


INTRODUCCIÓ

PROGRAMA DEL CERTAMEN

Desfilada de Bandes des de la Plaça d’Espanya a les 19:30 h.
Certamen a l’Auditori Municipal a les 20:30 h.

Obra obligada (a interpretar per totes les bandes):
 “Pepe el gitanet”  de José Luis Molina Gomis

Sociedad Musical La Armónica de Cox:

Director: Gonzalo Berná Pic
Pasdoble desfilada: “Los adolfos” de José María Martín Domingo

Pasdoble presentació: “Dolores Millà Martínez” 
de Juan Manuel Molina Millà

Obra lliure: “El guardià” de Saül Gómez Soler

Un any més celebrem aquest Certamen de Música Festera, un esdeveniment 
que pretén ser la màxima expressió de l’afició del poble d’Agost per la música 
festera, i al qual cada any més bandes de música mostren el seu interés en 
participar.

Destaquem la col·laboració d’un excel·lent equip de treball, format per les dos 
societats musicals d’Agost, el C.A.C Verge de la Pau i la S. F. Unió Musical, i 
per la Unió de Festejos Sant Pere Apòstol, que amb l’Ajuntament d’Agost han 
organitzat aquesta tercera edició del Certamen de Música Festera.

Mostrem el nostre agraïment a aquest gran equip, així com a tots aquells als 
que vos agrada la música i ens acompanyeu en aquesta celebració.
    



Societat Unió Musical de Beniarrés:

Director: José Antonio Llinares Igual
 Pasdoble desfilada: “Benicadell” de

Joan Enric Canet i Todolí
 Pasdoble presentació: “El Alboroque” de

Jose Luis Molina Gomis
 Obra lliure: “Alcázar de Elda” de Rafael Mullor Grau

Societat Musical L’Aliança de Mutxamel:

Director: Pedro Ángel López Sánchez
 Pasdoble desfilada: “Regina nostra” de Mario Roig Vila
 Pasdoble presentació: “Rocío” 

de Juan Manuel Molina Millà
 Obra lliure: “Saxum” de Rafael Mullor Grau

Cloenda de l’Acte per la Societat Filharmònica 
Unió Musical d’Agost

 Director: Manuel Mondéjar Criado
 

Pasdoble desfilada: “Amado” de Ramón García i Soler
  

Cloenda:

Certamen d’Elda, 30 aniversari (PD) Autor: Andrés Valero Castells
Herois de Festa (MC) Autor: José Luis Molina Gomis

Alfaquíes (MC) Autor: Joan Enric Canet i Todolí



ASOCIACIÓN MUSICAL LA ARMÓNICA DE COX

Director: 
Gonzalo Berná Pic

Naix a Cox al 1976. 
Va començar la seua 
formació musical a 
la Sociedad Musical 
La Armónica, cursant 
posteriorment estudis 
superiors de direcció 

d’orquestra i clarinet als Conservatoris 
Superiors de Múrcia i Madrid, finalitzant-los 
amb la qualificació de Matrícula d’Honor 
i Premi fi de carrera, respectivament. És 
professor de clarinet, director de l’Orquestra 
Simfònica del Conservatori Superior de 
Música Óscar Esplá i director de la Banda 
de la Sociedad Musical La Armónica de Cox, 
amb les quals ha obtingut importants èxits.  

Ha sigut guardonat en nombrosos concursos, 
destacant el Primer Premi al Concurs 
d’Interpretació Villa de Cox i el Primer 
Premi al Concurs Internacional de direcció 
d’Orquestra Alter Musici. 

Al 2010 és seleccionat entre joves directors 
de tota Europa, per al Donatella Flic 
Conducting Competition de la London 
Symphony Orchestra, on va ser semifinalista. 
Des de 1999 és, per oposició, professor de 
clarinet del cos de Professors de Música i 
Arts Escèniques. Ha actuat amb la Orquesta 
Sinfónica de Castilla  y León, Orquesta 
Ciudad de León i Orquestra Simfònica 
d’Alacant, entre d’altres. Ha 
participat en gravacions per 
a EMI-Classics, Deutsche 
Grammophon, ORF, DRS, 
NDR-3 i RNE-2.

