PRESENTACIÓ

El Centre Artístic Musical Santa Cecília de Foios

El CAM Santa Cecília de Foios és, sens dubte,

és hui, a les portes del seu centenari, una realitat

una realitat sòlida i amb una gran projecció

social consolidada i viva. Els seus fonaments

de futur que acompleix una funció educativa i

s’assenten, a ben segur, en una afiliació

social de primer ordre per mitjà d’una expressió

molt rellevant de més de 800 socis i sòcies,

cultural universal com és la música. No debades,

la immensa majoria veïns del nostre poble,

les societats musicals valencianes han rebut

els quals, amb la seua aportació econòmica

enguany el reconeixement estatal de patrimoni

i compromís personal, fan possible que la

immaterial de la Humanitat i el CAM Santa

Societat visca la millor època de la seua història,

Cecília de Foios se sent orgullós de ser hui

comptant també sempre amb el suport continuat

un referent de solidesa i veterania a la nostra

de l’Ajuntament.

comarca.

Els pilars del nostre edifici són una escola
d’educands de més de 250 alumnes amb una
plantilla de 28 professors altament qualificats
i unes instal·lacions municipals modernes a la
Llar de la Música. El resultat d’aquest treball
són la Coral Infantil, la Banda Infantil i la Juvenil
i l’Orquestra de Corda Infantil.
Les agrupacions grans que fan bandera de la
nostra Societat són la nostra Banda Simfònica,
amb més de 90 músics, l’Orquestra Tetracorde
i la nostra Coral. Totes elles desenvolupen un
programa d’activitats regulars al llarg de tot l’any.
La Societat compta a hores d’ara amb seu social i
auditori propis al centre de la població, adquirits
a partir de les aportacions desinteressades del
seus socis. A més a més, té una gran acceptació
entre els seus conciutadans, els qual solen
mostrar el seu suport en cadascuna de les seues
actuacions, com ara el darrer concert solidari al
Palau de la Música de València amb assistència
de més de 1.500 persones.
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El CAM Santa Cecília de Foios és, sens dubte, una
realitat sòlida i amb una gran projecció de futur

Sabem que al voltant de 1915 va existir a Foios
una murga, però es tractava d’una agrupació
musical amb instruments artesanals que tenia
un caràcter més bé burlesc. Caldrà arribar el 19
de setembre de 1921 perquè un grup de veïns
de Foios apassionats de la música fundaren
el Centre Artístic Musical Santa Cecília. El seu
primer president fou Andrés Mollà i Mariano Puig
fou el nostre primer director de banda.
La història de la banda ha anat creixent amb
una successió ponderada de mestres directors,
de premis i de progressos. Amadeo Gascó, amb
el qual es guanya el Primer Premi del Certamen
de Requena en 1929. Miguel Rodrigo Corell,
primer director fill de Foios, amb diversos
premis en concursos de passa-carrers de Falles.
Miguel Rodrigo Plasencia, amb el qual, a més
de premis com el Primer Premi al Certamen de
Bandes Civils de València i a la millor direcció
l’any 1961, la banda i l’escola experimentaren
un creixement considerable als anys 60 i 70.
Prengueren el relleu Enrique Ros Sanlucas,
amb el qual la banda guanya en 1983 el Primer
Premi al Certamen “Ciutat de Cullera”, Ramón
Ramírez i Beneyto, Manuel Enguídanos Cotanda,
amb qui es va obtenir en 1985 el Primer Premi al
Certamen “Ciutat de València”; José Domínguez
Peñarrocha (fundador de la Coral), Josep Sanz
Biosca i Francisco Luis Brunet. A l’etapa de
Vicent Puchol i Calvo com a director, a més d’un
important impuls a l’escola de música,
la banda obté el Primer Premi de la segona
secció al Certamen Internacional “Ciutat de
València” l’any 2004, el Primer Premi i Menció
d’Honor de la primera secció del Certamen “Vila
d’Altea” en 2009 i el Primer Premi de la primera
secció al Certamen Internacional “Ciutat de
València” l’any 2015.
L’actual director des de 2017 és José Martínez
Colomina, amb qui la banda aconseguí el Primer
Premi i Menció d’Honor a la secció especial del
Certamen de la Diputació de València en 2019.

