit que encara perdura en la memòria de 
molts, i no sols en la memòria sino en fets, com 
ho posa de manifest que encara hui en molts llocs 
trobem a músics de la comarca que duen el faristol 
que en aquella ocasió es va fer, aquell amb l’em-
blemàtica foto de les Covetes dels Moros corona-
des amb la pancarta de la V DIADA MUISICAL i als 
peus, aquell magnífi c grup de músics, dolçaines i 
soprano interpretant BEKIRENT FANFARRIA com-
posada per José Rafael Pascual.

El temps passa, però la passió continua…
I així ens trobem a les portes de celebrar la XXIV 

Diada Musical de la Vall d’Albaida.
L’Associació Unió Musical, porta des de fa molt 

temps organitzant i apostant per la cultura, amb di-
veristat d’actes oferint un gran nivell artístic, a base 
de treball, sacrifi ci i il·lusió. 

Donan la possibilitat al públic de gaudir de grans 
espectacles, concerts, directors i músics, de portar 
el nom del poble amb orgull i deixar-lo el més alt 
possible, i sols a canvi de la satisfacció de vore com 
els assistents han segut capaços de gaudir amb 
nosaltres.

El proper 24 de maig les bandes de la comarca 
es donaran cita a Bocairent per celebrar la seua 
festa anual. Una festa que enguany vol ser un ho-
menatge a la música de la nostra festa, aquella que 
ens uneix i que no és altra que la música de Moros 
i Cristians.

Música que en moltes ocasions no li donem la 
importància que es mereix, ja siga per part dels in-
tèrprets o dels festers. 

Des de l’AUM Bocairent hem disenyat un acte de 
Diada on les bandes siguem protagonistes, a més 
de l’acostumada desfi lada, les bandes interpreta-
rem música festera que acostumem a interpretar 
poc i el públic n’és desconeixedor. Amb la col·la-
boració de l’ACMMIC comptarem a Saül Goméz, 
Miguel Ángel Ibiza, Damián Molina, Bene Ripoll i 
Enrique Alborch, per a dirigir grups de més de 150 
músics integrats per diverses bandes.

Música festera no sols és la que s’empra per a 
les desfi lades, hi ha altre tipus de música basada en 
la història moro-cristiana que ha servit per a compo-
sar altre estil de música, música simfònica basada 
en els Moros i Cristians, i que l’AUM Bocairent amb 
la col·laboració de músics de Mariola al Benicadell 
interpretarem sota la direcció de José Rafael Pas-
cual, Daniel Ferrero i José Vte. Moltó.

Agrain la inestimable col·laboració de les diver-
ses associacions, comerços i empreses locals, i en 
especial del grup de dolçainers i tabaleters l’Aljub i 
del M.I. Ajuntament de Bocairent, vull convidar en 
nom de l’AUM Bocairent, a tots els veïns i veïnes 
de Bocairent, com també de les diferents localitats 
de la Vall d’Albaida a que s’apropen a Bocairent, 
ens acompanyen i gaudeixquen de la XXIV DIADA 
MUSICAL DE LA VALL D’ALBAIDA.

Vos esperem a tots i totes.

Blai Molina Calatayud
President de l’A.U.M. Bocairent

President de l’AUM Bocairent
En Blai Molina Calatayud



Encara ressona en la memòria dels bocairentins 
i bocairentines la celebració de la cinquena diada 
musical de la Vall d’Albaida, l’any 1995. En la nostra 
retina perdura l’espectacle realitzat davant de les 
Covetes dels Moros, la desfi lada de les bandes fi ns 
a la plaça de l’Ajuntament, el concert en la plaça 
de bous... Són esdeveniments que formen part 
del nostre imaginari col·lectiu. I, de sobte, ja ens 
retrobem amb la celebració en el nostre poble d’una 
altra diada comarcal, la vint-i-quatrena.

La coincidència, a més, amb el noranta aniver-
sari de la creació de la Unió Musical de Bocairent, 
ha motivat aquesta associació, quasi centenària, a 
responsabilitzar-se de l’organització d’un aplec que 
omplirà de música els nostres carrers. Per tant, do-
nem la benvinguda més entranyable a tots els mú-
sics, directius, acompanyants, etc., de les bandes 
que el proper vint-i-quatre de maig ens obsequiaran 
amb les seues interpretacions, alhora que els desit-
gem una jornada plena de felicitat i alegria en el 
nostre poble.

Enhorabona a la Junta Comarcal de la Vall d’Al-
baida de la Federació de Bandes per mantenir, any 
rere any, un acte com aquest. És el símbol més co-
negut d’una tasca, de vegades fosca, però admira-
ble; la dignifi cació de les nostres societats musicals, 
la millora de la seua qualitat, el manteniment de les 
escoles de música, la lluita contra les “bandes pi-

rates”, etc., són elements d’un treball molt valuós. 
Enguany, a Bocairent, reconeixerem, a més, la con-
tribució a la nostra música de l’Associació de Com-
positors de Música Festera; les seues aportacions, 
en forma de pasdobles, marxes mores i cristianes, 
fanfàrries per a “boatos”, etc., són la mostra fefaent 
d’una incansable passió creativa, que mereix, no 
cal dir-ho, el nostre homenatge col·lectiu.

Felicitats, també, a la Unió Musical de Bocairent, 
com a organitzadora de la diada, als músics, fami-
liars, directius i socis. És una fi ta més en l’esperit de 
superació dels darrers anys: concerts antològics i 
innovadors, participació i premis en certàmens, pro-
moció de joves músics, etc. Ens dol, però, l’enyo-
rança del record d’aquells que no han pogut arribar 
a participar en aquesta segona diada local, però 
que, de ben segur, des del cel ens animaran amb 
els acords dels seus instruments. 

Per acabar, una crida fi nal als veïns i veïnes: es-
perem que us bolqueu en tots i cadascun dels actes 
organitzats, però, sobretot, que aplaudiu i victore-
geu,  amb el caliu que mereixen, totes les bandes 
que ens visitaran i ompliran de música els nostres 
carrers el 24 de maig. Ha de ser, de nou, una festa 
inoblidable.

Josep-Vicent Ferre Domínguez. 
Batlle.

Alcalde de l’Ajuntament de Bocairent
En Josep-Vicent Ferre Domínguez

Benvolguts companys, dinou anys fa ja des de l’úl-
tima vegada que varen vindre totes les Societats 
musicals de la comarca a celebrar la V Diada musi-
cal de la Vall d’Albaida i ens és grat el fet de tornar 
a vindre a aquest poble de Bocairent a celebrar de 
nou aquesta ja XXIV Diada i com no celebrant el 
90 aniversari de la Societat organitzadora d’aquest 
gran esdeveniment, l’Associació Unió Musical de 
Bocairent.

L’any passat la junta directiva de la A.U.M. de 
Bocairent ens va proposar tornar a fer en la seua 
localitat aquesta ja consolidada Diada Musical Co-
marcal i després que els companys de la localitat 
d’Alfarrasí ens donaren el seu vistiplau, ja que en 
un principi eren ells els que la demanaren primer, 
ens vam posar a treballar de la mà, tant l’Assem-
blea General de la F.S.M.C.V. de la Vall d’Albaida 
com la A.U.M. perquè tot isca el millor possible, ja 
que encara tenim en la ment la primera diada cele-
brada en el 1995 que fou un èxit de participació tant 
per les bandes participants de la comarca com per 
al poble de Bocairent en general.

Esperem que aquest any siga encara millor que 
aquella vegada i pel que estic veient i participant 
així serà des del principi, en la Presentació de l’ac-
te, passant per la desfi lada multitudinària  com en el 
fi nal de festa que ens espera a tots els participants.

Vull recalcar que actes com aquest no el podríem 
celebrar en tota la seua esplendor sense la parti-
cipació incondicional de les Societats Musicals de 
la Comarca, ja que any rere any participem hi fem 
partícips a tot el món de la nostra festa, festa que 
en caràcter reivindicatiu volem donar a conéixer en 
totes les localitats que ens obrin les seues portes 

per a poder fer aquesta celebració, que no sols 
és tocar, desfi lar i anar-se’n a casa, sinó que, tot 
aquest desenvolupament fi ns al fi nal duu moltes 
coses més darrere, una escola de música amb 
el seu professorat, aules d’ensenyament, hores 
d’assaig, director de la banda, local social musical, 
elements i temps que ens costa a tots els directius 
de dur endavant en hores de feina, reunions, són 
i tot ho fem gràcies al jornal que cobrem, res de 
res, voluntarietat cent per cent i si no fos per eixes 
ganes que posem tan directius com a músics tot 
el que ens envolta duraria “una tallada de cabell”, i 
sinó que ho pregunten a aquest grup de directius i 
voluntaris que d’ençà que varen conéixer la notícia 
d’aquesta celebració es van posar a treballar per a 
mostrar-nos el que són capaços de fer en els pocs 
recursos que es disposa per organitzar un esdeve-
niment com aquest.

Personalment donar les gràcies a les autoritats 
locals, a les de la mancomunitat i a la Federació de 
Societats Musicals de la C.V., per ajudar-nos en el 
que han pogut tant en l’econòmic com en el logístic 
per a què el dia 24 isca tot rodat i sense problemes.

Per a fi nalitzar tornar a felicitar a l’Associació 
Unió Musical de Bocairent en el seu 90 aniversari 
i que vinguen com a mínim 90 més.

Salutacions, 
Juan Chàfer Benet.

President de l’A.G. de la F.S.M.C.V. de la Vall 
d’Albaida i sobre tot Company i espere que Amic 
d’aquesta gran Societat Musical.

President de la F.S.M.C.V. de la Vall d’Albaida 
En Juan Chàfer Benet



Bocairent acull enguany la XXIV Diada Mu-
sical de la Vall d’Albaida. Aquesta s’ha 
convertit en un esdeveniment important a la 
nostra comarca, on any rere any, els orga-
nitzadors planifi quen activitats i concerts que 
omplin de música el poble amfi trió. 

Des de l’ACMMIC volem aplaudir la idea 
de la banda anfi triona, l’Associació Unió Mu-
sical de Bocairent, d’organitzar un especta-
cular concert a la plaça de bous que oferiran 
les bandes participants després del desfi le. A 
més, la Unió Musical de Bocairent per a fi na-

litzar l’acte ens interpretarà unes peses sim-
fòniques relacionades amb la festa de Moros 
i Cristians.

