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ELISEO PLÀ CALDES 

President de la Societat
Musical Lira Castellonera
 Porte un temps pensant com començar aquest escrit dirigit a vosaltres, gent quque
viu i estima la Lira, eixa Lira que ens representa com a poble i que ens fa sentir
orgullosos de tot el que som i sentim.

Eixa Lira que fa música i musics i que ens fa gaudir de uns grans moments i d’unes
sensacions molt especials.

 Ho faig en aquesta data, tan significativa, per primera vegada com a President,
l’oportunitat de ser-ho agraeixc de gran manera, enrere queda tot el que hem passat i
tot el que no hem pogut celebrar, ara tan sols ens queden coses bones per vindre, un
gran futur amb nous projectes i amb perspectives ni millors ni pitjors, simplement
diferents i sobretot amb les nostres relacions socials, que a la fi i al cap ens fa ser
nosaltres mateixos. Aquests projectes no serien res sense la participació de tots, des
del primer fins l’últim membre d’aquest col·lectiu, per tant demane que tots participem
d’aquest futur, que treballem colze a colze per a millorar la nostra societat i fer de LA
LIRA un referent. Jo intentaré aportar el meu granet d’arena, però ja dic, tots sompart
necessària i fonamental d’aquesta SOCIETAT, sense tots vosaltres res tindria sentit.

 Be, demane també que l’excusa de la celebració de la FESTA DE LA MUSICA, Santa
Cecilia, siga tan sols això, una excusa, moments de reunir-se a la “musical”, el gaudir
d’eixa estona amb la gent amb qui s’han compartit hores d’assaig, d’estudis, mal
humors, alegries i sobretot MOMENTS DE FER MUSICA.

GAUDIM D’AQUESTOS MOMENTS DE FESTA I SOBRETOT QUE TORNEM A SER EL QUE
EREM, TAN SIMPLE I TAN IMPORTANT,
 LA LIRA CASTELLONERA

 I com sempre vos dic ENDAVANT I FEM LIRA
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BEATRIZ FERNANDEZ AUCEJO
Mestra- Directora de la Banda
Simfònica
Estimats músics i amics de la societat,  

Amb la celebració de la nosta patrona, Santa Cecilia, m’agradaria descriure tot allò que
ens identifica com a músics i com a membres de la que considerem la nostra més que
volguda Banda i Societat. 

No hem de perdre mai de vista que la música no és solament la combinació dels seus
elements fonamentals: melodia, ritme i harmonia. Música és més que això, música és
sensibilitat, amor i passió; dedicació, sacrifici, és festivitat, convivència i unió. Allà on hi
ha música hi ha esperança i també projecció cap al futur. Quan fem música, escoltem,
som en silenci capaços de comprendre el missatge del nostre company. Sense
paraules ens entenem i amb gestos ens comuniquem. De cada assaig aprenem i de
cada concert millorem, però no com a músics en l’estricte significat tècnic de la
paraula, sinò que ens convertim en millor persones amb la finalitat de fer visible i
extensible la nostra activitat, sommiant que serem referents per al nostre voltant i la
nostra Societat musical serà  puntal en la humanització del sistema.  
 
Gaudim del nostre dia junts i tornem a la música el que ella per sí soles és capaç de
transmetre’ns. Sols així serem únics i La Lira seguirà sent tan especial com sempre. 
 
 
Amb estima,  
La vostra directora. 
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RAUL SEGUÍ PENADES
Mestre- Director de la Banda
Jove 
22 de Novembre, Santa Cecilia. 

Tots els anys per als músics en general i per a mi en particular, és un dia especial.
Dia de la nostra patrona, que serveix de motiu per a retrobar-nos amb companys i
companyes amb les nostres mateixes inquietuds.