Asociación Musical La 
Armónica de Cox

La Sociedad Musical La 
Armónica es va constituir 
a maig de 1975. La seua 

presentació oficial va ser el 8 de desembre de 
1976. Al 1980 es va fer càrrec de la Banda 
D. Antonio Ruda Peco amb qui va començar 
una progresiva maduresa artística continuada 
des de 2005 amb el seu actual director D. 
Gonzalo Berná Pic.

La Armónica té una brillant trajectòria, en la 
que destaquen els següents premis:

-Primer Premi i Menció d’Honor al Certamen 
de la Diputació d’Alacant al 1991, 1992, 
1993, 1996, 1998, 1999, 2005, 2006, 2008 
i 2011.

-Primer Premi al Certamen Internacional de 
València al 1996.

-Primer Premi i Menció d’Honor al Certamen 
de Bandes de la Comunitat Valenciana de 
1999, 2005, 2008 i 2011.

-Primer Premi i Menció d’Honor al VII 
Certamen Internacional Vila de la Sénia 
(Tarragona) al 2013.

La Armónica té una Escola de Música 
reconeguda per la Generalitat Valenciana 
en la qual s’ imparteixen les especialitats de 
vent-fusta i metall, piano, guitarra, percussió i 
llenguatge musical.

Des de 1994, juntament amb l’Ajuntament de 
Cox, La Armónica organitza el cicle Febrero 
Musical, tot un referent cultural a la provincia.



SOCIETAT UNIÓ MUSICAL DE BENIARRÉS

Director:
José Antonio 
Llinares Igual

Va iniciar els seus estudis 
musicals a la Societat 
Musical Nova d’Alcoi, i 
va continuar després els 
seus estudis de clarinet 
amb Eduardo Terol 
al conservatori “Juan 
Cantó” d’Alcoi. Més 

tard va obtindre el títol superior d’aquesta 
especialitat al Conservatori “Óscar Esplá” 
d’Alacant, on va estudiar amb els professors 
Francisco Florido i Jesús Mula.

Al 1998 aconsegueix el segon premi de 
música de cambra “Centre 14”, organitzat 
per l’Ajuntament d’Alacant i a l’any 2000 va 
obtindre el primer premi al I Concurs de joves 
solistes de Sant Vicent del Raspeig.

Ha pertangut a l’Orquestra del Conservatori 
Superior d’Alacant durant tres anys i també 
a l’Orquestra “Pro-Musica” (Orquestra 
resident de la Societat musical L’Aliança de 
Mutxamel), de caràcter semi-professional 
amb la qual ha fet diversos concerts també 
com a solista.

Des de 1986 forma part de la Societat Musical 
Nova d’Alcoi on es professor de clarinet a 
l’escola i va ser director de la banda juvenil 
a l’entitat des de juny de 1996 fins al 2009 
i actualmente és subdirector de la Música 
Nova.

Societat Unió Musical de Beniarrés

Sens dubte, la Societat Unió musical de 
Beniarrés és l’entitat més important al llarg 
de la història del nostre poble. El naixement 
de la banda no es pot determinar amb 
exactitut, però conten els músics més majors 
que té més de dos segles d’antiguitat. Del que 
tenim constància és de la primera actuació 
a les festes patronals a l’any 1887. És molt 
probable que la banda actuara anys enrere 
sense especificar cap tipus de contracte. 
Per diverses circumstàncies, la banda es va 
disoldre però va renàixer al 1912 gràcies al 
metge del poble D. Atanasio Orero Bayo, 
gran amant de la música, que començà 
a impartir classes de solfeig, formant una 
banda de 25 components. 

Actualment compta amb 51 músics i un gran 
nombre d’alumnes a l’Escola Comarcal de 
Música del Comtat. 

Compta amb diferents premis a les categories 
2a i 3a als certàmens provincials així com la 
seva participació al Certamen Internacional 
de Bandes Ciutat de València a l’any 2008. 
També cal destacar la col·laboració amb les 
corals Polifònica Alcoiana i Coral d’Ibi, amb 
les quals interpretà l’obra Carmina Burana la 
qual va quedar enregistrada al CD “La nostra 
música”.



SOCIETAT MUSICAL L’ALIANÇA DE MUTXAMEL

Director: Pedro Ángel López Sánchez

Va començar els seus estudis musicals a l’Escola Municipal 
de Música de Villena. Va completar els estudis de música en 
l’especialitat de flauta al Conservatori “Oscar Esplá” d’Alacant.