Com a president de l’ACMMIC vull felicitar 
a l’Associació Unió Musical de Bocairent per 
aquesta iniciativa ja que permetrà al públic 
assistent escoltar diferents gèneres musicals 
de la festa morocristiana.

Gràcies al poble de Bocairent per acollir-nos.
Bona Diada a tots.

ACCMIC (Associació de Compositors de Música de Moros i Cristians)

EL TEMPS PASSA, LA PASSIÓ CONTINUA

En un any marcat pel 90 aniversari del naixement 
de la nostra societat musical, ens tornem a reunir 
el 24 de Maig a Bocairent en la XXIV Diada Mu-
sical de la Vall d’Albaida. Ja han passat 19 anys 
d’aquella V Diada que ens deixà imatges i melodies 
per al record. Tanquem els ulls i ens trobem a la 
presentació a les Covetes amb l’estrena de Beki-
rent Fanfàrria de Jose R. Pascual Vilaplana, al pas-
sacarrer farcit de gent o escoltant l’imperial Vientos 
del Pueblo d’Enric Canet fent tremolar la plaça de 
Bous.

Enguany, des de l’Associació Unió Musical 
Bocairent, vos convoquem una altra volta per a 
que vingueu a Bocairent. D’una banda, per a re-
colzar i gaudir del tresor que suposen les societats 
musicals en el dia a dia de cada localitat. D’altra 
banda, per a retre-li un homenatge a la música 
festera. Volem posar en valor aquest gènere únic i 
plenament valencià que posa la banda sonora a les 
nostres festes. Ningú es pot imaginar una festa de 
Moros i Cristians de la comarca sense les bandes 
i la seua música. Bocairent serà l’escenari pel 
qual 2000 músics, juntament amb els composi-

tors de l’Associació de Compositors de Música 
Festera, protagonitzaran i mostraran una xicoteta 
pinzellada de la passió que acaba per ser el centre 
de les seues vides.

Durant la jornada, destacarà la interpretació 
conjunta d’una composició musical a càrrec de 
vuit-cents músics, dividits en cinc grups, dins 
l’acte central que es desenvoluparà a la Plaça de 
Bous. Els grups estaran dirigits per Saül Gómez, 
Damián Molina, Enrique Alborch, Miguel A. 
Ibiza i Bene Ripoll. La festa es tancarà amb un 
concert de la Unió Musical conjuntament amb 
músics de la Mariola al Benicadell i dirigits per 
José V. Moltó, Jose R. Pascual Vilaplana i Da-
niel Ferrero.

Vos convidem a acompanyar-nos pels carrers i 
cada racó de Bocairent en aquesta diada musical. 
Volem que es delecteu de cada peça interpretada, 
de cada societat musical i els seus membres, de 
cada nota d’optimisme i alegria a la vida. Perquè el 
món necessita música, la música de les socie-
tats musicals de la Vall d’Albaida.

Benvinguts i benvingudes a la XXIV Diada Musical 
a Bocairent.

Comissió organitzadora



DISSABTE 26 D’ABRIL
Presentació XXIV Diada Musical de 
la Vall d’Albaida i del cartell comme-
moratiu.
20:30h. al Teatre Avenida.

DISSABTE 17 DE MAIG
Campionat de futbet entre les ban-
des de la comarca.
Pavelló Municipal.
Hi haurà servei de Bar a càrrec de 
l’AUM Bocairent.

DISSABTE 24 DE MAIG
XXIV Diada Musical de la Vall
d’Albaida
16:30h16:30h. DesfiladaDesfi lada de les Societats de les Societats
Musicals.
Recorregut: Placeta dels Omets, C/ 
Mestre Serrano, C/ Bisbe Mahiques,
Plaça de Bous.

Al fi nalitzar la desfi lada, Concert de
l’AUM Bocairent i amb la col·laboració 
de Músics de Mariola al Benicadell.

22h. Sopar de germanor per a r
músics, socis, acompanyants i con-
vidats, amenitzat per LA DIXIE, al C/ 
José Puig.

24h. Nit de festa a càrrec de l’Agru-
pació Musical AUREBA d’Oliva.
Hi haurà servei de Bar, a càrrec de 
l’AUM Bocairent.

DISSABTE 31 DE MAIG
Encontre de Paelles
13h Elaboració de paelles per part13h. Elaboració de paelles per part
dels inscrits, al C/ Dr. Fleming.
14h. Dinar de germanor per als mú-
sics, socis, acompanyants inscrits.
Hi haurà servei de Bar, a càrrec de 
l’AUM Bocairent.

Programa d’actes
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SOCIETAT MUSICAL PASDOBLE AUTOR DIRECTOR HORA

S.M. de BENICOLET
A. E. M "La Nova" de L' OLLERIA 
B. S. d' ONTINYENT 
U.M. / La Nova de QUATRETONDA 
S. M. La Nova d' EL PALOMAR 
S.M Vila  de BOCAIRENT 
U.M. Benicadell de CASTELLÓ de RUGAT
C.M La Primitiva “El Gamell” d' ALBAIDA 
GGGGRUPUP 11
A. M. La Banda d' ALFARRASÍ Í
U.M. Belgidense de BÈLGIDA 
S. M. La Primitiva d' EL PALOMAR
A.M. Santa Anna de BELLÚS  
S.I.M de BENIGÀNIM 
S. M. La Lira de QUATRETONDA
U. M. d' ATZENETA 
GGGGGRGRUPUP 22
S. M. La Tropical de BENIGÀNIM 
A. M. de MONTAVERNER
B.A.C de MONTAVERNER 
S. M. Amics de la Música de GUADASSÉQUIES
U.M. "L' Aranya" d' ALBAIDA 
U. M. La Raboseta d' OTOS 
U.A.M. de FONTANARS dels ALFORINS
U. M  de MONTITXELVO
GRGRUPUP 33
S.U.A.M. d' ONTINYENT
S.M. Beniatjarense de BENIATJAR 
A.M. d' AGULLENT 
U.M.  d' AIELO de MALFERIT 
B.I.M. d' ALFARRASÍ
GRUP 4
S.M. de BUFALI 
Lira Musical de SALEM
A. M. d' ONTINYENT
U.M. de LA POBLA del DUC 
U.M. de LLUTXENT
S.E.M. Santa Cecília de L' OLLERIA 
GRUP 5
Associació Unió Musical de BOCAIRENT

TAYO
LAS PROVINCIAS
DOLÇA MEMORIA
LUCHANDO
FERNANDIN
BOCAIRENT
ROMUALDO SOLER
LA VELLA D'ALBAIDA
CACAÍDÍD ((BaBalll ett mmororo)o)
UNIÓ MUSICAL MONTESAÓ
EDUARDO BORRÁS 
CAMINO DE ROSAS
FLORES ESPAÑOLAS
QUEBRANTÀ
LILIAN
NACHO Y JAVI
L'L'ESESESESESESESPEPEPEPEPEPEPENTALL L (Bala let mom ro)
CIELO ANDALUZ
BRISAS DE MARIOLA
OPERA FALMENCA
JUANITO EL "JARRI"
ANTAÑONA
BETO
ENCARNITA LA DE LLUSIÀN
AMADO
LLLL UITAAADDOR (M.C)
LA TATA
LA ROMANA 
LOS DOS ADOLFOS
AMIC I MESTRE
PACOS 1923
CAVALLERS DE CARRÒS (M.C)
BRISAS DEL CLARIANO
LA MARXA DE LA DIADA
CARRER "LES MONGES"
ATHÊNAEUM
ENTRADA DE BANDAS DE ELDA
FRANCESC CERDÀ
ALIKH-GASBÀ  (M.M)
BUKAYRAN

FRANCISCO ESTEVE PASTOR
VICENTE TEROL
JOSE R. PASCUAL
FERNANDO TORMO IBAÑEZ
JOSEP V. EGEA
VICTOR OLCINA
ENRIQUE ALBORCH
FRANCISCO ESTEVE PASTOR
SASAAAAAAAAAÜLÜLÜLÜLÜLÜLÜLÜLÜLÜ GGGGGGGGGGÓMÓMÓMÓMÓMÓMÓMÓMÓMÓMEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZZ
RAFAEL MULLOR
FRANCISCO ESTEVE PASTOR
JOSE FRANCO
G. CARCEL
JOSE R. PASCUAL
JUAN PELLICER
PEDRO J. FRANCÉS
BEBEEEEENNE RRIPIPOLOLLL
PASCUAL MARQUINA
FRANCISCO ESTEVE PASTOR
LUIS ARAQUE
IGNACIO SANCHEZ NAVARRO
FERNANDO TORMO IBAÑEZ
JOSEP V. EGEA
JOSEP V. EGEA
RAMON GARCIA SOLER
DADAMIMIANANN MOLOLOLINININAAA
SAÜL GÓMEZÜ Ó
AMANDO BLANQUER PONSODA
J. MARTIN DOMINGO
MIGUEL A. SARRIO
FRANCISCO VALOR LLORENS
MIGUEL A. IBIZA
JOSE M. FERRERO
JOAN ALBORCH MIÑANA
PEDRO J. FRANCÉS
ENRIQUE ALBORCH
PEDRO J. FRANCÉS 
JOSEP ROS GARCIA
ENRIQUE ALBORCH
JOSE R. PASCUAL

Julio Donet Mestre
Jose V. Leal
Jordi Soler i Carbó
Carlos Perales Matínez
David Gonzalez Tormo
Francisco Belda Ferre
Jordi Soler i Carbó
Saül Gómez
DIDIDDIDIDIDIDIDIDID RERERRRRR CTCTCTCTCTCTCTTTOOOOROOOOO : SaSSSaSaSaSaSaül GGGGGGGGGGGómómóóóóóóóó ezez
Pau Climent Montaner
Juan C. Bataller Anduix
Juan Alborch Miñana
Jose L. Carreres Belda
Rafael Albert i Guerola
Jovi Alberola Margarit
Emilio Oltra Benavent
DIRERERERERERECCCCTCTC OROROROROROROR: Bene Ripoll
Hugo Chinesta
Federico Sanz Pla
Luis Carbó Segrelles
David Postiguillo Moscardó
Jose J. Sanz Vila
Miguel A. García Boscá
Llorens Belda Juan
Juan C. Bataller Anduix
DIRECTOR: Damián Molina
Jose F. Mira Marín
Juan Alborch Miñana
Jose A. Casanova Insa
Ferràn Sanchis García
Francisco Valor Llorens
DIRECTOR: Miguel A. Ibiza
Cristian Olivares Alfonso
Ernesto Micó Ferri

qJuan Daniel Jover Piqueres
Antonio V. Gosálvez Cantó
Carlos Pellicer Andrés
Enrique Alborch Tarrasó
DIRECTOR: Enrique Alborch
Jose V. Moltó García

16:30
16:34
16:38
16:42
16:46
16:50
16:54
16:58

17:10
17:14
17:18
17:22
17:26
17:30
17:34

17:46
17:50
17:54
17:58
18:02
18:06
18:10
18:14

18:26
18:30
18:34
18:38
18:42

18:54
18:58
19:02
19:06
19:10
19:14

19:26
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DADES:
PEÇA: CAID (ballet Moro) de Saül Gómez.
DIRECTOR: Saül Gómez i Soler.
MÚSICS: 175 aprox.