Però com a músic de la Lira, i director de la Banda Jove, aquesta Santa Cecilia és
diferent a totes. Després d'uns mesos d'incerteses i pors, tornem a unir-nos
analitzant el passat. Per la pandèmia no vam poder assajar, tocar, gaudir dels que
ens agrada i uneix: LA MÚSICA. Però veient el present, un només pot sentir orgull
de tota la família musical, veure que la nostra Banda Jove ha canviat quatre vegades
de lloc d'assaig, ha interromput en diverses ocasions el ritme d';assajos, i nostres
joves no han defallit ni un sol minut. La seua il·lusió continua intacta, i els seus
ànims contagien aqueixa alegria que només tenen ells  i elles, i així, superant totes
les adversitats esperem poder-nos reunir i gaudir de la nostra música amb tots
vosaltres.

Moltes gràcies a totes les famílies pel vostre esforç, moltes gràcies a tots els músics
de la Banda Jove pel vostre ànim, moltes gràcies als responsables de la Lira i els
nostres músics de la Banda Simfònica pel vostre suport, i moltes gràcies a la meua
família per donar-me suport sempre.

Feliç Santa Cecilia.
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ADRIÀ ALFONSO LUNA
Mestre-Director de la Senior
Band
Novembre aplega i amb ell Santa Cecília. Dies de festa, de rialles, de bons
moments però sobretot dies de música.

La música i la nostra passió per ella és allò que ens uneix a tots els membres de
la Societat Musica Lira Castellonera. Des del músic més vetera fins a l’educando
que acaba de començar passant per tots i cadascun dels socis. Aquesta passió
per aquest art tan difícil, però a la mateixa vegada tan addictiu és el que ens
porta a tots els membres de la banda Sénior, incloent-hi un servidor, a assajar
cada setmana, a donar el cent per cent en cada assaig, en cada concent.

A cada assaig aconseguim ser millors músics, fer millor música i mostrar a tot
aquell que en algun moment hi ha volgut ser músic que mai és tard per
començar.

En aquests dies celebrem que som músics, celebrem la música perquè gràcies a
ella som capaços
d’expressar tot allò que no podem o no sabem expressar amb paraules.

De la meua part i de tots els membres de la banda Sénior bones festes de Santa
Cecília i visca ara i sempre la Lira Castellonera.
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Aplega el mes de novembre, el mes dels músics, el mes on celebrem la festivitat
de la nostra Patrona, i en el que ho fem de la millor manera que sabem, que és
fent música a mes d’un bon grapat d’activitats on ens juntem musics, familiar i
amics. Poc a poc estem tornant a la normalitat i tenim mes concerts, mes
assajos i això per als músics és tornar a donar-nos l’aire que ens ha faltat durant
estos quasi dos anys de pandemia. 

Durant tot este temps ens ha tocat reinventar-se, trobar noves fòrmules per a
tocar junts, per a fer clases, des de la distancia, i la veritat que en l’orquestra ens
hem sentit uns privilegiats, ja que en una temporada complicada, ens hem pogut
juntar per a assajar sempre amb la mascareta i complint amb totes les mesures
de seguretat. Enguany estem d’enhorabona ja que incrementem la familia de
l’orquestra amb l’incorporació d’Eduard Serrano, així com també Marta Cuenca
de la població veina de la Pobla Llarga, i de segur que ben prompte comptarem
amb mes integrants, tant de l’aula de violí com de la de violoncel i contrabaix. 

Des de l'orquestra continuem any rere any consolidant la música de corda a
Castelló, a nivell d'agrupació, com de l’escola, amb repertori per a tots els gustos,
de tots els estils i nivells, i esperem gaudir-lo amb tots vosaltres als propers
concerts. Molta salut, i moltes felicitats a tots els músics i que gaudim tots junts
dels concerts i actes de Santa Cecilia. 

Moltes gràcies Pep Larrosa García

PEP LARROSA GARCÍA
Mestre-Director de
l’Orquestra Filibert Estrela 
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VICTOR GOMEZ MONTERDE 

Director de l'escola de música
"La Lira"
 A Aquesta Santa Cecília no és una celebració més entorn a la patrona de la música. Després
de dos anys sense poder fer la festa gran dels músics, la Santa Cecília 2021 es presenta molt
més emotiva i emocionant que mai. 
 La música torna als carrer del poble de Castelló. Alegria i emoció per a músics i simpatitzants
de la banda. Una il·lusió que des de l’Escola de Música La Lira intentem transmetre cada
setmana a tot l’alumnat que dins de pocs anys, formarà part de la Banda Simfònica de la
Societat Musical Lira Castellonera i/o de l’Orquestra Filibert Estrela.
 
