
dissabte 14 DE NOVEMBRE                                                                                                                 
Acte d’inauguració del curs escolar 

19:00 hores: Sala d’assajos del Conservatori Ciutat de Moncada.                                                                                                    
Entrega d’instruments als alumnes que comencen els seus 
estudis d’instrument.
Reconeixement als millors expedients del curs 2014 -2015.                                                                                                            
Actuació del Cor Juvenil i banda infantil (entrega de diplomes).

diumenge 15 DE NOVEMBRE                                                                                                                 
Concert de Santa Cecília

10:30 hores: Cercavila de la banda de la societat. 
Arreplegada de la musa ixent Srta. Anabel Martín Alarcón i de 
la musa entrant Sra. Mª Dolores Casinos Beltran.  

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 2015, Sra. Mª Dolores 
Casinos Beltran.Reconeixement a les cecilieres i educands 
que entraren a la banda fa 25 anys. 

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 nostre local social hi haurà un vi d’honor 
oferit per la musa i la societat.

dimecres 18  DE NOVEMBRE                                                                                                                 
De pel·lícula

17:30 hores: En la sala d’assajos de la Unió Musical de Moncada, 
pel·lícula musical infantil “Frozen”.

21:30 hores: En la sala d’assajos de la Unió Musical de Moncada, 
pel·lícula musical per a majors (Porta’t el teu entrepà i soparem 
tots junts, la beguda la posem nosaltres).

dijous 19  DE NOVEMBRE                                                                                                                 
Les tertúlies del Fideu

19:00 hores: En el local social, xarrada “Herramientas y canales 
para la búsqueda de empleo”. A càrrec de ELENA ESCOBAR: 
màster WOP-P (work organizational & personnel pscyhologi), 
llicenciada en psicologia por la UV y Màster Wop-P  en Portland 
State University, USA.

divendres 20  DE NOVEMBRE                                                                                                                 
Dia de l’Escola

18:00 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 músics i musiques i a totes les Cecílies.

dissabte 21  DE NOVEMBRE                                                                                                                 
Coneix la nostra ciutat

10:00 hores: Visita guiada per el casc urbà de Moncada (Ravalet, 
Mercat Vell i “Acequia Real de Moncada” i Casa Comuna), a 
càrrec del arqueòleg municipal Josep Maria Burriel. Eixida des 
del Ravalet (junt a l’Ajuntament).

Trasllat de Santa Cecília i Sopar de Germanor

19:30 hores: Trasllat de la imatge de Santa Cecília del local de 
la Unió Musical 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.

22:00 hores: Al menjador del C.P. Dr. Vicente Trenco, sopar de 
germanor per a tots els membres i simpatitzants de la Unió 
Musical de Moncada. Preu 4 €  (inclòs monitors per als xiquets 
durant la nit).  Qui no reserve plaça no podrà entrar al sopar. Per 
a retirar tiquets, fins al dijous dia 19 en consergeria (Angelita).

diumenge 22  DE NOVEMBRE                                                                                                                 
Dia de la patrona de la música
Missa i menjar de confraternitat

10:00 hores: Replegada de la nostra Patrona de casa de la musa 
i trasllat a l’església de Sant Josep acompanyada per la Banda 
Simfònica.

10:30 hores: Solemne Missa a l’Ermita de Santa Bàrbara en honor 
a Santa Cecília instrumentada per músics de la Unió Musical.

14:00 hores: Dinar de confraternitat en el restaurant Masías de 
Moncada  al poliesportiu de Masies. Arreplega de tickets per al 
menjar el dijous 12, divendres 13 i dilluns 16, des de les 19 
hores al local social.

dissabte 28  DE NOVEMBRE                                                                                                                 
Dia de la dança i el ball

18:00 hores: Zumba i dança PER A TOTS en el local social. A 
càrrec de l’escola de dança COPPELIUS de Moncada.

20:00 hores: Ball en línia en el local social. A càrrec de  Carmen 
Fernández, professora del grup de ball de la Unió Musical de 
Moncada.

diumenge 29  DE NOVEMBRE                                                                                                                 
Contra la violència de gènere

12:00 hores: Actuació del Cor Juvenil de la Unión Musical 
de Moncada en la Concentració del Col·lectiu de Dones 
de Moncada contra la violència de gènere en la Avda. de la 
Mediterrània i la participació de la flautista María Jesús Siñuela.
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