Es va iniciar al món de la direcció sota la batuta de José Rafael 
Pascual Vilaplana. Va perfeccionar amb professors com: Enrique 
García Asensio, José Miguel Rodilla, Alex Schilling, Cristóbal 
Soler, Francesc Cabrelles, Lorenzo Della Fonte, Eugene Corporon.

Es va graduar en direcció de banda pel Instituto Superiore 
Europeo Bandistico (Itàlia), sota la tutela del prestigiós director 
internacional Jan Cober i el mestre Carlo Pirola, combinant-ho 
amb la direcció de la Banda Municipal de Villena i de la Societat 
Musical l’Aliança de Mutxamel.

Societat Musical L’Aliança de Mutxamel  

La Societat Musical L’Aliança de Mutxamel, es va fundar  l’any 
1857. Són nombrosos els guardons que ha aconseguit al llarg de 
la seua història, sent el més antic el Tercer Premi de Bandes Civils 
aconseguit a l’any 1900, i el més recent el Primer Premi aconseguit 
el passat mes d’abril al Certamen Internacional Vila de la Sénia.

Des dels seus començaments, la Societat Musical l’Aliança de 
Mutxamel ha realitzat nombrosos concerts, actes culturals, 
desfilades, així com la gravació de diversos CD’s i fomenta 
l’educació musical amb la seua Escola de Música i una Banda 
Jove amb més de 20 anys d’existència.



SOCIETAT FILHARMÒNICA UNIÓ MUSICAL D’AGOST

Director:
Manuel Mondéjar 

Criado

Inicia els seus estudis 
musicals al Conservatori 
“Ruperto Chapí” i a la 
Banda Santa Cecilia 
d’Elda.

Va realitzar els estudis de direcció de banda 
a l’escola de música de la Vall d’Albaida amb 
José Rafael Pascual Vilaplana, Ramón García 
Soler i José Vicente Asensi, així com a l’ISEB 
de Trento, obtenint l’any 2008 el Diploma 
Superior de Direcció, amb Jan Cober, Felix 
Hauswirth i Carlo Pirola.

Al 2006 va guanyar el I Concurs de direcció 
Vila de Muro i a l’estiu del 2009 va ser 
finalista al concurs de direcció de banda 
Palermo Giannetti de la Toscana, així com 
guanyador de la Batuta de Oro al 11é 
Concurs de direcció del World Music Contest 
de Kerkrade.

Entre d’altres, ha dirigit la Banda Orquestra 
de vent Musikè de Bèrgam, Rundfunk 
Blaserorchester de Leipzig i Banda de la Real 
Marina Holandesa.

Ha sigut director titular de les bandes Societat 
“Nova Artística” d’Anna, Cercle Musical 
“Primitiva” d’Albaida, “Santa Cecilia” de 
L’Olleria, Unió Musical 
“L’Artística” de Novelda i 
Associació Músic-Cultural 
Eldense “Santa Cecilia” 
d’Elda. En l’actualitat és 
director de la Societat “Unió 
Musical” de Crevillent i de 
la Societat Filharmònica 
“Unió Musical” d’Agost.

S. F. Unió Musical d’Agost

La “Sociedad Filarmónica Unión Musical”, te 
els seus origens al 1895.

A partir de 1922, sent director  Joaquin Pastor 
Suay, es va crear la societat amb el seu nom 
actual i amb una plantilla de 37 músics

Diferents músics han exercit la direcció de la 
Banda com Reginaldo Barbera, que ens va 
deixar una joia musical, el pasdoble “Agost”.
En 1952 es fa càrrec de la Banda Juan Molina 
Payà, realitzant fins a la seua jubilació un gran 
treball i deixant-nos nombroses composicions. 

A ell el succeeix el seu fill,  Juan Manuel 
Molina Millà, músic de la banda, aconseguint 
situar-la a un alt nivell i amb qui van obtindre 
els primers premis als certàmens comarcals i 
provincials als anys 1978 i 1979.

Altres directors han estat al capdavant de 
la banda fins que al 1992, un músic de la 
Banda, Juan José Cuenca Antón, professor 
del Conservatori de Sant Vicent del Raspeig, 
es fa càrrec de la direcció, aconseguint en els 
últims anys una trajectòria ascendent. 

Al llarg de tots aquestos anys, la Societat ha 
mantingut la seua escola de música, realitzant 
amb ella un treball educatiu i cultural, i sent 
conscient sempre que el futur de la Banda 
passa per les seues mans.
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www.turismodeagost.com


