
Associació Artístico Musical d’Oliva

Escola de Música d’Oliva

MEMÒRIA D’ACTIVITATS ANY 2016

La Junta Directiva reconeix i  agraeix a tots  els  grups polítics de l’Ajuntament d’Oliva,  el
suport que ens donen, especialment agraïm la cessió del Saló d’Actes de la Casa de la
Festa,  que tan apropiat  està resultant  per  als  assajos de la  Banda Simfònica,  la  Banda
Juvenil, la Banda d’Iniciació i l'Orquestra.

Al mateix temps agraïm a tots els professors, directors i personal de l'Escola el treball i la
professionalitat demostrats, així com als pares i mares d’alumnes per la confiança que ens
donen, i a tots els socis pel seu suport any rere any.

Donem la benvinguda especial a Enric X. Naval Llorca que després d’un temps on va deixar
la direcció de l'Orfeó «Josep Climent» ha tornat a dirigir-lo des de finals de setembre passat.
Agraïm a Ferran Escrivà Llorca la tasca que durant un any ha fet al capdavant de l’Orfeó i
que ha deixat per incompatibilitats en altres de les seues ocupacions.

Així mateix donem la benvinguda a Juan Daniel Jover que s’ha incorporat com a director de
la Banda Juvenil des del passat setembre.

1. Activitats Generals de l’Associació Artístico-Musical d’Oliva.

2. Activitats de les seues Seccions:

2.1.Banda Simfònica. 

2.2.Orquestra Clàssica. 

2.3.Orfeó “Josep Climent”

2.4.Banda Juvenil i d’Iniciació.

3. Escola de Música.

1. Activitats generals de l’Associació.

La Junta Directiva ha celebrat 9 reunions ordinàries i vàries extraordinàries al llarg de l’any. 

Dintre de l’activitat de l’any, destaquem:

 La relació amb la Junta Local Fallera d’Oliva, de la qual som Banda oficial.

 Conveni  amb la  Federació  de  Moros i  Cristians  d’Oliva,  amb la  participació  com a
Banda de la FMC en els actes oficials, i la continuació del Festival de Música Festera.
Hem renovat  el  conveni  amb la  nova directiva  de la  Federació amb els  quals hem
ampliat  els  actes  on  participarà  la  banda  (plaça  del  mercat  el  dia  del  concurs  de
putxeros al mig any i festa de les capitanies dimecres de la setmana festera)

 Setmana  de  festes  de  Santa  Cecília  amb  els  habituals  concerts  i  actes  diversos,
Presentació de nous músics de les diferents Seccions, concurs de paelles, sopar amb
xaranga, ball de disfresses, passacarrer, esmorzar i Missa de Santa Cecília.
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 Proclamació de la Musa de la Música 2016 Sonia Pi amb el seu acompanyant Josep
Parra i tota la cort d'honor el diumenge 13 de novembre.

 Dinar social el 20 de novembre al  Restaurant l'Àncora amb una assistència un poc més
reduïda que la de l’any passat la qual cosa ens fa pensar en un altre tipus de celebració
social que haurem de consensuar.

 Signatura del  conveni  amb l’Ajuntament,  corresponent a l’any 2016.  Aquest conveni
significa  un  suport  econòmic  molt  important  per  a  l’Associació  amb  les
contraprestacions  habituals  en  forma  de  concerts,  actes  festers,  manteniment  de
l’escola de música, etc. L'import del conveni (20.550€) és el mateix que l'any anterior
malgrat que en els pressupostos municipals s’havia aprovat una quantitat major.

2.  Activitats de les Seccions

A continuació assenyalarem les activitats puntuals que s’han fet cara al públic per part de les
Seccions, però volem ressaltar el treball quotidià que els músics i directors de les distintes
Seccions  fan  durant  totes  i  cadascuna  de  les  setmanes  de  l’any:  assajos  generals  els
dissabtes i parcials entre setmana de la Banda Simfònica, dimarts i  dijous per a l’Orfeó,
divendres per a l’Orquestra Clàssica, dissabte per a la Banda Juvenil.