LA SOCIETAT

Cal mencionar també els profitosos intercanvis
internacionals realitzats amb bandes de Bèlgica
i de la República Txeca.
L’Orquestra Tetracorde, que va començar sota
la direcció de Xavier Carrau Mellado, fruit jove
i delicat de la nostra escola de corda, assaja
i programa concerts regularment. El director
actual és Àlex Puchades Romero. Amb la Coral
i els nostres solistes, és la base sobre la qual
amalgama cada estiu una formació orquestral,
enriquida amb amics i professionals de casa, que
ofereix al poble un tradicional concert de festes
amb repertori orquestral d’alt nivell (Beethoven,
Sibelius, Fauré, Brahms, Prokofiev, etc.)
La Coral, fundada en 1987, dóna concerts per
diverses poblacions de la Comunitat Valenciana,
a més dels tradicionals concerts a Foios per
Santa Cecília, Nadal i Juny i les trobades de
corals de la Mancomunitat del Carraixet a la
primavera, amb un repertori de cançons del XV al
XXI i també de música religiosa, popular, clàssica
i contemporània. Està dirigida per Sergi Bosch
Alcaina.
D’altra banda, a la nostra Societat programen
activitats diversos grups instrumentals com ara
el grup de saxos, el grup de clarinets i diversos
grups de metalls.
No hem d’oblidar que, més enllà de la tasca
d’educació i difusió cultural que és l’objectiu
principal del CAM, una extraordinària nòmina
de músics professionals (en quantitat: més
de 22, i en qualitat) eixits de la nostra escola
estan hui repartits per la Comunitat Valenciana,
per Espanya i pel món en centres educatius,
conservatoris, orquestres i agrupacions musicals
diverses.
Darrere dels progressos i èxits de les nostres
agrupacions hi ha la tasca abnegada i menys
vistosa, però fonamental, de l’Escola de

música, vertader epicentre de la missió cultural
i educativa de la nostra Societat. La nostra
Escola ha anat creixent en quantitat, qualitat i
diversitat, i també en prestigi, i això ha implicat
un treball d’organització i de formació cada
vegada més complex. És mèrit de tots els
nostres professors, però també dels directors
de banda i d’escola anteriors, i després dels
directors específics de l’Escola de música (com
Carlos Lacruz Martínez o, actualment, Juan Luis
Gozálvez Devís).
La historia del CAM de Foios no hauria
estat possible sense la dedicació constant i
desinteressada de moltes persones, directius
i directives, que han format part de les
successives Juntes Directives (votades en
assemblea de socis) des dels temps d’Andrés
Mollà (primer President) fins als de Guadalupe
Marco (actual Presidenta). Ells han atès la sala
de màquines d’aquest vaixell setmana a setmana
i, en moments crucials, han sabut liderar
i estimular els socis per tal que hui la Societat
tinga l’estabilitat econòmica, patrimonial
i organitzativa que cal en Foios per la cultura
i la música.
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La història del CAM de Foios no hauria estat possible
sense la dedicació constant i desinteressada
de moltes persones

100 ANYS AMB
PLENITUD VITAL

El CAM Santa Cecília arriba als 100 anys amb

L’agraïment es fa extensiu a veïnes i veïns de

plenitud vital. Mai no ha estat tan bé com ara,

Foios, representats pel seu Ajuntament actual

i esperem que continue encara millor en el futur.

i per totes les corporacions municipals que han

És veritat que la nostra Societat ha progressat
molt, des dels seus humils inicis allà pel 1921
fins a l’actualitat. Que ha passat per moments
de dificultats i de glòria, ha superat crisis,
reptes i incerteses, tot gràcies a l’esforç de totes
les persones que treballen i col·laboren per la
Societat al llarg de tants anys: músics, directius,
familiars, simpatitzants (particulars i empreses),
però tots “musicalers”. Perquè tot foier sent que
el Musical li toca de prop per un o altre motiu.
Cal que aquesta celebració centenària siga també
un moment de records i d’agraïments.
Un agraïment per començar als fundadors, aquell
grapat d’homes i xiquets més o menys anònims
que encengueren la passió per la música en
Foios de 1921. (Mentre alguna xiqueta espiava les
primeres lliçons entre els sacs de serradura
i aprenia clandestinament les notes musicals de
memòria…) No en sabien encara la que estaven
armant…!
I de seguida, un agraïment a totes les sòcies
i socis d’ara i de sempre, que han fet possible que
hui la Societat siga el que és. Gràcies pel suport
econòmic de cada quota anual, per la resposta
generosa quan calia fer front a tantes necessitats
especials. Altrament el suport econòmic, sent
essencial, no ha estat el principal: que res d’açò
no haguera estat possible sense l’alè diari, la
vida compartida de tantes persones amb noms
i cognoms (amb malnoms entranyables i tot…)
envoltant fidelment les vides dels nostres músics
i educands en els 100 anys d’existència.

