
DISSABTE 2 DE NOVEMBRE 

 

18:00.– Comencem les celebracions de Santa Cecília amb el Berenar de les Amigues de 

la Música al primer pis del Casino, on es presentarà la nova Musa de la Música Marta 

López Gilberte. 

 

DIVENDRES 8 DE NOVEMBRE 

 

22:30.– Com cada any, i seguint la tradició, se celebrarà el “VI concert de cambra Enric 

Cullell” a càrrec dels músics de la nostra societat, al primer pis dels locals del Casino 

Musical. En acabant el concert, allargarem un poc la nit amb música i bona companyia, i 

amb el servei de barra del nostre bar del Casino. 

 

DISSABTE 9 DE NOVEMBRE 

 

22:00.– Sopar de Gala “Premis Pinazo” al primer pis del Casino, on tindrà lloc la 

Proclamació de la Musa de la Música i s’entregaran divertits premis als músics de les 

diferents agrupacions de la Societat. 

 

 

DIUMENGE 10 DE NOVEMBRE 

 
11:00.– Recollida dels nous músics. La banda eixirà del Casino i anirà casa per casa a 

ritme de pasdoble recollint els nous membres de les agrupacions de la societat. 

Els nous músics que s’uneixen enguany a les nostres agrupacions són: 

 
Aitana Oficial Taronger - Trompeta 
Enric Martinez Verdeguer - Violí  

Leire Blasco Marxo - Violí  
Maria Amado Alonso - Violoncel 
María Benavent Merás - Trompeta 
Mikel Jiménez Soto - Violí  

Noelia Aguilar Álvarez - Flauta Travessera 
Pepe Bartual Sancho - Trompeta 

 

 

DIVENDRES 15 DE NOVEMBRE 

 

21:00.– Nit de jocs al primer pis del Casino (parxís, truc, xamelo, futbolí, ping-pong...). 

 

 

DISSABTE 16 DE NOVEMBRE 

 

11:00.– Per als socis més esportistes, es disputaran els Campionats de Futbol 5 i de Basket 

al poliesportiu de Godella. 

 

Inscripció: Des de dilluns 11 de novembre fins divendres 15 de novembre, al Casino 

Musical. 
 

20.00.– Tradicional Duta de Santa Cecília, on passejarem des del Casino la nostra patrona 

pels carrers principals del poble. Com altres anys vos convidem a assistir-hi i participar, 

donat que en la celebració de l'acte precisarem de músics, anders i coeters. 

 



Consideracions: Els coets seran debades per a tots els socis i caldrà apuntar-se a la llista 

publicada al Casino fins dijous dia 14 de novembre. 

 

22:00.- Sopar de disfresses al Casino Musical, aquest any amb la temàtica “Vicent Enari”, 

acompanyats sempre de bona música. 

 

 

 

DIVENDRES 22 DE NOVEMBRE 

 

17:00.– Celebrem el dia de Santa Cecília amb els més majors amb un concert a càrrec de 

la nostra Orquestra a la Residència “La Saleta” de Campolivar. 

 

 

 

DISSABTE 23 DE NOVEMBRE 

 

19:00 Passa-carrer de la banda acompanyant la nova musa de la Música Marta López 

Gilberte al teatre Capitolio. 

 

20:00.- Acte de Celebració “40 aniversari” Amigues de la Música: Exaltació de la 

musa de la música. 

Presentació del Curtmetratge de Alejandro Morala “Més que música”. 

Concert de Santa Cecília. Concert de la banda de Godella amb l’estrena de tres 

pasdobles. 

 

22:30.– Sopar de Santa Cecília per als músics de la Societat. 

 

 

 

DIUMENGE 24 DE NOVEMBRE 

 

11:00.– Missa solemne en Honor a Santa Cecília, a l’església Sant Bertomeu amb el Cor 

i l’Orquestra del Casino Musical de Godella. 

 

12:00.– Homenatge als artistes de Godella amb l’habitual recorregut, acompanyats de la 

banda del Casino, per col·locar les Corones de llorer als monuments i carrers establerts. 

   

14:30 – Per finalitzar les festes, ens reunirem al tradicional Dinar de Santa Cecília. 

(Casa Corts. C/Major 32. Godella.) 

 

Consideracions: Podeu informar-vos i arreplegar els tiquets fins dijous 21 de novembre, 

a l’Escola de Música, de dilluns a dijous, de 16 a 21h. Preu: 20€ /Menú Infantil 12€ 

 

 

DILLUNS 25 DE NOVEMBRE 

 

20:00 – Missa en memòria dels socis, músics i Amigues de la Música que ja ens han 

deixat, a l’Església de Sant Bertomeu. A continuació la imatge de Santa Cecília serà de 

nou traslladada al Casino. 