2.1  Banda Simfònica

 Cavalcada de Reis, celebrada la vesprada del 5 de gener

 Concert de solistes celebrat al teatre Olímpia el dia 28 de febrer.

 Concert solidari, organitzat per la Federació de Moros i Cristians d’Oliva, el dia 28 de
maig al Teatre Olímpia. El concert es va fer a benefici de l’Associació de Familiars de
malalts d’Alzheimer.

 Festival de Música Festera, el 17 de juliol al Parc de l'Estació, concert d’intercanvi amb la
Rotovense Musical.

 Concert d'Estiu a la platja d'Oliva el dia 5 d’agost.

 Aplec comarcal de bandes de la Safor el dia 17 de setembre a Vilallonga.

 Concert a Ròtova amb la tornada de l’intercanvi el dia 1 d’octubre.

 Concert de Santa Cecília, el 13 de novembre al Teatre Olímpia amb la incorporació de 4
músics nous.

 Passacarrer  de Santa  Cecília  el  20  de Novembre amb la  Musa de la  Música i  Cort
d'Honor.

 Concert de Nadal el 26 de desembre a l’església de Sant Francesc junt amb la banda
juvenil i l’Orfeó «Josep Climent». Aquest concert el recordem per la gran assistència de
públic.

 Participació  en  actes  festius  i  socials  de  la  ciutat:  Desenclavament  i  Processó  de
Divendres  Sant,  Processó  del  Crist  de  Sant  Roc (3  de  maig),  Processó  del  Corpus
Christi, Trasllat i Processó del Rebollet (8 de setembre), Processó de Sant Francesc.

 Cal remarcar també la gran quantitat d’actes que ha fet la banda de carrer, com ara:
Falles a Oliva, festes del Crist de Sant Roc, el  Rebollet  i  de Sant Francesc, Moros i
Cristians  a  Oliva  (participació  en  les  entrades  Cristiana  i  Mora  amb  les  comparses
capitanes), entrada mora a Muro el 8 de maig.

2.2  Orquestra Clàssica

 Concert amb motiu de les festes del Crist a l'església de Sant Roc el dia 24 d'abril.
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 Jornades de convivència al Mas de Xetà els primers dies d’agost.

 Concert d’Estiu a l'església de la platja, el dia 7 d'agost.

 Concert amb motiu de les festes de Sant Francesc el dia 27 de setembre a l'església de
Sant Francesc.

 Participació  en  la  Missa  Solemne de  Santa  Cecília,  celebrada  en  l'església  de  Sant
Francesc el 20 de novembre.

 Concert de Nadal al Centre Polivalent el dia 7 de gener de 2017 ja que no es va poder
celebrar en desembre.

2.3  Orfeó “Josep Climent”

 El dia 2 de gener, a l’església de les Clarisses, es va fer el concert d’any nou ja que no
va cabre en la programació de desembre de 2015

 Missa del Crist a l'església de Sant Roc el dia 3 de maig.

 Pregó de Setmana Santa a l’església del Rebollet el dia 5 de març.

 Festival  polifònic  a  Massanassa  junt  a  les  corals  de  Massanassa  i  Sant  Antoni  de
Benagèver el 25 de juny.

 Festival polifònic d’estiu a l'església de la platja, el dia 31 de juliol amb la coral «Santa
Cecília» d’Ador.

 Missa de la Mare de Déu del Rebollet el dia 8 de setembre.

 Participació  en  la  Missa  Solemne de  Santa  Cecília,  celebrada  en  l'església  de  Sant
Francesc el 20 de novembre.

 Participació al  Festival  de Nadalenques organitzat pels Festers del  Rebollet  el  17 de
desembre, a l’església de Santa Maria.

 Concert de Nadal junt amb la banda simfònica el dia 26 de desembre a l’església de Sant
Francesc.

 Des de setembre el director de l’Orfeó és, de nou, Enric X. Naval.

