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El C.A.C. “Verge de la Pau” 
des de el seus inicis. José Vicente Algado Climent

 El Centre Artístic Cultural “Verge de la Pau” es va fundar el 23 de febrer 
de 1978. Alguns professors de la Banda Municipal d’Alacant, nascuts a Agost, 
juntament amb un grup d’aficionats i simpatitzants de la música, es reuneixen 
amb la idea de crear una nova entitat musical formant el que avui és el Centre 
Artístic Cultural “Verge de la Pau”, més coneguda a Agost com “La Música 
Nova”. Fins a finals de 1981, la banda la dirigeixen indistintament els professors 
fundadors, acabant aquí el que podríem anomenar l’etapa de formació.

 El 1982 es nomena el primer director titular de la Banda de Música, 
recaient el càrrec en José Castelló Rizo. Comptant la banda amb 50 músics, 
comença a participar en certàmens, aconseguint en la seua 1ª participació, el 2n 
premi, de la segona secció al certamen provincial d’Alacant. El 1984 passa a 
ocupar el càrrec de President, D. Antonio Torregrosa Martínez desenvolupant 
durant els anys que va estar al capdavant de la societat una gran tasca social i 
de coordinació. José Castelló deixa la direcció de la banda al juliol de 1985, 
havent realitzat en 3 anys i mig 33 concerts, 11 festivals, i participat en 9 
certàmens.

 A partir d’aquest moment es fa càrrec de la direcció de la banda Manuel 
Castelló Rizo, germà de l’anterior director, comptant la banda en aquests 
moments amb una plantilla de 65 músics. El 2 de desembre de 1989 es va 
inaugurar la seu socia. El 1995 es crea l’Escola de Música Verge de la Pau, amb 
estatuts propis, estant com a centre d’ensenyament musical reconegut. 

 La banda ha realitzat gires amb diversos concerts per Àustria, Holanda i 
França, a més d’haver actuat en diferents províncies espanyoles. Ha participat 
en més de 60 certàmens, havent aconseguit en ells 30 primers premis, dels 
quals caldria destacar el primer premi al certamen de la ciutat de Cullera l’any 
1997, els primers premis amb menció d’honor a la secció segona del certamen 
internacional ciutat de València en els anys 1988 i 1997 i a la secció tercera l’any 
2008, els primers premis amb menció d’honor al certamen provincial d’Alacant, 
en la secció primera en els anys 1991 i 1993, en la secció segona els anys 1985, 
1989, 1996, 2003, 2009, 2015 i 2018, i en la secció tercera en els anys 2007 i 
2009. A més dels primers premis amb menció d’honor aconseguit els anys 1991, 
2003 i 2018 al certamen de la Comunitat Valenciana. Al certamen de música 
Festera d’Elda ha obtingut primer premi en els anys: 1991, 2000, 2004, 2006, 
2010, 2017 i 2019 sent la banda mes guardonada. En el passat any 2018, va 
obtindre el primer premi al certamen d’interpretació de música festera d’Alcoi.

 Des de 2013, la banda està dirigida per José Vicente Algado Climent. 
Una nova etapa marcada per èxits tant, musicals com per a la Societat. 

 Naix en 1981 e inicia el seus estudis musicals al 
Centre Musical Puig Campana de Finestrat amb el seu 
pare, continuant-los al Conservatori “José Pérez Barceló” de 
Benidorm i al Conservatori “Oscar Esplà” d’Alacant, on finalitza els 
estudis de professor de trompa. A l’any 1996 fou becat pel centre 
d’estudis Nord Americà per a realitzar un curs d´estiu al “International 
Musica Camp” en Minot (EEUU).

 Al camp de la direcció inicia els seus estudis, l’any 1999. Estudia 
composició al Conservatori Superior de Alacant i es Graduat Superior en 
Direcció d’Orquestra pel Conservatori Superior de Música de Murcia. Ha 
sigut becat en dues ocasions per la Conselleria d’Educació de la GV.

 Com a director ha dirigit diferents formacions, com per exemple: 
Orquestra Simfònica de la Catedral de Madrid, Banda del Centre Musical 
Puig Campana de Finestrat, Banda de Lanjarón (Granada), Banda 
Simfònica d’Ojijares (Granada), Orquestra de la Universitat de Valencia, 
Banda Nacional  de Concerts de Cuba, Rundfunk-Blasorchester Leipzig 
(Alemanya), Orquestra Simfònica del Conservatori Superior de Murcia. 

 Ha sigut director titular de l’Agrupació Coral de Finestrat 
(1999-2005), de la Banda “La lira” de Monfort del Cid (2006-2007), la 
Banda de l’Ateneu Musical de Cocentaina (2007-2009), Banda del 
Centre Musical Puig Campana de Finestrat (2005-2012) i de l’Orquestra 
de Cambra de la Unió Musical de Benidorm. Ha format part com a 
membre del jurat del; Concurs de metalls de Namur (Bélgica),  
Certamen de Música de Moros i Cristians d’Agost , del Certamen 
Provincial de bandes de la Diputació d’Alacant i de la 33 edició del 
Certamen de Música Moros i Cristians d’Elda.

Ha estat guardonat amb nombrosos premis en diferents certàmens de 
música.

Actualment és director titular de la Banda del Centre Artístic Cultural 
“Verge de la Pau” d’Agost, de la Unió Musical de Polop de la Marina, 
professor de trompa al Conservatori Professional “Mestre Gomis” de 
Novelda. I recentment ha sigut nomenat director en funcions de la 
Banda Municipal de Castelló.


