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Vint anys en una vida són 
un horitzó temporal suficient 
com per a poder girar per uns 
moments la vista enrere, i con-
templar des de la distància un 
muntó de vivències i experièn-
cies. En vint anys podem haver 
pres innombrables iniciatives i 
haver-nos equivocat en moltes 
d’elles. Val la pena fer aques-
ta ullada si, després de trobar 

i prendre nota dels errors tornem la mirada cap endavant i 
rectifiquem la trajectòria futura cap al camí correcte. En vint 
anys hi haurà hagut mil situacions positives i negatives que 
ens hi podran ajudar.

 
Per a mi, les millors experiències positives d’aquests vint 

anys dins la UNIÓ MUSICAL MILAMARINA han estat aque-
lles en les quals la música ha sigut el motiu –o l’excusa– 
per a juntar un grapat de gent al davant d’una festa, al 
voltant d’una taula, dins d’un saló d’actes... Més encara 
si m’he trobat dins d’aquests grups amb persones d’altres 
pobles, d’altres països, d’altres cultures...: la música 
és un llenguatge tan universal i transversal que ajuda a 
tombar totes les barreres ideològiques. El contacte amb 
aquestes altres gents m’ha ajudat a descobrir que dins d’un 
col·lectiu musical no hi ha música sense unió, i no puc 
imaginar una unió sense música.

Una de les primeres vivències d’aquestes característi-
ques, ja remota en el temps i que m’agrada recordar, és 
la nostra antiga pertinença al centre musical de Piles, 
que ens va ajudar a nàixer amb ímpetu ara fa vint anys.

Una altra experiència molt positiva –i prou més recent– 
ha estat la col·laboració musical i humana amb la so-
cietat musical de Potries, que ens ha aportat una vitali-
tat insospitada en uns moments de pèrdua accelerada de 
membres al nostre col·lectiu musical. Ara que acabem de 
donar per conclosa aquesta relació em reafirme en allò 
que vaig pronosticar fa uns sis anys: ningú sabia quant de 
temps duraria, però d’allò que podíem estar segurs era 
que seria per a tots els components de les dues entitats 
una experiència inoblidable. Des d’ací vull mostrar una 
vegada més el meu reconeixement i la meua gratitud 
a totes les persones de Potries i de Miramar que han 
fet possible superar les reticències ancestrals entre pobles 
veïns i consolidar en el temps un marc de col·laboració 
tan fructífer.

Pel que fa als errors, crec que una de les nostres 
principals autolimitacions, que va posar en perill la 
supervivència de la nostra escola i de la nostra ban-
da, va estar creure que el poble girava al voltant de 
nosaltres; fa vint anys només calia tindre les por-
tes obertes i tot s’omplia de gom a gom: les aules 
d’alumnes, la banda de músics, els locals de sim-
patitzants... Aquest error mantingut en el temps ens 
havia conduït a anar perdent els alumnes, els músics 
i els simpatitzants, que a poc a poc anaven eixint per 
la mateixa porta per la qual havien entrat ràpidament 
anys abans. Açò no feia més que corroborar els va-
ticinis inicials dels nostres companys d’altres socie-
tats musicals veïnes: “El que costa no és muntar 
una escola i una banda, sinó mantindre-les.”

Afortunadament, ja fa algun temps que vam re-
accionar i ara som nosaltres qui eixim pel poble 
a descobrir els amants de la música que hi ha 
ocults. Ho estem aconseguint amb els alumnes i 
amb els músics: és suficient una ullada a les aules 
i al local d’assaig per a vore el planter tan impa-
gable que tenim dels uns, i el grup tan cohesionat 
dels altres. En canvi, encara no acabem de trobar la 
manera de potenciar la participació social: neces-
sitem moltíssims més socis; voldríem que foren 
socis totes les persones del poble que compar-
teixen amb nosaltres el sentiment d’unió a través 
de la música, però no les hem sabudes engrescar. 
Confie que les noves tecnologies ens hi ajudaran i 
anime els lectors d’aquest escrit perquè estiguen 
atents a la nostra web.