 Comencem un curs escolar 2021/11 amb 112 alumnes matriculats a l’Escola de Música La
Lira. Un curs en què poc a poc, desitgem que la situació sanitària millore i puguem recuperar
totes les nostres activitats amb públic. De la mateixa manera, ha tornat als seus assajos la
Banda Infantil i la normalitat a les classes d’Estimulació Musical de “Creixent amb Música” per
a 3 i 4 anys.
 
 En definitiva, un curs escolar en què la nostra Escola de Música ha experimentat de nou un
creixement en el nombre d’ alumnes i en la seua oferta educativa. I una bona mostra de tot
això, són els 17 nous alumnes que aquest curs han començat a estudiar instrument, i que el
rebran de forma simbòlica el dia de Santa Cecília, a l’Auditori Rex, de la ma del seu “Músic
Mentor”, un músic en actiu de la Banda Simfònica o de l’Orquestra Filibert Estrela. Aquesta
Gala de Santa Cecília també cridarem a l’escenari a l’alumnat que l’any passat va començar a
estudiar instrument però a causa de la pandèmia, no va poder celebrar aquesta festa a
l’escenari de l’Auditori Rex. Unes molt bones notícies per aquesta Societat Musical Lira
Castellonera i per a tot el poble de Castelló. 
 
 Des de l’Escola de Música La Lira, volem felicitar a tots els músics de Castelló en el dia de la
seua festa gran, la festa de Santa Cecília.
 
 Visca l’Escola de Música La Lira i la Societat Musical Lira Castellonera.
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PROGRAMA D'ACTES
Dissabte 13 de novembre 

20:00 h CONCERT  SANTA CECÍLIA PER LA BANDA JOVE. 
a l’Auditori Rex.

Es donarà l’entrada als nous components d’aquesta agrupació i a
les 19:00h les famílies d’aquests portaran la Santa a l’església.
Donatiu: 2 euros

Divendres 19 de novembre

18:00 h XOCOLATADA i mones organitzada per les famílies dels
nous components de la Banda Jove.

21:00 h SOPAR BAIX BRAÇ al local del Musical per a tots els músics
de les distintes agrupacions i per als associats. 

Dissabte 20 de novembre

11.30 h CERCAVILA per recollir als nous músics components de la
Banda Simfònica de l’any 2020 i 2021. Homenatge al Mestre
Fayos.

14:00 h DINAR de gala al local del Musical i a continuació Ball de
disfresses amb la xaranga “El Minaor”

Dilluns 22 de novembre

19:00 h GALA DE SANTA CECÍLIA a l’Auditori
S’entregaran els instruments a l’alumnat que ha començat aquest
curs a mans dels seus músics-mentors de la Banda Simfònica. Es
coneixeran els premis dels concursos de dibuix, de selfies i de relats
breus.



NOUS MEMBRES 
BANDA SIMFÒNICA 2021

Adriana Sala Peciña
Clarinet

Pau Navarro Climent 
Clarinet

Edurne Puertos Belenguer 
Clarinet Percussió

Clara Tolsà Pons 



NOUS MEMBRES 
BANDA JOVE 2021

Carme Benavent Bataller

Flauta Oboè

Saxo Alt
Ana Amat EstarlichJimena Caballero Donet

Clarinet
Judith Climet Benayas

Saxo Alt
Roman Hangon Parets

Fagot

Anna Benavent Bataller

Mar Carrasco Mongort

Saxo Alt

Trombó
Dylan Lituma Aguirre

Alexandre Murillo Morales
Clarinet



UN ANY D’ACTIVITATS 
 



PREMIS EUTERPE 
 

Als XXII Premis Euterpe, uns guardons per a homenatjar diferents
àmbits d'actuació per mantindre, impulsar i desenvolupar la cultura
musical valenciana i els valors del col·lectiu de les societats musicals
que organitza la federació de bandes de la Comunitat Valenciana
vam estar present i reberem un premi al nostre compromís social. 

