
 

 

 

 

 

ACTES DE SANTA CECILIA 2013 

Del 15 al 24 de Novembre 

 

DIVENDRES 15 DE NOVEMBRE                                                                                             

Inauguració del curs escolar                                                                                                                    

19,15 Sala d'assajos de la Unió Musical de Moncada:    

 Acte d'inauguració del curs escolar, amb l'entrega d'instruments als alumnes que comencen els 
seus estudis d'instrument.                                                                                                                                     

Taula redona títol: Incidència de la practica musical en l'expedient acadèmic de l'alumne de l'ESO 
PONENT: Inmaculada Retamero García (treball fi de màster).                                                                                

Per a finalitzar, concert cambra 

 

DISSABTE 16 DE NOVEMBRE                                                                                                                      

Taller Risoterapia                                                                                                                  

18h. Sala d'assajos de la Unió Musical de Moncada                                                                                           

Puja l'ànim, combat l'estrés, ens fa sentir bé i afavorix la comunicació amb els altres. I no sols és 
quelcom 'psicológic' també és quelcom 'físic': plena d'oxigen els pulmons i el cos, obri les vies 
respiratòries i regula la pressió arterial"                                                                                                               

Dirigit a tota persona interessada en el Creixement Personal cap al Sentit de l'Humor.                             
Aprén a desenrotllar la força del bon humor per a viure una vida positiva i plena, es recomana 
portar roba cómoda.                                                                                                                                    

 



 

DIUMENGE 17 DE NOVEMBRE                                                                                                      

Concert de Santa Cecilia                                                                                                                                       

10,30. Cercavila de la banda de la societat.                                                                                                                    

Arreplegada de la musa ixent Srta. Ana Arnal Bosch i de la musa entrant Srta. Carla Rocio Garcia 
Muñoz.                                                                                                                                                                                      

Posteriorment arreplega en els seus respectius domicilis dels educands entrants a la banda                

11:30 hores: En el Centre Cultural “Blasco Ibáñez 

Concert de la JOBUMM (Jove Banda de la Unió Musical de Moncada),  dirigida per Pau Poveda i 
Carbonell                                                                                                                                                                                                 

Presentació de la Musa de la Música 2013, Srta.  Carla Rocio Garcia Muñoz.                                                 

Reconeixement a les cecilieres  i educands que entraren a la banda fa 25 anys 

Després, cerimònia d’entrada dels nous músics a la banda titular 

A continuació Concert de la Banda Simfònica de la Unió Musical de Moncada, dirigida per D. 
Vicente Roig i Gimeno                                                                                                             

 Per a finalitzar en el pati del Centre Cultural, Hi haurà un vi d'honor oferit per la musa i els nous 
músics de la banda 

                                                                                                                                                                     

DIJOUS 21 DE NOVEMBRE                                                                                                                             

De pel·lícula                                                                                                                                                                     

Sala d'assajos de la Unió Musical de Moncada                                                                                                    

18 hores: Pel·lícula infantil                                                                                                                                               

22 hores: Pel·lícula per a majors.  ( Porta't el teu entrepa i soparem tots junts, la beguda la posem 
nosaltre)           

DIVENDRES 22 DE NOVEMBRE                                                                                             

Santa Cecilia                                                                                                                                                                                      

18 hores: Berenar per a tots els educands y músics amb xocolate i dolços, amb motiu del dia de la 
patrona de la música, oferit per les nostres col·laboradores de Santa Cecília"                                                                 
"felicitats a tots i totes els músics i musiques i a totes les Cecilies" 



 

DISSABTE 23 DE NOVEMBRE                                                                                                                            

Cercavila                                                                                                                                                               

19:30 hores: trasllat de la imatge de Santa Cecília del musical de la Unió a casa de la Musa 
acompanyada per la Banda Simfònica de la societat  i els anderos de Santa Bàrbara, tirant  coets, i 
per a tots els socis i simpatitzants de la Unió Musical que vullguen   acompanyar-nos                                                                                              

A continuació al menjador del C.P. Dr. Vicente Trenco sopar de germanor per a tots els membres i 
simpatitzants de la Unió Musical de Moncada.                                                                                                                                                    

 

DIUMENGE 24 DE NOVEMBRE                                                                                           

Missa i menjar                                                                                                                                                      

10:30 hores: Replegada de la nostra Patrona de casa de la musa i trasllat a l'església de Sant Josep 
acompanyada per la Banda Simfònica                                                                                            

11:00 hores: Solemne Missa a l'església de Sant Josep en honor a Santa Cecília  instrumentada i 
cantada per músics i coralistes de la Unió Musical          

                                                                                                                                                                                                            
14:00 hores Dinar de confraternitat en el restaurant Masias de Moncada  “poliesportiu de Masies"  

 

ORGANITZA:          
                                                                                                                                                         
Unió Musical de Moncada  
 
 
COL·LABORA:  
 
Comissió de Santa Cecília  
 
 Excm. Ajuntament de Moncada  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
AGRAÏMENTS:  
 
C.P. Vicent Trenco 
 
 Associació Cultural Masies 
 
Anderos de Santa Bàrbara 
 
AMPA escola de musica UMM"

 