procurat per la història del Musical. Comptem
i de segur seguirem comptant amb la seua
responsabilitat social i cultural compartida
i la inestimable cooperació econòmica.
Aquesta noble activitat és únicament possible
gràcies als homes i dones de Foios, que han
gaudit amb nosaltres el miracle de la música
en els concerts i passa-carrers, o han compartit
l’alegria i l’orgull dels nostres èxits en els
certàmens, o simplement s’han emocionat
sentint endins del seu cor les notes de la banda
acostant-se al seu carrer en un dia de festa.
A tots, felicitacions, enhorabona i moltes gràcies.

EL CENTENARI

Cal que aquesta celebració centenària siga també
un moment de records i d’agraïments

UN ANY DE MÚSICA,
FESTA I CULTURA
La Societat Musical després de 100 anys és el que
és gràcies al poble de Foios i volem que tot el poble
participe en aquest centenari

2021

2022

SETEMBRE

NOVEMBRE

FEBRER

Acte Inaugural
• Concert del Centenari amb Participació
de la Banda, Orquestra i Coral.
Cercavila de la banda abans dels
actes convidant a tots/es els socis a
participar.
Lloc: Plaça del Poble.
• Passat , Present i Futur del CAM.
Concert amb participació de diferents
músics solistes de la societat de totes
les edats en diferents audicions en
un mateix concert acompanyats per
elements audiovisuals
Lloc: Plaça Rei En Jaume

Setmana Cultural Santa Cecília
Especial Centenari
· Concerts al carrer de l’escola.
· Concert Santa Cecília Especial Centenari
Banda CAM
Reconeixement als socis veterans
majors de 70 anys
Lloc: Auditori CAM, dissabte 20 novembre
19,00 h.

Concert del Grup Tetrabone
Quartet de trombons
dedicat a la música antiga, clàssica
i contemporània integrat pel nostre
músic de la banda Ricardo Ortiz Rubio
Lloc: Auditori CAM

OCTUBRE
Setmana Cultural d’Octubre
de l’Ajuntament
Taula Redona 100 anys de la Banda.
Taula redona de diferents personalitats
del passat i present vinculades a la
nostra societat moderades per un
periodista local de Foios
LLoc: Casa de la Cultura, albereda de
Foios
Cicle: La Música és Història
4 Concerts Temàtics fent un recorregut
per la història de la música.
Llocs: Auditori CAM , Casa de la Cultura
i Llar de la Música.

MARÇ

Concert Santa Cecília de l’Orquestra i la
Coral en la Missa de Santa Cecília
Lloc: Església, diumenge 21 novembre
12,00 h.

Setmana de la dona
La Música de les Músiques
• Exposició de dones compositores
Lloc: Casa de la Cultura, sala
d’exposicions

Festa Santa Cecília
Caldera i Discomòbil
Lloc: Seu social. Diumenge 21 Novembre

• Taula redona i concert
Taula redona sobre la dona en la
música i concert de càmera
Lloc: Casa de la Cultura

Concert Santa Cecília Especial Centenari
Banda Juvenil i Orquestra Juvenil.
Lloc: Auditori CAM, dissabte 27 novembre
19,00 h.

DESEMBRE
Concerts de Nadal del Centenari
Reconeixement als músics de més de
25 anys en actiu
· Concert de la Banda
Lloc: auditori CAM
· Concert de la Coral
Lloc, auditori CAM
· Concert de l’Orquestra
Lloc, auditori CAM

ABRIL
Concert del grup Zahir Ensembles
integrat pels músics Carlos Lacruz
i Alfonso Rubio
Lloc: Auditori CAM
Setmana Cutural del LLibre
“Les Veus de la Música “
• Lectura de Poetes Valencians (Lectura
i publicació d’una plaquet de poemes)
Lloc: Auditori CAM
• Concert amb els xiquets de l’escola
de música , teatre i cercle d’art
Lloc: Auditori CAM

AGOST

OCTUBRE

Trobada de bandes juvenils
de l’Horta Nord
Lloc: Carrers de Foios

Pregó de les Festes Patronals
Convocatòria de socis i músics per
protagonitzar el pregó amb actuació
musical
Lloc: Plaça del Poble, Foios