2.4 Banda Juvenil i  Banda d’Iniciació

 Participació  de  la  Banda  d’Iniciació  en  l’Audició  organitzada  per  l’Escola  de  Música
d’Oliva per als alumnes de primària d’Oliva i per a pares i mares, celebrada al Teatre
Olímpia

 Concert de Fira el dia 18 de juny amb la participació de la banda d'Iniciació i de la banda
Juvenil al Passeig Lluís Vives.

 Concert de Santa Cecília, el dia 13 de novembre, al Teatre Olímpia..

 Concert de Nadal, el dia 26 de desembre, junt a la Banda Simfònica i l’Orfeó, a l’església
de Sant Francesc.

 Aquest any han entrat a formar part de la Banda Juvenil 7 nous músics.

 Des de finals de setembre el nou director de la banda juvenil és Juan Daniel Jover.

3.  Escola de Música

La subvenció de la Conselleria d’Educació per a l’Escola en 2016 és de 31.289,18 € que
encara estem pendents de cobrament. La del 2015 la vam cobrar a principis de maig de
2016.
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Detallem a continuació els fets i dades més destacats:
 L'Escola de Música compta actualment amb 248 matriculats.
 Hi ha 21 treballadors (20 professors).
 Des de setembre de 2016 no es fan classes als col·legis Hort de Palau i Sant 

Josep de la Muntanya ja que ha resultat impossible organitzar-les a causa de la 
normativa de la Conselleria sobre activitats extraescolars en els centres que fan 
jornada continuada.

 AUDICIONS:
1. A banda de les audicions trimestrals, cal destacar les oferides a l'Escoleta «El 

Caragol» en juny per la Banda d'Iniciació.
2. Les audicions de cicle infantil i Cor al Centre Polivalent el dia 9 de juny i 

audicions per a escolars al Teatre Olímpia el dia 11 de juny on es va 
representar el conte musical “Rebelió en la cuina”

3. La banda d'iniciació va participar en el concert de Fira el dia 18 de juny.
4. S’han realitzat audicions de música moderna a la Fira del Motor i del grup de 

Guitarres CV-670.

 CLASSES OBERTES
1. L'Escola ha oferit algunes classes obertes per mostrar què fem a les classes de

Cicle Infantil i Llenguatge Musical.
 CONFERÈNCIES i TALLERS

1. Tallers de música per a bebès. Per aquest nivell s’ofereixes dos classes 
setmanals.

2. Taller de composició i arranjament a càrrec de Joan S. Mont amb molt bona 
participació i un deliciós concert final de curs.

3. Fira d’instruments tradicionals, amb la col·laboració de Sarabanda, el 7 i 8 
d’octubre.

 PROJECTE «Creació de Nous Públics»
D’aquest projecte que es va organitzar entre 2014 i 2015 quedava per celebrar 
el concert del Quintet «Llevant Ensemble» que ens van oferir el dia 21 de 
novembre.

 DOCÈNCIA
1. Col·laboració continuada amb altres escoles de música.
2. Formació continua de professores i professors. Cursos FSMCV i formació 

independent.
3. Treball conjunt amb l'Escola «Ad Libitum» d'Ontinyent.
4. Continuació de l'Orquestra i Banda d'Iniciació.
5. Classes de Música i Harmonia Modernes amb tres grups de Combo més dos 

grups d’Harmonia i Improvisació.
6. Iniciació de tres itineraris per a l’alumnat de l’escola: itinerari clàssic, itinerari 

tradicional i itinerari modern.
7. Des de maig de 2015 s’imparteixen classes de dolçaina després del conveni 

que la nostra Associació va signar amb la colla Sarabanda.
 OBJECTIUS FUTURS:

1. Realització de cursos i classes magistrals de diversa temàtica i nivells.
2. Consolidació i ampliació de l'alumnat.
3. Promoció d'actuacions d'alumnes i professors.
4. Major nombre de concerts.

Oliva, 12 de març de 2017
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