 
Si llevem ja la vista del retrovisor i tornem a mi-

rar l’horitzó, les línies que marquen hui el nostre 
rumb són les mateixes que sempre han estat; po-
dem dir que en són cinc, com les línies del pentagra-
ma: unes bones instal·lacions, que cal agrair a 
l’Ajuntament; uns excel·lents professors, que 
hem de conservar; un bon planter d’alumnes, que 
hem d’anar repoblant permanentment; un grup 
unit de músics, que senta la banda com a seua; i 
uns quants directius amb bon ànim i bon humor, 
qualitats que mai no han de perdre. Cal no oblidar 
un sisé element, que sempre acompanya el pen-
tagrama: un bon director com el que tenim, que 
gaudisca creixent professionalment amb nosaltres. 
Si no perdem de vista el pentagrama i el director, la 
melodia sempre sonarà afinada.

Als vint anys, 
amb més força que mai! Alfons Romero i Bertó. 

President

Si fem força entre tots, ho podem aconseguir. El futur és nostre. 



Ara que 
tinc vint 

anys

Corren temps difícils per a les nostres societats musicals...

Quasi tots els Que tenim 
una edat coneixem la lletra 
d’una cançó de serrat Que 
diu: “ara Que tinc vint anys, 
ara Que encara tinc força...”

 la unió musical milama-
rina també compleix enguany 
els vint anys d’existència 
i per això volem celebrar 
aQuest esdeveniment amb joia 
i confiança.

la banda i la seua escola 
són un projecte per si ma-
teix a llarg termini i demana 
consolidar-se, créixer en 
músics, fer-se un lloc en la 
vida del poble, arrelar-se 
com institució en miramar: 
crear tradició. 

Han canviat moltes coses 
en aQuest vint anys: el poble 
Ha crescut, tenim auditori, 
escola de música i d’ arts; 
Hem participat en festivals, 
intercanvis a l’estranger, 
festes. també la gent Ha 
canviat: nous músics Han 
sustituit als Que deixaren la 
banda i la llavor musical Ha 
Quedat difosa per tot el po-
ble: ja tenim fills de músics.

enHorabona a tots i només 
desitjar una altra celebració 
dins de vint anys més...

V. Xavier Llop

La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana compta amb 
200.000 socis, 40.000 músics i 60.000 alumnes repartits en 529 societats mu-
sicals i, tantmateix, la Conselleria d’Educació havia retallat quasi en un 55% les 
subvencions, sense les quals les nostres societats no poden mantindre’s. 

Les nostres escoles i bandes formen una xarxa estesa per tot arreu de la nos-
tra Comunitat, la qual cosa significa que constituixen un valor fonamental per 
a la cultura musical del nostre poble. 

Després d’un any de desencontres i mes i mig de negociacions, s’ha arribat 
a un acord: 4,24 milions (un 19% menys que 2009), però que permet mantindre 
les escoles i el professorat.

 És necessari que els ciutadans prengam conciència d’aquestos bens cul-
turals que, de tant arrelats a la nostra geografia, ens semblen normals, però que 
suposen un treball esforçat i continuat de molts profesionals i gent amant 
de la música.

Les nostres bandes

Fes-te soci de la 
Unió Musical 
Milamarina
i anuncia’t GRATIS 
a la nostra web

Ja saps que, al dia de hui, qui no està a internet no existeix. Per això, a la 
Milamarina hem pensat oferir un espai als nostres socis per tal que pugau 
tindre més presència a la xarxa.

Si ets soci i tens una empresa o negoci, T’OFERIM UN ESPAI A LA 
NOSTRA WEB ON POTS ANUNCIAR-TE, I TAMBé “LINKAR” 
LA TEUA WEB, si en tens.

A més, com també expliquem a la web, les quotes i aportacions dels socis 
donen avantatges fiscals, tant a persones físiques com a empreses.