Setmana Cultural d’Octubre de
l’Ajuntament de Foios
Taula Redona dels Mestres i Directors
del CAM 			
Taula redona de directors i Mestres
vinculats al CAM. Passat i present de la
música a Foios.
Lloc: Casa de la Cultura de Foios

JUNY
Les Nits de Juny 2022
Ajuntament de Foios
4 Concerts amb la temàtica del centenari
les nits dels divendres de juny
Lloc: Carrers de Foios
Concert de Púrpura Pansa
Quartet de saxos, integrat pels nostres
músics i mestres. (Juanlu Gozálvez, Javier
Teruel i Manuel Romero)
Lloc: Plaça Rei En Jaume

Concert de Festes del Centenari
Concert d’Orquestra Simfònica del CAM
Santa Cecília de Foios
Lloc: Plaça del Poble, Foios
Exposició CAM, Societat Musical,
100 anys d’història
Exposició fotogràfica i audiovisual de
la història del CAM
Lloc: Sala d’exposicions Fernando
Barrachina

NOVEMBRE
Setmana Cultural Músiques del Món
Diferents actuacions de grups musicals
comptant en la col.laboració de gent
vinculada al CAM
LLoc: Auditori CAM, Casa de la Cultura

Festa Dia del Músic i del Soci
Una jornada dins de la setmana de
festes amb activitats lúdiques i festives
per a tots els socis i músics del CAM
Lloc: Plaça del Poble i Albereda, Foios

Setmana Cultural de Santa Cecília
Cloenda del Centenari

JULIOL

SETEMBRE

Concert de la Banda Municipal
de València
Lloc: Plaça del poble, Foios

Festival Comarcal de l’Horta o de la
Mancomunitat del Carraixet
Lloc: Plaça del Poble i carrers de Foios

• Concert de la Banda del CAM i la Coral
de l‘Escola del CAM Santa Cecília
Especial Cloenda Centenari
Lloc: Auditori CAM

Participació del CAM en Escènia Teatre
Lloc: Casa de la Cultura, Albereda (Foios)

Participació en la Fira Gastronòmica
BenCuit
Lloc: Albereda de Foios

Cloenda Curs de l’escola Any
del Centenari
Concerts i actes dedicats als alumnes
de l’escola per a celebrar el centenari
Lloc: Plaça Rei En Jaume, Foios

• Concert Santa Cecília, Especial
Cloenda Centenari Orquestra i Coral
Lloc: Auditori CAM

PROGRAMACIÓ

MAIG

FES-TE VORE
AMB NOSALTRES
Mòduls publicitaris

Mòdul C
Mòdul B

Mòdul D

Representació aproximada dels mòduls publicitaris, el tamany final dependrà del suport.

Característiques del Mòdul A
•

Visibilitat i publicitat del logo en tots els actes i esdeveniments del centenari en lloc i forma
preeminent.

•

Publicació del logo en el portal web del centenari en col.laboradors en lloc i forma preeminent.

•

Visibilitat en tots els programes i documentació del centenari.

•

Reserva de localitats preferents en els actes importants del centenari.

•

2 altes de socis per a dos anys gratuïtes.

Característiques del Mòdul B
•

Visibilitat i publicitat del logo en tots els actes i esdeveniments del centenari.

•

Publicació del logo en el portal web del centenari en col·laboradors.

•

Visibilitat en tots els programes i documentació del centenari.

•

Reserva de localitats en els actes importants del centenari.

•

2 altes de socis per l’any 2022 gratuïtes.

Característiques del Mòdul C
•

Visibilitat i publicitat del logo en tots els actes i esdeveniments del centenari.

•

Publicació del logo en el portal web del centenari en col·laboradors.

•

Visibilitat en documentació del centenari.

•

2 altes de socis per l’any 2022 gratuïtes.

Característiques del Mòdul D
•

Visibilitat del logo en alguns dels actes i documentació del centenari.

•

Publicació del logo en el portal web del centenari en col·laboradors.

PUBLICITAT

Mòdul A

CONTACTA
AMB
NOSALTRES

Centre Artístic i Musical
Santa Cecília de Foios
Antonio Sorlí, 6
46134 Foios València
María Jesús Boil
648 00 74 97 - horari: 16:30 - 20:00 h
escolamusicafoios@gmail.com
info@musicalfoios.org
www.musicalfoios.org