BABANDNDESES::
BOCAIRENT – S.M Vila
CASTELLÓ de RUGAT – U.M. Benicadell T
ALBAIDA – C.M La Primitiva “El Gamell” A

DADES:
PEÇA: L’ESPENTALLA  (ballet Moro) de Bene Ripoll.
DIRECTOR: Bene Ripoll Belda.
MÚSICS: 170 aprox.
Dolçaines de L'Aljub

BANDES:
BENIGÀNIM – S.I.M 
QUATRETAA ONDA – S. M. La Lira
ATZENEAA TA – U. MA .

GR

DADES:
PEÇA: LLUITADOR (mc) de Damián Molina.TT
DIRECTOR: Damián Molina Beneyto.
MÚSICS: 170 aprox.
Dolçaines de L'Aljub

BANDES:BANDES:
ALBAIDA – U.M. "L' A Aranya"
OTOS – La Raboseta
FONTANARS dels TT Alforins – U.A.M.
Montitxelvo - U. M.

DADES:
PEÇA: CAVALLERS DE CARRÒS (mc)VV
de Miguel A. Ibiza
DIRECTOR: Miguel Ángel Ibiza Zaragozá.
MÚSICS: 170 aprox.

BABABBB NDNDESES::
AGULLENT – A.M.
AIELO de Malferit – U. M.
ALFARRASÍ – B.I.MFF

DADES:
PEÇA: ALIKH – GASBÀ (mm) d'Enrique Alborch.
DIRECTOR: Enrique Alborch Tarrasó.TT
MÚSICS: 180 aprox.
Dolçaines de L'Aljub

BBANDES:
ONTINYENT – A. M.
LA POBLAA del Duc – U.MA
LLUTXENT – U.M 
L'OLLERIA – E. M. Santa Cecília

Presenten l’acte:

En José Ricardo Agulló Saplana
Na Yaiza Santonja i FrancésYY



Saül Gómez Soler naix a Ontinyent el 1982. És r
p pprofessor superior de música llicenciat en Per-
cussió i Composició pel Conservatori Superior de 
Música Joaquín Rodrigo de València on va obtindre 
la qualifi cació d’excel·lent. Estudia també Direcció 
d’Orquestra al Conservatori Superior de Música del 
Liceu de Barcelona. Ha estudiat direcció de banda 
al ISEB en Trento (Itàlia) amb Jean Coober, Felix 
Hauswith, Carlo Pirola i Franco Cesarini.

Ha dirigit diverses formacions bandístiques, tant 
en Espanya com en diferents parts d’Europa (Sal-
zburg, Innsbruck, Praga, Berlín, Munic…). Ha estat 
director titular del Nou Orfeó d’Ontinyent, l’Agrupa-
ció Coral de Benidorm, la Unió Musical d’Aielo de 
Malferit, La Colla d’Ontinyent, la Xafi gà de Muro i 
de l’Ateneu Musical i Cultural d’Albalat de la Ribera.

Actualment és director de la Associació Artístico 
Musical d’Oliva, del Cercle Musical Primitiva d’Al-
baida amb els quals ha guanyat diferents certàmens 
així com de l’Orquestra Simfònica ATRIVM, treball 
que compagina amb la docència com a professor 
d’orquestra en el cos de professors de música i arts 
escèniques de la Generalitat Valenciana.

Ha dirigit diferents solistes internacionals com 
el prestigiós grup de metalls Sapanish Brass Luur 
Metalls, la soprà Francesca Calero o el Tenor 
Ricardo Bernal, els trompetistes Luis González i 
Pacho Flores, el tubista David Llàcer, el trombo-
nista Jacques Mauger, el tubista Fabien Walleran-
do o el violinista Vasko Vasilev entre d’altres.

En el camp de la composició ha escrit diferents 
obres, tant per a banda com per a grups instrumen-
tals. Ha escrit també música per a ballets, audiovi-

suals, i música per a companyies de dansa. 
Participa habitualment com a jurat en diferentsParticipa habitualment com a jurat en diferents

concursos de composició i interpretació, i la seua 
música està gravada en CD per diferents agrupaci-
ons. Alguns dels seus treballs els podem trobar en 
les editorials Omnesbands, Tot per l’aire i Editorial 
Piles.

Al 2003 va rebre el premi Argelaga a la persona
amb millor projecció; premi concedit pels periodis-
tes de la Vall d’Albaida i en 2007 el premi Euter-
pe a la millor composició de música per a la festa 
amb l’obra Adalil. Al 2008 va guanyar el premi Joan 
Baptista Basset a l’aportació a la cultura concedit 
per ACPV. En 2009 va guanyar el premi de música 
de moros i cristians Francesc Cerdà de l’Olleria per 
l’obra “Inarpa” i el premi del públic al mateix certa-
men.

Al 2011guanyat el primer premi i menció d’honor 
al concurs de composició Poble de Muro amb l’obra 
Lament, així com el primer premi i menció d’honor 
al certamen internacional de bandes de música 
d’Altea.

Al 2013 guanya el segon premi al “Concurso de
Composición de Marchas  de Procesión Ciudad de 
Toledo” i el PREMI EUTERPE a la millor gravació 
amb el Cercle Musical Primitiva d’Albaida amb el 
CD Llenguatge Universal.

Recentment ha estat nominat als Hollywood mu-
sic in Media Awards.

És insígnia de plata del Ontinyent C.F. i de la
Societat de Festers del Santíssim Crist de l’Agonia 
d’Ontinyent. En 2010 va rebre la menció honorífi ca 
de l’Excel·lentíssim Ajuntament d’Ontinyent.

BeBenenen . . RiRiRiiiipopopopopopoll Beldada, (A(Alcoi,119696963)3)3)3)
InIniciciaia eellsls sseueuuus esesesstututudididisss dededde sololfefeigig ii cclalarineet t amambb elel 
seu pare, BBenedicto Ripoll Martítínez, en l’’l’AAAcadèmiia 
de la Unió Musical d’Alcoi. Als nou anys aprèn a to-
car la dolçaina amb el seu avi Benedicto Ripoll Peicar la dolçaina amb el seu avi Benedicto Ripoll Pei-
dro. Continua i convalida els seus estudis musicals 
en els Conservatoris; “Juan Cantó” d’Alcoi, “Óscar 
Esplá” d’Alacant, i Superior de Madrid. També en 
l’Acadèmia de Música “Cardenal Cisneros” d’Alcalá 
d’Henares. Havent realitzat diversos cursos de per-
feccionament de clarinet  i de direcció.

Va ser, amb 19 anys, membre fundador i director 
de la Banda de la Brigada Paracaigudista  del E.T. 
A Ibi recupera el repertori tradicional de la dolçaina 
i promou primer un grup amb els seus germans Ri-
card i Jordi  i posteriorment amb el Taller de Música 
Castell Vermell.Ha actuat com a solista de xaramita 
amb prestigioses Bandes de la Comunitat Valen-
ciana. També amb els pianistes Sergio Martínez 
Blasco, José Chafi no Mira i Silvia Gómez Maestro.

Professor de clarinet en l’escola de música de 
la U.M.I. i de solfeig, teoria de la música, xaramita 
i clarinet en l’escola del Castell Vermell d’Ibi; ara 
Centre d’Estudis Musicals d’Ibi.

Subdirector de la Unió Musical d’Ibi, passant a 
dirigir-la com a titular de 1997 a 2000. S’editen sota 
la seua  direcció  quatre  Cds de música festera. La 
banda participa en el programa de Canal 9, “Una 
Música, Un Poble”.

Ha realitzat un bon nombre d’articles sobre mú-
sica folklòrica i especialment sobre la xaramita i el 
seu repertori. També sobre música festera; els seus 
autors i intèrprets. I especialment sobre la música 
iberuda.

És coautor del llibre “La Xaramita a Alcoi”; dedi-
cat especialment a la memòria de Benedicto Ripoll 
Peidro (1907-1999), el dolçainer d’Alcoi.

DeDeDess dee ll’aaaanynynnnn 222000000001111 cococoll·ll llalalabboboborarara eennn ells ss s trtrtrtrrebebebebebaaala lss ccorore-
ogog àràfifi cs del BBBalalallaa llelettt ddede VVVViiririr igigiginininiaa BBoBolllufer d’Alcoi, pperer aall
qual ha composttt un ttt ttot lal de quinze ballllets, entttre els 
quals cal destacar; L’Espentall, Pere l’ermità, Mirat-
ges, Trot, Gitanes Boluferes i Xacges Trot Gitanes Boluferes i Xac. També ha rebut També ha rebut
encàrrecs de música coreogràfi ca per al Ballet de 
Ricardo Giner de Múrcia, i de teatre de carrer per 
a “Artefactes” i “Carros de Foc” de Sant Vicent del 
Raspeig.

Va realitzar la part musical per al muntatge tea-
tral “Enjogassats” amb el qual es van clausurar els 
actes de Centenari de la creació del primer joguet 
a Ibi, l’any 2005, a càrrec del grup de teatre “Font 
Viva”, amb  gran acolliment.

Té compostes al voltant de cinquanta obres per 
a les festes de moros i cristians. També ha fet obres 
didàctiques,  música de cambra i col·laborat en di-
versos treballs cinematogràfi cs del seu fi ll, el direc-
tor Bene Ripoll Cuenca. 

Director convidat i posteriorment titular de la Co-
lla “El Sogall” de Castalla l’any 2008.

Ha sigut seleccionat per a formar part del Cd “An-
tologia de la Dolçaina i el tabal”, editat en 2012 per 
l’Institut Valencià de la Música.

