
 
 
 
 
 

MANIFEST XI TROBADA D’ESCOLES DE MÚSICA I BANDES I ORQUESTRES JOVES DE 
L’HORTA NORD DE LA FSMCV A FOIOS - 8 MAIG 2022 

 

VEU 1:  Avui ens trobem totes les Escoles de Música i les Bandes i Orquestres Joves de la comarca de L’Horta Nord, en la seva XI 

Trobada que enguany s’enquadra dintre dels actes de celebració del Centenari del Centre Artístic Musical Santa Cecilia de Foios 

que ens acull i als que agraïm tot el treball realitzat per a fer-la possible. 

VEU 2:  Volem aprofitar aquest acte per a felicitar-nos i gaudir de la possibilitat de poder novament retrobar-nos tots junts després 

d’aquest període de pandèmia, fent cultura musical que és el que millor saben fer com a membres de la Federació de Societats 

Musicals de la Comunitat Valenciana. 

VEU 1:  Volem recordar la declaració del 25 de maig de 2021, del Consell, pel qual se’ns declara Bé d’Interès Cultural immaterial 

per la tradició musical popular valenciana materialitzada per les societats musicals de la Comunitat Valenciana. 

VEU 2:    I També per la Declaració del 30 de març de 2021 del Ministeri de Cultura en la que ens declara a totes les Societats 

Musicals de la Comunitat Valenciana com a Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial. 

VEU 1:   Aquesta XI Trobada reuneix avui a Escoles de Música de L’Horta Nord on cada dia es preparen milers de joves i adults per 

a despertar vocacions i aptituds que desemboquen en una posterior integració en agrupacions artístiques de les nostres Societats 

Musicals. 

VEU 2:   Dintre de les Bandes i Orquestres Joves comencen a experimentar el gust per fer música en grup  i és fomenta l’estudi y 

la pràctica d’instruments tant de banda com d’orquestra, donant l’oportunitat de treballar baix una direcció i experimentar la 

convivència entre companys amb els mateixos interessos i inquietuds. 

VEU 1:   Agraïm a totes les Societats Musicals de la Comarca de L’Horta Nord la seva participació i a les mares i pares que creuen 

en el valor de la formació musical i animen i propicien des de l’àmbit familiar la participació en les escoles de musica i les 

agrupacions artístiques com les bandes i orquestres joves.  

VEU 2:   Volem posar de manifest la necessitat de que les Escoles de Música de les Societats Musicals mantinguen i augmenten 

les actuals ajudes públiques per que les Societats Musicals puguen continuar donant aquest servei altruista de formació musical 

sense ànim de lucre. 

VEU 1:   Estem preocupats per les notícies sobre el nou decret d'educació que pretén eliminar l'assignatura de Música obligatòria 

en 3r de l'ESO i l'optativa d'Arts Escèniques, Música i Dansa en 4t de l'ESO. Sol·licitem a la Conselleria d'Educació i al Consell que 

mantinga en el sistema educatiu valencià de Secundària obligatòria, l'estudi de la música, les arts i la dansa. Aprofitem aquesta 

Trobada de músics per a dir-ho ben alt a totes les instàncies: Volem l'assignatura de música en l'educació dels nostres joves! 

VEU 2:   Donem les gràcies per la seua participació a totes les autoritats: alcaldesses, alcaldes, regidors i regidores el haver-nos 

pogut acompanyar a la Trobada participant en els actes i a la Presidenta de la Federació Daniela Gonzalez i al President provincial 

de València Joan Bocanegra, pel support que des de la Federació ens han donat per a poder celebrar aquesta festa de la música. 

VEU 1:   Agraïm també a totes les presidentes i presidents de les Societats Musicals junt a les seves juntes directives, l’esforç 

permanent per mantenir actives les escoles de música i les agrupacions joves i als mestres i professionals de la música que amb 

dedicació i professionalitat, les fan possible.  

VEU 2:    I a vosaltres que sou els principals protagonistes d’aquesta XI TROBADA, donar-vos les gràcies per la vostra participació i 

entusiasme per continuar a formar part de les vostres Societats Musicals i per l’esforç que cada dia feu en l’aprenentatge de la 

música, eixa que alguns pensem que sense ella, el món seria un error. 