Premi Euterpe a la contribució a la igualtat de gènere en
l’àmbit de la música.

Els Premis Euterpe són uns guardons que entrega la Federació de
Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV), aquesta
federació agrupa 550 Societats Musicals d’Alacant, Castelló i
València, amb més de 40.000 músics, 60.000 alumnes de les escoles
de música i més de 200.000 socis.

Enhorabona a totes les persones que conformem la família de La
Lira. músics, socis i poble de Castelló.

Que visquen totes i tots els músics de Castelló.

 



 
  
  

 
ALAVA CUEVA LUIS PERCUSSIÓ
ALABERO MOLINA  VERA CLARINET 
ALCOVER CASTAN DIDAC PERCUSSIÓ
ALLCOVER CANDEL NORA CLARINET / PIANO
ÁLVAREZ BERNABEU CARLA FLAUTA
APARICIO BRANDÓN CARLA FLAUTA
BARBERA LAPO SARA CLARINET 
BENETÓ ABDALAH ELÍAS TROMPETA
BERBEL PENALVA SERGIO PERCUSSIÓ
BONAFE PERIS MIGUEL OBOÈ
BORREDÀ SANCHIS QUIQUE GUITARRA
ENCARNACIÓN ALIAGA BLANCA FLAUTA
ESCRIHUELA ROCA EZEQUIEL SAXO 
FRANCES ROIG ORIOL CLARINET
FRANCÉS CLIMENT AITANA PERCUSSIÓ
FRANCÉS CLIMENT GAL·LA SAXO /  PIANO
FUSTER NOVAS YABREYLI CLARINET 
GALVE HONRUBIA GUILLEM VIOLÍ
GARCIA TALENS DIEGO BOMBARDÍ
LIÑANA ALAVA AINARA SAXO 
MARTÍ DOMÉNECH JOANA CLARINET 
MARTÍNEZ CHACÓN JOSEP CLARINET 
MARTÍNEZ ARGENTE LAIA SAXO 
MOLINA RADU ERIC TROMPA
MOLLAR FRANCO LEILA SAXO 
MORALES PARDO MIREIA CLARINET 
MORANT RIPOLL GABRIEL PERCUSSIÓ
NADAL AVIÑO IAN SAXO DAVID
NAVARRO TORTOSA ERIC SAXO 
ORTIZ PERIS PAU TROMBÓ  
PERIS CALATAYUD JOAN PERCUSSIÓ
PICO UBEROS ARIANNA SAXO 
PUERTOS PIQUERAS CARLA CLARINET 
TAVERAS PINEDA ERIC TROMBÓ
ÚBEDA MARTI ALBERT PIANO
VILLANUEVA SANCHO PAU ALVAR PERCUSSIÓ
VILLANUEVA HERNÁNDEZ ANA VIOLÍ

 

 Llistat de l’alumnat que ha començat
a estudiar instrument als cursos

2020/21 i 2021/22
 
 



 

 

Informació i Propers Esdeveniments

@Lira.Castellonera @Liramusical

Societat Musical Lira Castellonera

www.liracastellonera.es 

D’altres informacions:

-Reserves per al dinar del dissabte 20 de novembre al local del
Musical: el pagament i la recollida dels tiquets per al dinar serà a
la Secretaria de la Societat, des del 8 al 17 de novembre en
horari de dilluns adivendres de 18:00 a 20:00 h. 

Preus: Músics de totes les agrupacions i xiquets i educands fins a
12 anys: 6 €
Socis i acompanyants: 11 €

-Loteria per a Nadal paperetes a 3 €: Podeu comprar-la al bar
de la Societat, en horari de dilluns a divendres de 17:00 a les
20:00 h. A tot l’alumnat i músics de qualsevol agrupació se li
donaran 12 paperetes per ajudar en la venda. 

-Dissabte 11 de desembre CONCERT FIRA. 

-Diumenge 12 de desembre Fira Comunitària on hi hauran
actuacions dels educands de la Societat. 

Us esperem a totes i a tots i us desitgem: Molt bones festes!

Escola de Música "La Lira"