La major part de la seua activitat artística l’ha
centrat en la creació, formació i consolidació del 
Taller de Música Castell Vermell. Ha sigut impulsor 
del el primer concurs per a la composició de mar-
xes per a cavalcada de Reis Mags, que ja va per la 
quarta edició, i  té caràcter internacional.

Ha format part com a vocal o president de diversos
jurats de concursos musicals, de teatre i de disseny. 

És soci i membre de la junta directiva, (2013), de
l’Associació de Compositors de Música de Moros i 
Cristians, ACMMlC.

Paral·lelament a la seua activitat musical desen-
volupa una intensa labor com a pintor i dissenyador. 

DiDirectctoro ddelelel GGGruupp 111
EEEEEEnnnnn SSSSSSaaaaaüüüüülllll GGGGGóóóóómmmmmeeeeezzzz SSSSSooollleeerrr

DiDiDiDiDiDDiiDDD rrererrectcttctcctcttc ororororoor dddddelelellel GGGGGGGGGGGrururururrrur pppp p 22222
EEEEEEEEnnnnnnn BBBeeennnneeee RRRRRRRiiiiiiiippppppppppooooooooollllllllllllllllll BBBBBBBBBeeeeeeeeelllllllldddddaaaaaa



Damián Molollininina a BeBeeneneneyytyty oo, naiix a Bocaiairerererererentnntntntnt, onononon cccco-o-o-
memençnçnçaa elelss seses uus eeestststudududisisis mmmusususicicalalalsss alala ss ssseeet t t anana ysyy ssssototoo a a
la màà d´d´En AAntntononio CCaala atatayayudud Vañañó,ó   enenen sssolololfefeigg i 
amb el clariinet, ccoontinuant als conserervvvatoririsss d´dd OnnOn-
tititinyentt,t CCCarcaiiixenttt, VVValalalèènèn iicia, SSSaragggososossasasa i Alacanttt, 
on acaba els estudis superiors de música.

Ha assistit a diferents cursos i seminaris interna-
cionals, on ha estudiat pedagogia, clarinet, direcció 
de cor, orquestra i banda, amb professors recone-
guts internacionalment com Laszlo Heltay, Alain 
Langreé, Stanislav Krousovsky, Ana Lucía Frega, 
Maravillas Díaz, Jan Cober, José Rafael Pascual, 
José Vte. Herrera, Emilio Molina, Francisco Navarro 
Lara, Eugen Corporon, etc.

Com a director començà als 15 anys, dirigint el cor 
p q qparroquial que hi havia a Bocairent. Paral·lelament 
comença també la seva tasca en la composició de 
música coral, música per a orgue, per a petits con-
junts instrumentals, i música festera. En la actualitat 
compta amb més de 50 composicions, abraçant di-
versos estils musicals, encara que predomina la mú-
sica per a les festes de Moros i Cristians.

Ha aconseguit diversos premis de composició 
per a banda des de l’any 1999 en Bocairent, Muro 
del Comtat i Callosa d’En Sarrià. Primers premis, 
segons, i / o premis accèssit del públic, són el seu 

papapalmlmlmmarararaararéséséséé ccadadaa vevegagagadadada qqqueuee sss’h’haa prpresesenenttatatt t t aaa aa a a ununununununun cconono -
cucursrs dddde e coompmpmmpmppposiccccióóióióióió.....

LLLaLaLaLaLa dddiiirecciióó dede bbanandedess lala ccomo ennçàçà aall CoConjnjununtt 
 InInInstststrrurumemementntntalalal dd lel CCom lplex EEducatitiu ded XXestt, a ll´́any 

1191 87. En 1999999555 dededesesenvnnv lolupa leel ccààràrrerecc ddede ss tototss-s dididirerereccc-
tor en l´Associació Unió Musical de Bocairent du-

 rant 10 anys, i ha estat de director titular dos anys 
a la Lira Musical de Salem (des de 1997 a 1999).

Des de Novembre de 1998 és el director titular de 
 la Societat Musical Ruperto Chapí de Villena, amb 
 la que ha aconseguit realitzar una tasca notable, en 
 els aspectes musical i personal. Més de 15 anys 

de treball conjunt han donat fi ns a avui per a tre-
 ballar molts estils de música i realitzar tot tipus de 

concerts
Com a director invitat, ha dirigit moltes obresCom a director invitat, ha dirigit moltes obres 

seues en les bandes de música de les comarques 
interiors de la Comunitat Valenciana, i en Alagón 
(Saragossa). Amb l´Associació Unió Musical de Bo-
cairent, ha dirigit en diverses ciutats i poblacions de 
la Comunitat Valenciana i a Catalunya.

És també el director titular de l´Agrupació Coral
Bocairent des de la seua fundació, a principis de 
l´any 2004. Compagina aquesta tasca amb la do-
cència en Educació Secundària al Col·legi “Santa 
Maria” d´Ontinyent.

Miguel Àngel Ibiza Zaragozà, natural de Xeraco 
(València, és Professor Superior de Trombó,
amés també obté el Títol Professional de Tuba 
(Bombardí).

Ha realitzat cursos de perfeccionament de
, ,Trombó, Bombardí i Tuba amb Jesús Juan Oriola, 

Antonio V. Mas Varó, Enrique Ferrando, Francisco 
R. Vega, Alberto, The Sir Aligator’s Company, 
Jacques Mauger, Javier Colomer en el mon del 
trombó i amb Robert Child i Nick Child (Solistes 
Internacionals de Bombardí).

Harmonia, anàlisi musical, composició i
pedagogia amb Carmen Arroyo, Jan D’Haene, Yvan 
Nommick, Dr. Enrico Fubini, Joan E. Canet, Javier 
Artaza.

També ha estudiat direcció amb Jaime Belda
Cantavella i Manuel Hernàndez.

Ha estat membre, per concurs-oposició, del
Cos de Músiques Militars, (1995-2006). Professor 
de Trombó al Conservatori Professional d’Elx, 
Ontinyent, Elda i a les escoles de música de 
Xeraco, Pedreguer, Xaló, Gata de Gorgos, Benissa, 
Els Poblets

En el camp de la composició ha estat: Finalista
al II Concurs Nacional de Marxes Processionals 
“Ciudad deOrihuela”, fi nalista al IX Concurs 
Nacional de Música Festera de Callosa d’En 
Sarrià fi nalista al I Concurs de Música Festera de 

a l’’Olleria, primer Premi al XX Concurs de Música
s Festera d’Ontinyent, Menció d’Honor al III Concurs
e de Composició per a Dolçaina i Percussió de
ó Dénia , Segon Premi al IV Concurs de Composició

 per a Dolçaina i Percussió de Dénia, Primer Premi
al III Concurs de Composició de Marxes Mores al III Concurs de Composició de Marxes Mores
i Cristianes “Vila d’Alaquàs”, Finalista al XIV 
Concurs de Composició de Música Festera “Vila 
de Benidorm” ,Finalista al Concurs de Composició 
amb motiu del 150 Aniversari dels Moros i 
Cristians de Bocairent  Finalista al XV Concurs de 
Composició de Música Festera “Vila de Benidorm, 
Primer Premi al I Concurs de Composició de 
Música Festera “Ferrer Pastor” de La Font d’En 
Carrós.

Els seus treballs están publicats en editorials
com Omnes Bands o Edicions Marfi l.

 És soci i vocal de la Junta Directiva de
l’Associació de Compositors de Música de Moros i 
Cristians (ACMMIC).

 En l’actualitat és professor de Trombó al
Conservatori Professional de Música “Ana Mª 
Sánchez” d’Elda, Professor de Trombó, Tuba 
i Llenguatge Musical al Conservatori i Escola 
Municipal de Música de Pedreguer, Professor de 
Trombó a l’Escola de Música de la “Unió Musical 
Els Poblets” , Professor de Trombó i Tuba a l’Escola 
de Música de la “Unió Musical Xeraco”.

Directcttororor dddelele  Gruuupp 33
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Enrique Alborch Tarrasó (Castelló de Rugat,
València, 1976).

Titolat Superior de Música en l’especialitat
de Trompeta, ha estudiat als conservatoris de 
Carcaixent, València i Múrcia, amb els professors
Salvador Albert, Alejandro Castañeda i Emilio
Gómez. Ha participat en diversos cursos de
perfeccionament del seu instrument, cursos
d’harmonia, anàlisi i composició i ha format part de
diverses formacions camerístiques.

Ha sigut professor de les escoles de música de
l’Ateneu Musical de Cocentaina, Escola Comarcal
de la Vall d’Albaida, Unió Musical Belgidense de 
Bèlgida i a diversos conservatoris de la xarxa de
centres de Conselleria. Actualment és professor de
Cor, Llenguatge Musical i Trompeta a les Escoles
de Música de Castelló de Rugat, La Pobla del Duc i
Ateneu Musical de Cocentaina. 

És Diplomat en Direcció de Banda per 
l’EMUSVALL amb el mestre José R. Pascual-
Vilaplana i també ha ampliat els seus coneixements
de direcció amb Jan Cober, Henrie Adams,
Enrique García Asensio, Jose Mª Cervera, Eugene
Corporon, César Álvarez i Josep R. Gil-Tárrega. Ha
segut subdirector de l’Agrupació Coral de Castelló
de Rugat, director titular de la Unió Musical de la

Pobla del Duc, de l’Ateneu Musical de Cocentaina i 
de l’Agrupació musical Ontinyent i director convidat 
a l’Agrupació Musical de Pego. També ha sigut 
convidat a dirigir la seua música en diferents 
bandes valencianes i alacantines. Actualment és 
director titular de la Societat Escola Musical “Santa 
Cecília” de l’Olleria.

Com a compositor ha estrenat diverses peces 
de música festera, algunes d’elles han segut 
premiades a diferents concursos de composició: 
“Cavallers de l’Ofra” (2on premi a Bocairent, 1997), 
“Terra Nostra”(1er premi a San Vicent del Raspeig, 
1999), “La Victòria” (Accèsit del Simposium de 
la música de moros i cristians, 2001), “Guillem” 
(Finalista al concurs de composició de l’Olleria, 
2008), “21 Contrabandistes” (3ª classifi cada al 
concurs de Monfort del Cid, 2009), “Agrupats”
(Finalista al concurs de composició de l’Olleria, 
2010) i “Romualdo Soler” (1er Premi a Alcoi, 2014). 
A més, ha sigut requerit a Elda i a Yecla com a jurat 
dels seus concursos musicals.

En 2006 va ser l’encarregat d’escriure l’obra 
obligada del XXI Certamen de Música Festera 
Ciutat d’Elda amb la marxa cristiana “Sibila de 
Fortià”.

DiDirerectc orr del Grup 5
En Enrique Alborch TarrasóEn Enrriiiqqueee AAAlllbbboorrrccchhh TTTaaarrrrrraassóó

-Paisajes de la Reconquista (1985)
Poema simfònic
R. Alcaraz Ramis (Muro 1924 - 2002)
DiDirerector: José Rafael Pascual Vilaplana

-Fanttaassiiaa Muladiana (1985)
Fantasssiaiaiaa
Jośe MMMMª Ferrererero o o PaPaPastor (Ontinyent 1926 - 1987)
Director: Daniell FeFerrrrrrererero oo Silvage

-L-La a Porta de l’Àngel (20100))
Poemmmaa sisimfmfònònic
SaSaül Gómmezez ii SSoler (Ontinyent 19822)))r
Direrectctoror: José é VtVte.e  Moltó García

-Chhiimmmoo (19664)4))
mmmmamamam rxrxxrxa a aaa a momomoomomom rararara
JoJoJooJoJoJ śśeśeśeśeśe MMMMª FeFeFeFeFeerrrrrrrrrrr ererererere oo o oo oo PaPaPaPPaPaPaststs orro  (O(OOOntn inyyeyeyentntnt 11929 6 - 1999877)))
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Programa del Concert
XXIV DIADA MUSICAL

De la mà de l’Associació Unió Musical Bocairent 
+ Músics De Mariola Al Benicadell
a la plaça de bous de Bocairent
DISSABTE 24 DE MAIG DE 2014

coocoococoo rdrdididinacaccióióió i ri ri redaedaedacció:::
AUMAUM BoBocaica rentt

disdisdisdi sensensesee y dy de e carttellell:
EdEduduardarda o Bo Blaslas GiG sbeert Vañó

disdisdisisisisssensensenseneneny gy gy gy gy gy gràfiàfiràfir c c i mi aquaqaqaq etat cióció::
Liggllú estes udiududi crcreateatiuiu

colo ·laaaborborborboradoadoadodors rs rs sr fotfotfotooogràfi fics:
Arxrxiu iu AUMAUMBB
AlbAlbertertt DoDoDoménménm echech DoDoménéménecheche
LigLigLiglú lú lú estestudidiudi crcreateatiuiu

impimpimpimpimpmpimprimrimrimrimrimrimrimrimeixeixe ::
Marí Mí Mí Montontontanyanyanaana Gràfi queess



JoJ sé RRafael l PASCCUAU L-VILAPLANA, , Directoororororoo
(M(Mururoo, 1197971)1)

InInIniciciciaiaia lllaa seseseuaua ffforormamama icicióóó mumu isisicacalll aa llala UUU ininióóó MMuMu isisicacall l de 
MuMuroro aambmb eell pipiananoo ii elel bbomombabardrdíí, pperer cconontitinunuarar-l-laa a
als conservatoris d’Alcoi i de València. Alumne de 
Direcció de Banda deDirecció de Banda de Jan CoberJan Cober i irr Eugene CorporonEugene Corporon
(Universitat del Nord de Texas, USA), va estudiar 
Direcció d’Orquestra a Viena amb Karl Österreicher, rr
Yuji Yuhasa i Hans Graf. Amplia estudis de Direcció ff
a Ljubljana amb el mestre Georges Pehlivanian

Ha dirigit diferents Bandes i Orquestres profes-
sionals a Alemanya, Anglaterra, Argentina, Àustria, 

g q pp

Bèlgica, Cuba, Eslovènia, Espanya, Holanda, Itàlia, 
Portugal, Romania i Suïssa. Entre elles la Banda 
Nacional de Cuba, Banda Nacional Juvenil d’Ho-
landa, Banda Municipal de Buenos Aires, Banda 
Simfònica Portuguesa d’Oporto, Banda de les 
Forces Armades d’Eslovènia, Bandes Municipals 
d’Alacant, Barcelona,  Bilbao, Castelló, A Coruña, 
Madrid, Pontevedra, Sta. Cruz de Tenerife, San-
tander, Santiago de Compostela o Vitòria, Banda 
del Conservatori Superior del Principat d’Astúries, 
Banda del C.S. de Canàries, Banda del C. Superior 
de Jaén, Banda de MUSIKENE, Banda de la Fede-
ració Murciana de Bandes, Banda de la Federació 
Valenciana de Bandes, Banda de la Federació Na-
varra de Bandes, Orquestra Simfònica de Bucarest, 
Orquestra de Cambra “Manuel de Falla” de Cadis, 
O.S. de Castelló, O.S. Múrcia, O.S. del Vallès., O.S. 
del CONSMUPA, O.S. de la UCAM de Múrcia. Ha 
estat director titular de les Bandes U.M. Castell de 
Castells, A.U.M. Bocairent, A.A.M. “El Trabajo” de 
Xixona, U.M. Yátova, S.M. “La Nova” de Xàtiva i de 
la U.M. de Muro, així com del grup “La Xafi gà”.

És compositor d’un nombrós catàleg d’obres sim-
g p g

fòniques, de cambra i corals. Entre elles destaquen 
el musical Balansiyyà, el concerts Brass and Wines
(bombardí i quintet de metalls), Hernandiana (quin-

tetet t dede mmetetalalala lslsls iii bbbbanananandadada))),), DíDíDíDíptptptticicicic ddddell TTTiririranaant t (t(trombó ó
bababab ixix, nanarrrraadaddoor i bbbananda),), Medii Tererraraneumm (t(trorompmpaa ii 
ooro questra a dede camambra)),, les obbres de música de cam-
bbrbra:a: MiMiiMirararadadddas,ss LLLLes nocesese ddd llel mmmanan ààyà, MMeMemòmòmòriririeseses ddd’’uunn 
tetempmpss, FFrarancncesescc, hhomome e ii sasantnt.. a.aixixíí cocomm nonombmbrorosesess 
obobobrereress pepep r r a aa lala fffesesestatata dddee e MoMoMororoross s ii CrCrCrisisistittianans:s: SaSararara,,, CaCa-
vall de Foc, Jéssica, Tudmir, Archaeus, Encuentros, vall de Foc, Jéssica, Tudmir, Archaeus, Encuentros,
Creu d’Arsuf, Yakka, ...  La seua música és inter-
pretada habitualment en tot el territori espanyol així 
com a Colòmbia, Itàlia, Holanda, USA, Argentina, 
Suïssa, Israel.... Ha enregistrat uns vint CD’s de 
música bandística.

És principal director de l’Orquestra Simfònica d’Al-
bacete, director de l’Orquestra de Vents FILHARMO-
NIA, principal director convidar de l’Orquestra CAME-
RA MUSICAE de Tarragona així com professor de 
direcció de banda a l’E.C.M. Vall d’Albaida i director 
artístic dels Cursos de Perfeccionament Musical del 
Istituto Musicale “G.A. Fano” de Spilimbergo (Itàlia). 
És professor de direcció convidat del ISEB a Trento 

p g ( )

(Itàlia) així com en diferents cursos de Direcció de 
Banda a Espanya (Galícia, Castella La Manxa, Cas-
tella Lleó, La Rioja, Catalunya...), Colòmbia, Suïssa, 
Itàlia, Portugal, Alemanya i Holanda.

En 1991 rep la “Batuta del Mtro. Guillermo 
Tomás” de la Banda Nacional de Cuba. En 1997 
guanya el Primer Premi “Gold Baton” del 8è. Con-
curs Internacional de Direcció del WMC a Kerkrade 
(Holanda). En 2000 guanya el Primer Premi “Baton 
of Honour” del 1er. Concurs Europeu de Joves Di-
rectors de la EBBA a Birmingham (Anglaterra). En 
2004 és guardonat amb el Premi Euterpe de Com-
posició de Música per a la Festa i el Premi Euterpe 
de Direcció de Banda, atorgats per la Federació de 
S.M. de la Comunitat Valenciana. En 2009 és guar-
donat amb el Premi Nacional de Música “Ignacio 
Morales Nieva” atorgat pel Festival de Música de 
Castilla La Mancha.
www.pascualvilaplana.com

EEnn JJoossee  RRaaffaaeell PPaassccuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaallllllllllllll-------VVVVVVVVVVVViiiiiiilllllllllllaaaaaaaaappplaanaa
dirigint Paisajes de la Reconquista

NaNaixix aaa OOOntntntinininyeyeyeye tntnt en 1919191965656565.. VVaVa ccomomoomenençaççaç rr elelss s esee tuuu---
ddididisss mummum sisicacaalslsls eeennn lalala sseua ciciciutututatatat nnnaata alalal dddeee lalala mmmààà ded l 
Pare V. Pérez-Jorge. Continua els seus estudis 
professionals en el Conservatori Superior de Mú-
sica de València  on obté les Titolacions Superiors  sica de València on obté les Titolacions Superiors
de Trompa amb D. José Rosell ; Armonia, compo-
sició i instrumentació amb D. Luis Blanes Arques i 
D. Amando Blanquer Ponsoda,  Direcció de Cors  
amb Eduardo Cifre  i Direcció d’Orquestra  amb D. 
Manuel Galduf .

Ha assistit a classes de direcció amb Manuel
Galduf, Bernardo Adam Ferrero, Roberto Forés 
i Antoni Ros Marbà. Ha dirigit les següents agru-
pacions: l’orquestra del Conservatori de València,  
l’orquestra Simfònica del Vallés, la Unió Musical 
de Muro i  la Banda Municipal de Villena. Des de 
1987 fi ns l’any 2000 ha sigut director titular de la 
Banda Unió Artística Musical d’Ontinyent amb qui 
ha obtingut dos Primers premis en els certamens  
de Cullera i Elda, un tercer en Camp de Criptana 
i un segon en València. Des de 2001 fi ns el 2005, 
ha sigut director titular de la Banda de la Societat 
Filharmònica Alteanense. Amb aquesta banda ha 
inaugürat el Palau de les Arts d’Altea, i ha obtés un 
segon premi al certamen ciutat de Murcia al 2001,  i 
la Medalla d’Or amb Menció d’honor en el certamen 
de Kerkrade a l’any 2005.

Ha realitzat diverses gravacions per a la Editorial
Alberry Soart, RNE (cicle concerts al Palau) i altres 
entitats culturals d’Ontinyent i Altea. Es President 
de  l’Associació de Compossitors de Música de Mo-
ros i Cristians (ACMMIC). Ha estat com a jurat en 
varios certamens a les ciutats d’Elda, Altea la Vella 
, Villena , València i Paipa (Colombia).

EnEnEn lll’a’a’aanynyn 222000000888 vavava sssererer dddiririrececectototorrr cococonvnvnvviddidatattt eeennn elelel “4º44  
 EsEsEstátátágiigiooo dedde OOOrqrqueueuestststraara dddeee SoSSoSoprprprososos PPPIAIAIAAGEGEGET”TT ,, cacacampmpmpususus 
 Universitari de Mirandela i Viseu en Portugal. Este 
 encontre estaba dirigit als alumnes universitaris i 

de conservatoris que volien perfeccionar els seus de conservatoris que volien perfeccionar els seus
estudis musicals amb la interpretació en conjunt de 
diverses obres i estils, tot impulsat per la Llicencia-
tura de Música d’eixa Universitat.

L’any 2010 va ser guardonat per la Federació Va-
lenciana de Societats Musicals amb el Premi Euterpe 
en la secció de composició de música per a la festa.

Pel que fa a la composició, és autor de més de 50
marxes i pasdobles. Així mateix també ha composat 
per a  altres plantilles instrumentals: cal mencionar 
la “Fantasia” per a marimba, el poemes simfònics 
“Untinianum” , “Fa 150 anys” i “El campanar de la 
Vila”, “Tema i variacions” per a orquestra, “Sinfonie-
ta” per a conjunt instrumental, “Ave Maria”  per a cor 
(obra dedicada a la Puríssima Concepció, Patrona 
d’Ontinyent), i dos obres incidentals,  una  per a or-
questra i cor, amb text de A.Machado i l’altra per a 
piano, clarinet i fl auta .  Per encàrrec de l´ ajunta-
ment d’Elda, va composar en 1998 la marxa mora 
obligada del certamen de bandes d’eixa localitat.

Actualment pertany al cos de professors de Mú-
sica i Arts Escèniques de la Generalitat Valenciana 
en la especialitat de Trompa al Conservatori Profes-
sional de Cullera i és director de la banda Unió Mu-
sical d’Alberic, amb qui ha obtingut un segon premi 
a la secció d’honor del Certamen Internacional Ciu-
tat de València en l’any 2007 i 2013, un tercer premi 
al mateix certamen en l’any 2011, i un primer premi 
en la secció simfònica al  Certamen Internacional 
Vila d’Altea en l’any 2009.

EEnn DDDDDDaaannniiieeellll FFFFFFFFFFFeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrreeerrrrrrrrrrroooooooo SSSSiiiiilllllvvvvvaaaaaaggggggggeee
didiririgigintnt FaFantntasia MMMululadadiaiannanana



NaNaatututuraraalll dedee MMMurururo oo ,, ininiciciàià eelsls sseueuss s eese tutudidis s mumusisicacalsls
ddde la màà ddel mmestrt e SaSalvlvadadoror MMarartítínenezz aa l’l’esescocolala
ddedede la UnUnUnUnióió MMususicicalal.. Més endavant estududia amb el
mestre Mannnnueuu l Galan, i amb el seu cosí i catedrà-
ttic de percussssióióió aaalll cococonservatoriri dd’AAlalacacantnt ,, JJoaoan n 
García Iborra.  En l’any 1979 5 entra a formar part 
dde la U.M de Muro com a percussionista. Conti-
nua el seu aprenentatge musical als conservatoris
dd’Alacant, València i Barcelona, ací amb el mes-
ttre Xavier Joaquim. Actuà com a percussionista
invitat en l’orquestra del Liceu de Barcelona i eni it t l’ t d l Li d B l i
l’orquestra Ciutat de Barcelona al Palau de la Mú-
sica Catalana, sota la direcció del mestre Antoni
Ros Marbà. Com alumne a assistit a nombrosos
cursos de direcció impartits pels mestres José Mª
Cervera, Jan Cober, Norman Milanés I Jose R.
Pascual, a més de classes d’ Harmonia per part
dels mestres Rafael Alcaraz i Rafael Talens, i de
piano amb la professora alcoiana Mª Àngeles
Palacios. En Gener de 1988 és nomenat director 

dede llaa UnUnióió MMusussicicalalal dde e MuMuroro ii dde e lala sseua escococococoolllal  
mumuninicicipapall dede mmúúsica, càrrec quq e deseenvnvololupuppppààààà fifi finsns 
al Dese embre e dede 11999977 i i ququee ababanandodonnà volunununnttària-
ment. En aquesta etapa s’aconsegueixennn nnnombro-
sososs prprp ememisis aalsls ccerertàtàmemensns de Diputació ó ó iii Comuni-
tat t, a més de coconsololididaar “ LL’E’Escc lololaa mmuniniiciicipapalll “““ ddede 
música i preparar el canvi fi ns “ L’Escola comarcal
“.  Ha actuat com a director convidat en alguns
concerts amb la banda Agrupació Artístico Musical
“ El Trabajo” de Xixona.  En Octubre de 1998 es fa 
càrrec de la direcció da la banda “ Cercle Musical à d l di ió d l b d “ C l M i l
d’Albaida” estant al front de la mateixa fins l’Abril 
de 2003. Es director titular de “ La Unió Musi-
cal Contestana “ de Cocentaina , des de juny de 
2004 fins desembre del 2007 , en la que a més 
de nombroses activitats , concerts , van rebre  , 
el premi  EUTERPE 2007 , al millor enregistra-
ment , per el CD “ Creu daurà“.

Des del setembre de 2008 és director titular de
l’Associació Unió Musical Bocairent.

Naix l’any 1924 fruit de la fusió de les dues societats 
musicals existents a Bocairent, la Nova i la Primiti-
va, totes dues amb una àmplia trajectòria musical 
des del segle XIX. Així la Nova va guanyar el Cer-
tamen de la Fira de Juliol a València l’any 1891 i el 
d’Alcoi l’any anterior.

El primer director de la Unió Musical va ser Àn-
gel Bernat, i a ell el van seguir Miguel Puerto, Pere 
Castelló, Antonio Calatayud, Manuel Jornet, Felipe 
Belda i Francisco Belda, tots ells veïns de Bocai-
rent. L’Associació Unió Musical Bocairent ha gua-
nyat diversos guardons entre els quals cal destacar 
els següents:

-Tercer Premi al Certamen de Cullera de l’any 
1966.
-Primer Premi al Concurs Excma. Diputació de 
València any 1974.
-Segon Premi al Concurs Música Festera d’On-
tinyent any 1979 i Tercer Premi en l’any 1980.
-Segon Premi al Concurs Música Festera d’Elda 
any 1988.
-Tercer Premi al Concurs Diputació de València 
any 1992.

-Tercer Premi al V Certamen Internacional de 
Bandes de Torrevieja any 2011.
-Tercer premi i Premi a la millor desfi lada en el 
Certamen de Bandes Ciutat de Cullera any 2013.

El 1994 es fa càrrec de la direcció de la banda 
José Rafael Pascual Vilaplana, qui l’any 1997, sent 
director titular de la banda, va guanyar la batuta 
d’Or en el Concurs Internacional de Direcció de 
Kerkrade (Holanda).

L’Associació Unió Musical Bocairent va organit-
zar l’any 1995 la V Diada Musical de la Vall d’Albai-
da, en la qual es va estrenar “Bekirent Fanfàrria”, 
composta per José Rafael Pascual per dolçaines, 
percussió, metalls i soprano solista, es va estrenar 
en les Covetes dels Moros. A més va participar l’En-
semble “Músics de Mariola al Benicadell”

Aquest mateix any va realitzar una gira per Bèl-
gica, convidada per la Banda Real de Opdorp (Kon. 
Harmonie Met Moeda Voourit Opdorp). Va celebrar 
un concert a Bruges i un segon en Opdorp. El mes 
d’octubre protagonitza sota la direcció de Carles 
Santos tota la part musical del lliurament dels Pre-

didiririgigintnt La Porortata dde e l’ÀnÀngegell

Associació Unió Musical de Bocairent
Breu història i trajectòria



mis Octubre, que anualment organitza l’Editorial 
3i4 i que va ser retransmesa en directe per TV3, 
Televisió de Catalunya. L’any 1996 organitza a la 
Plaça de Bous de Bocairent i amb la direcció de 
José Rafael Pascual l’espectacle “La Zarzuela” un 
concert Líric Musical amb la participació de can-
tants solistes (sopranos, tenors i barítons). 

També aquest mateix any va realitzar un con-
cert al costat de la “Agrupació Musical El Treball 
de Xixona” interpretant les dues bandes conjunta-
ment amb la Coral Crevillentina l’obra de Carl Orff 
“Carmina Burana” a la mateixa Plaça de Bous. Els 
anys 1997 i 1998 organitza cursos de direcció amb 
els directors internacionals Florin Totan (Romania) i 
Jan Cober (Holanda) per a directors de tota la Co-
munitat Valenciana.

L’any 1998 l’Associació Unió Musical és convi-
dada a participar en les Festes Majors de Vilanova 
i la Geltrú (Barcelona), i eixe mateix any a l’Expo de 
Lisboa assisteix com a banda convidada en repre-
sentació de la Comunitat Valenciana. 

A mitjans de 1998 es fa càrrec de la direcció de 
la banda el mestre cubà Norman Milanés Moreno 
establert a Bocairent. 

L’any 1999 organitza el Concurs de Joves In-
tèrprets d’Espanya. Aquest mateix any celebra un 
Concert de Música Festera a l’auditori Enric Giro-
nés de Lleida. Aquest any, l’AUM Bocairent va ce-
lebrar el seu 75è aniversari amb concerts i actes 
diversos, dels quals destaquen el concert que va 
oferir a la Plaça de Bous de Bocairent el cantautor 
Lluís Llach i el que la pròpia Associació Unió Musi-
cal va interpretar al Palau de la Música de València.

El mes d’octubre de l’any 2000 l’Associació Unió 
Musical realitza una gira de concerts per Cuba con-
vidada per l’Orquestra Simfònica de Matanzas, el 
grup va actuar al Gran Teatre de l’Havana a la sala 
García Lorca. A l’octubre de 2001 deixa la direcció 
de la banda Norman Milanés passant a ser director 
honorífi c.

En el període de 2.003-2.005 es fa càrrec de la 
direcció Àngel Lluís Ferrando Morales. 

Des del juliol de 2005 fi ns al juliol del 2008 
la banda va estar dirigida pel jove director Jordi 
Francés Sanjuán, guanyador de la Batuta de Plata 
al Concurs Internacional de Direcció a Kerkrade 
(Holanda), durant la seua etapa com a director 
titular de l’AUM Bocairent. En aquest període la 

banda realitza un encontre de bandes a Troviscal 
(Portugal), el maig de 2.007 

Destaca també la realització de concerts amb 
grans músics com Francisco Blanco LATINO en el 
concert de Jazz, o de la violinista israeliana Kinne-
ret Sieradzky en el concert de Primavera de l’any 
2006 al pavelló d’esports on la banda a més va fer 
l’estrena absoluta a Espanya de la Simfonia nº1 
d’Alex Poelman “Les 7 meravelles del món antic”. 
Destacant també la visita del compositor holandés 
Bert Appermont per dirigir la banda l’any 2008. 

Des de setembre de 2008 la banda està dirigida 
pel director de Muro José Vicente Moltó García, que 
ha estat com a director en diferents bandes del nos-
tre voltant. Amb el qual participaren el passat estiu 
del 2009, en la inauguració del Festival de Kerkrade 
i realitzaren un concert a la localitat holandesa de 
Vaals. 

Amb aquest director es retorna a un Certamen, 
l’any 2011 al V Certamen Internacional de Bandes 
de Música de Torrevieja, i l’any 2013 al Certamen 
de Cullera.

Durant l’any 2014 celebra el 90 aniversari de la 
seua fundació, on entre altres actes cal destacar 
l’organització de la XXIV Diada Musical de la Vall 
d’Albaida.

Actualment té una plantilla de 100 músics i comp-
ta amb més d’un centenar d’alumnes a la seva es-
cola d’educands; paral·lelament compta amb una 
Banda Jove formada per 35 músics-alumnes.

Dins del camp de la Música Festera, l’Associació 
Unió Musical Bocairent ha estat bressol de compo-
sitors com: Àngel Bernat, Joaquín Belda, Manuel 
Jornet, Antonio Calatayud, Miguel Aparicio, Damián 
Molina, Hermenegildo Sempere, Javier Molina o 
Juan Calatayud autor del pasdoble FEBRER .

L’Associació Unió Musical va enregistrar un 
disc compacte de Música Festera d’autors locals, 
aquest CD està inclòs dins de la col·lecció JA BAI-
XEN. Al 2009 va editar dos discs més. D’una banda 
un cd gravat en la seva totalitat per l’AUMB per a 
un CD de la Filà Mosqueters de Bocairent pel seu 
150 aniversari. D’altra banda, ha participat en l’últim 
projecte de José Rafael Pascual Vilaplana, gravant 
3 peces del mateix en el doble disc anomenat “De 
Fang”.

ACF APLICA                                                                                                                
c/Cubet, 15  - Bocairent                                                                                                
Tel/fax: 962351179 / Mòbil: 615952758
acfaplica@gmail.com

ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS Nº1 
BOCAIRENT                                                       
c/Banyeres, 1 baix - Bocairent                                                                                            
Tel i Fax: 962350887 - mòbil: 649266086
gilabertloteriabocairent@gmail.com

ALLIANZ SEGUROS                                                                                                  
c/Batalla de Lepanto, 20 baix - Bocairent                                                                     
Tel./Fax 962905296
maricarmenmico@gmail.com

ALMATIC                                                                                                                      
c/Vinalopó, 17 - Bocairent                                                                                                
Tel. 606 51 91 82 - almatic@almatic.es 

ASENAUTO                                                                                                                   
Avda. Sant Blai, 19 B - Bocairent                                                                                      
Tel i Fax: 962350442
asenauto@hotmail.com

AUTO-FERRE                                                                                                              
c/Gabriel Miró, 66 - Bocairent                                                                                       
Tel/fax: 962350781
autoferre@raopel.com

AUTOPALAZÓN                                                                                                          
Partida el Rocheral, s/n - Alfafara                                                                                       
Tel. 965510457 / 625746035
autopalazon@gmail.com

AVANÇA  Acadèmia d’Estudis Diversos                                                                     
c/Santa Àgueda, 29C - Bocairent                                                                          
Tel.608090944
academiaavanca@gmail.com

BAR  NOU  TERRAT                                                                                                          
Pl. Joan de Joanes, 12  - Bocairent

BITEC                                                                                                                               
Ctra. Villena-L’Alcúdia 
Km 26.100 - Bocairent                                                                     
Tel. 962350328 - Fax: 962351001
bitec@bitecpvc.com - www.bitecpvc.com 

CAFETERIA BAR CRESPO                                                                                            
c/San Juan de Ribera, 6 - Bocairent                                                                                   
Tel. 649503284

CAFETERIA DOMÉNECH                                                                                             
c/Batalla de Lepanto, 14 - Bocairent                                                                                   
Tel. 681324845

CAIXA ONTINYENT                                                                                                   
c/Batalla de Lepanto, 12 - Bocairent                                                                                   
Tel.962 35 02 65

CAMPING MARIOLA                                                                                                       
Ctra. Bocairent - Alcoi, Km 9 - Tel. 
962135160 (camping) /962135161 
(restaurant)    info@campingmariola.com 
- wwwcampingmariola.com

CASA RURAL EL CÀNTER                                                                                          
c/Cantereria, 41 - Bocairent                                                                                                
Tel. 699328779 - elcanter@elcanter.es
www.elcanter.es

CASA RURAL SANT VICENT                                                                                             
Pl. Sant Vicent, 11 - Bocairent                                                                                          
Tel. 660736774 / info@santvicent.com
www.santvicent.com



CASA XAM  BAR/RESTAURANT                                                                                      
Avda. D’Espanya - Bocairent                                                                                                  
Tel. 625540602

CEMEC                                                                                                                       
Pol.Ind. El Regadiu, c/Comarca dels 
Ports, 30
Bocairent - Tel. 962351358
info@cemec.es

CEPSA - JORNET LLOBREGAT                                                                                   
Ctra.Villena, 11 - Bocairent                                                                                                
Tel. 962905139 - Fax: 962350871
jornetllobregat10933@hotmail.com

CLARAVISIÓN                                                                                                            
c/Martínez Valls, 27 - Ontinyent                                                                                           
Tel. 961911296
ontinyent@claravision.es

COMERCIAL T & B                                                                                                            
Avda. 9 d’Octubre, 20 
- Banyeres de Mariola                                                                      
Tel i fax: 965567513 - Móvil: 615277858
comercialtb@mariola.com
info@comercialtb.com

CONSTRUCCIONES 
BRUNO PASCUAL, S.C.                                                                 
c/Músic Bernat, 26 - Bocairent                                                                                          
Tel. 616844642 / 676564764

CONSTRUCCIONES Y 
REFORMAS CAMPOS                                                                    
Tel. 660503051 / 962350744
camposconstruc@gmail.com

CREACIONES EUROMODA, S.L.                                                                                 
Pol.Ind. El Regadiu - c/Comarca de la 
Marina, 3 - Bocairent - Tel.962350787
euromoda@creaciones-euromoda.com
www.creaciones-euromoda.com

CRISTALERIA  JUANCAR                                                                                                 
Pol.Ind. El Regadiu, c/Comarca de la 
Costera, s/n - Bocairent - Tel. 962350136 
/ Fax: 962355053
info@cristaleriajuancar.com
wwwcristaleriajuancar.com

CRISTALERIA BLAI · 
L’ESTANC  DE  BLAI                                                           
Avda.San Juan de Ribera, 6 - Bocairent                                                                              
Tel. 962905093

DURPLASTICS                                                                                                    
www.durplastics.com

ELECTRICITAT RIBERA                                                                                                  
Avda.Sant Blai, 5 - Bocairent                                                                                             
Tels. 962350203 / 962351253
riberasl@riberasl.com - www.riberasl.com

ELSA REGAL - Salut i Estètica Dental                                                                         
c/Joan Beneyto Bernàcer, 23 - Bocairent                                                                            
Tel. 962351312 / 696085154
clinica@elsaregal.com
www.elsaregal.com

ENERGIA TÉRMICA                                                                                                    
c/Francisco de Paula Montblanch s/n
Muro de l’Alcoi                                                         
Tel. 966440715 / Fax: 966536097
energiatermica@hotmail.com

ESTANC Nº 2                                                                                                                      
Pl. Ajuntament, 16 - Bocairent                                                                                          
Tel. 962351354

FELIPE TORRES  CONSTRUCCIONES                                                                     
c/Maestro Serrano, 26 -3a - Bocairent                                                                     
Tel.962350969 / 615084227
felipetd@orange.es

FETEXSA                                                                                                                     
Pol.Ind. El Regadiu  S-1, c/Comarca de 
l’Alacantí, 4  - Bocairent - Tel.962350060 / 
Fax:962350490 fetexsa@fetexsa.com
www.fetexsa.com

FIBRESVAL                                                                                                                
Pol.Ind. El Regadiu, c/Comarca 
de la Safor, 34 - Bocairent                                              
Tel.962351123 - fi bresval@textil.org
www.fi bresval.com 

FLORISTERIA PELEGRINA 
· VIVERS LA CANALETA                                                  
Pujada Canaleta, s/n - Bocairent                                                                                                
Tel. 962905052 - Mòbil: 699285974    

FONTI-TOUR Viatges - Bus Navarro                                                                             
c/José Iranzo, 43 - Ontinyent                                                                                              
Tel. 962385011 - www.fontitour.com
fontionti@hotmail.com

FRANCISCO VAÑÓ · 
Creaciones en punto                                                                   
Avda. Sant Blai, 18 - Bocairent                                                                                       
Tel./Fax 962350263     

FRIVA  · Fred Industrial 
i Aire Condicionat                                                                    
Avda. Almaig, 53 B - Ontinyent                                                                                         
Tel. 962912849 - Fax: 962384643
friva@friva.es

FRUTAS Y VERDURAS 
SANZ HERMANOS                                                                   
Tienda: 962905046   Móvil: 659565967 / 
669844500 
frutasanzboc@gmail.com

FUNERARIA TANATORI 
COMARCAL DE MARIOLA                                                         
c/Els Clots, 2 A - Bocairent                                                                                               
Tel. 676488785 / 965530355     
tanatoricomarcalmariola@yahoo.es 

GCA2  - José Antonio 
Cantó Vañó - Arquitecto                                                                                                    
c/Cervantes, 12 - Bocairent                                                                                       
Tel.636974529 - canto@gc2.com

GESPRO  ASSESSORS,  S.L.                                                                                   
c/Batalla de Lepanto, 8 - 1º - Bocairent                                                                   
Tel.962905359 - Fax: 962351299
bocairent@cograsova.es

GIMNÀS ESPORT SAM                                                                                                 
c/Batalla de Lepanto, 16 - B - Bocairent
Tel.962351230

HECTOR  VAÑÓ
Almacén de Materiales de 
Construcción  
c/Pallisetes, 4 - Bocairent                                                                                                     
Tel. i Fax: 962350114  



HELIOPRINT, S.L.                                                                                                              
c/ Mariola, 20 - Bocairent                                                                                                  
Tel. 962355200 - helioprint@helioprint.net

HORNO  FRANCISCO 
COLOMER MOLINA                                                                     
c/Joan Beneyto Bernàcer, s/n - Bocairent
Tel. 962905322 - c/San Juan de Ribera, 9 
i Avda. España, 8-B (Bocairent)

HORNO Y PANADERÍA  
JOSÉ CALATAYUD                                                                       
c/Ereta de Penya, 24 - 
Bocairent - Tel. 637762932                                                           
c/Alfafara, 4 - Bocairent  - Tel. 675647056

INAPREN                                                                                                                    
c/Ontinyent, 7 baix - Bocairent                                                                                         
Tel. 630650967 / Fax: 962905406
inapren@yahoo.es 

INGESIS
c/ Massalaves 13 baix, loc. C - 46260
Alberic (València). Tel. 962440181 /
Fax: 962440215 - dlopez@ingesis.es
www.ingesis.es

INJECCIÓ DE PLÀSTICS
Joan Bte. Puerto Asensio
c/Joaquín Sorolla s/n - Bocairent                                                                                         
Tel. 962350673
inyecciondeplasticos@gmail.com
www.inyecciondeplasticos.es

JOIERIA PEPA SERRANO                                                                                              
Avda. San Juan de Ribera, 
4, b, esq. - Bocairent                                                                 
Tel. 962354006 / 626270451
joieria@hotmail.com

LA GELA                                                                                                                      
c/Santa Àgueda, s/n - Bocairent                                                                                       
Tel. 962905090

LA ROTONDA Bar - Restaurante                                                                                        
c/ San Jaime, s/n - Bocairent                                                                                             
Tel. 962905215

L’ÀGORA  HOTEL                                                                                                         
C/Sor Pietat de la Creu, 3 - Bocairent                                                                                
Tel. 962355039 / Fax: 962355058
info@lagorahotel.com
www.lagorahotel.com

L’ALJUB  Cervecería - Cafetería                                                                               
c/Bajada Tinte, s/n- Bocairent                                                                                
Tel.962350798 / Móvil: 686466932

LES COVES                                                                                                            
Pl.Ajuntament, 7 - Bocairent                                                                         
www.facebook.com/LesCoves
Tel. 962 90 50 91

LEVANTEX                                                                                                                     
Pol.Ind. El Regadiu - Fase 
3 - Apdo.Correos 53                                                                     
Tel. 962350797 / Fax: 962905167
levantex@levantex.es - www.levantex.es

LIGLÚ ESTUDI CREATIU                                                                                                    
c/Joaquín Benlloch 45, 5-Dreta - València                                                 
Tel. 639992539 / 963365155
liglu@ligluestudicreatiu.com
www.ligluestudicreatiu.com

LLIBRERIA I PAPERERIA  MARIOLA                                                                             
Avda. San Juan de Ribera, 18 - Bocairent                                                                           
Tel. 962350184

Mª AMPARO VAÑÓ 
CARDÓS · ABOGADA                                                                  
c/Valencia, 6 - 8 - Bocairent                                                                                          
Tel. 639292400 - amparovanyo@icav.es 

MANUALIDADES Y PAPELERÍA MARIA                                                                         
c/Santa Àgueda, 36 - Bocairent                                                                                         
Tel. 962350941 

MARBELAN - Venta de pisos                                                                                          
Tel. 962350425  

MARBRE  C.B.                                                                                                            
c/José Puig, s/n - Bocairent                                                                                         
Vicent: 606344395 / Paco: 629803848

MARIOLA INSTALACIONS                                                                                           
c/Martí Calabuig, 8 baix - Bocairent                                                                                  
Tel/Fax: 962351016 - Oscar: 659753981 - 
Ximo: 626541290
mariolainst@yahoo.es

MOBLES  FERVA                                                                                                         
c/Juan Beneyto Benàcer, 26  - Bocairent                                                                             
Tel. i Fax: 962350314 - Mòbil: 638120882
moblesferva@yahoo.es

NOVA MOBLES CUINA                                                                                                
c/Ereta de Peña, 39 - Bocairent
Tel. 962355055
novamuebles@gmail.com
www.novamuebles.ecsocial.com

PASTELERIA GRACIA                                                                                                     
c/Sor Piedad de la Cruz, 15 - Bocairent                                                                              
Tel. 962350116

PEDRO VAÑÓ PINTOR                                                                                                    
c/Vall d’Albaida, 43 - Bocairent                                                                                     
Mòbil: 616535400  Tel i Fax: 962350583
pepaipere@hotmail.com 

PELUQUERIA Mª JOSÉ                                                                                                      
c/Diputat Castelló - Bocairent                                                                                             
Tel. 962350028

PELUQUERIA MARGA                                                                                                   
c/José Puig, 2 baix - Bocairent                                                                                         
Tel. 658015928

PELUQUERIA SANTIAGO                                                                                             
c/Tribunal de les Aigües, 2 - Bocairent                                                                                 
Tel. 962350843

PERRUQUERIA  ESTÈTICA  ESQUEI                                                                             
c/Palleter, s/n - Bocairent                                                                                               
Tel. 962350722

PERRUQUERIA  UNISEX  ESTHER                                                                        
c/Ontinyent, 3 - Bocairent                                                                                                  
Tel. 962350430 

PHOTOFINISH                                                                                                               
Avda. Sant Joan de Ribera, 7 - Bocairent                                                                            
Tel. 962351266 - info@photofi nish.es
www.photofi nish.es

PROCAN                                                                                                                       
Pol.Ind. El Regadiu, c/Comarca dels 
Ports, 28  Bocairent - Tel. 902876855
www.procanelcanalon.es



PRÒXIM                                                                                                                            
c/Batalla de Lepanto, 1 - Bocairent - Tel. 
962905385   Avda.Constitució, 42 B - 
Banyeres - Tel. 965567094

RABET DE GAT - Tasca i Cafeteria                                                                                
c/Abadia, 17 - Bocairent                                                                                                    
Tel. 962351307 / 653357068
elrabetdegat@gmail.com

RASILAN                                                                                                                         
Pol.Ind. El Regadiu, c/Comarca de 
l’Alacantí, 4 - Bocairent - Tel. 962350060 
- Fax: 962350490
info@rasilan.es - www.rasilan.es

RESTAURANTE CASA CHIMO                                                                                           
Pl. Ajuntament, 19 - Bocairent                                                                                            
Tel. 962350208

RIBETES COLOMER, S.A.                                                                                                
Pol. Ind. El Regadiu, S2-PS - c/
Comarca de la Costera, 19 - Bocairent - 
Tel.962350132   Fax. 962351227
info@ribetescolomer.com

SBS  TELERS                                                                                                                
Avda. Sant Blai, 36 - Bocairent                                                                                         
Tel. 627451049
santiago@sbstelers.com

SEGUROS JUAN MOLINA, S.L. 
MUTUALIDAD DE LEVANTE                                                                                     
c/ Batalla de Lepanto, 16 baix - Bocairent                                                                                           
Tel. 962350806 - Fax: 962905153
www.mutualevante.com

SERVEI DE PLOMA I BOLQUET
AGUSTIN VAÑÓ FERRE                                            
c/Azorín, 29 - Bocairent                                                                                                   
Tel. 677663219

SILVESTRE - contenidors 
· grua · transports                                                             
Baixada Canaleta, 10 - Bocairent                                                                                       
Tel. 609670750  

SISTEMAS  AKTER
Fabricación de Sistemas Metálicos                                                
Tel. 962351358 - vcv@sistemasakter.com
www.sistemasakter.com

SUNTEX  S.L.                                                                                                                  
Pol.Ind. El Regadiu, c/Comarca de 
l’Horta, 28   Ferreteria: c/Santa Àgueda, 
29B - Bocairent
Tel. 962355010 / 962350720
suntex@suntex.e.telefonica.net
www.suntex.com

TALLER MECANITZATS 
Toni Molina Puerto                                                            
c/Pallisetes, 9 - Bocairent                                                                                                 
Tel. 962351011 / 633610906
tmp78@hotmail.es

TEXHOGAR, S.L.                                                                                                                
c/ Mitja Calça, 1 - Bocairent                                                                                             
Tel i Fax: 962350418
texhogarboc@hotmail.com

TORMO·SIL                                                                                                                   
c/Rei en Jaume, 2 - Bocairent                                                                                            
Tel. 962350338 - www.tormosil.com

TRANSPORTES PASCUAL ASENSIO, S.L
Pol.Ind. El Regadiu,
c/Comarca de la Safor, 6.
Bocairent  Tel. 962350085
Fax: 962351320

TRANSPORTS PANXA                                                                                              
c/Cervantes, 8-3-6 - Bocairent                                                                                        
Mòbil: 652595980
transportspanxa@hotmail.com

UNIÓN ALCOYANA  SEGUROS                                                                                 
c/Obispo Miró, 13 - Bocairent                                                                                      
Tel/fax: 962905244 / 676497735
mcpuerto@unionalcoyana.es
www.unionalcoyana.com    

VARILEC, S.L. · Electricitat en general                                                                                                              
c/Alfafara, 5 - Bocairent                                                                                                  
Tel. i Fax: 962905182
varilec@hotmail.com 

VICEDO Y VAÑÓ                                                                                                           
Políg. Ind. El Regadiu
Sector 1 s/n - Bocairent                                                   
Tel.962350075 / Fax 962350051

VICENTET  CERVESSERIA  
CAFETERIA                                                                     
c/València, 1 - Bocairent                                                                                                     
Tel. 635296755

WICOM · Internet                                                                                                            
Tel. 961910017

en general      
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