Consulta els avantatges de fer-te soci de la Unió Musical 
Milamarina a la nostra web:

www.uniomusicalmilamarina.org
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T’agrada la Música?
Matricula’t a l’Escola de Música 
emplenant el formulari de la web
A partir de 3 anys Jardí Musical • Llenguatge 
Musical • Conjunt Instrumental • Teatre • Conjunt 
Coral • Clases Individuals d’Instrument i en Grup



Eixíem de l’escola un divendres de qualsevol dia de l’any 
i com cada setmana anàvem a l’escola de música. Anàvem, 
perquè sí, allí ho passàvem bé. Però aquell no era un dia 
normal, tocava triar instrument. Cadascú havia triat aquell 
que més li agradava o creia que li anava millor. 

Aquell dia potser per a nosaltres va ser un joc més. En 
realitat, hui continuem jugant. Després d’hores de feina, 
quan ja coneixíem les semicorxeres i havíem sentit parlar de 
la clau de fa, començàrem a fer que aquells instruments 
que havíem triat sonaren tots junts per primera vegada. 

Poc a poc anàrem entrant a la banda, però la banda 
GRAN! I sí, ens feia il·lusió. Per fi estàvem allí asseguts. 
Tocàvem el mateix instrument que aquell divendres vam 
triar, el que havia crescut amb nosaltres, més nou, més 
vell, però el mateix. 

Tocant allí, hem conegut a gent, del nostre poble i 

d’altres, amb la qual ara tenim una gran relació. Gent de 
totes les edats units pel mateix motiu. Fer música. 

Ens agradaven els sopars i torrar xulles quan encara es-
tàvem a l’escola, ens agraden els esmorzars que fem tots 
junts, les festes.. 

Amb el nostre instrument, el mateix o un altre dife-
rent, hem passat moments únics. Potser uns han fet més 
amb ell que altres però a la banda tots som iguals, som 
amics. 

Durant els anys que he passat dins d’ella he aprés que 
un músic bo mai supera el mèrit d’un bon grup i també 
m’he adonat que cal cuidar allò que és nostre, ja que sols 
nosaltres podem fer que continue.

Sandra Vives

És més que música



Filibert no ha oblidat la formació personal i per això ha estu-
diat la carrera de Mestre de música i ha fet cursos de direc-
ció amb mestres de prestigi. Fruit de tot això han estat els 
premis que ha assolit al Certamen Internacional de Bandes 
de Música Ciutat de València, Ciutat de Múrcia i de la Dipu-
tació d’Alacant, i enguany el Premi Euterpe 2011 a la Gestió 
Musical pel seu trevall “Gestionar en la Nube”. També ha 
guanyat el premi Hermes de direcció i actualment dirigeix la 
Unió Musical de Catarroja, la banda de Miramar, la banda 
de Beniarbeig i és professor en el Conservatori de València. 
Però, per damunt de tot, la vessant més profunda i personal 
de Filibert potser siga la d’educador: tot en la música –la 
germanor, la col·laboració entre tots, l’atenció, la disciplina, 
el treball en equip…- gira al voltant d’una única tasca fona-
mental… fer persones. Creguem que el poble pot gaudir de 
bona música i els músics comptar amb un mestre de gran 
qualitat humana.

Pregunta: Han passat vint anys des que s’inaugurà 
la U.M.M. Com veus aquest periode?

Resposta: Sembla que siga ahir, però com es veu  en les 
fotos de la pàgina web, t’adones de la quantitat d’activitats, 
concerts, persones, etc. que han estat a la banda… Molta 
gent que hui és a la banda no havia nascut. Han passat 
tantes coses, i tan positives…

P: Potser tot ha passat molt ràpid. Notes molts canvis?
R: És cert que tot passa rapidísim, vivim en una societat 

molt accelerada. Per això aquestes dates han de servir per 
fer una reflexió d’allò que estem fent, que és tan important 
per a un poble: parlem d’educació, de treball, de persones. 
He notat moltíssims canvis: fa una dècada 
no hi havia Internet, ni a penes mòbils, so-
bretot ha canviat la forma de comunicación 
i per això la banda s’adequa a les noves 
tecnologies. A la música, la implicación  és 
més difícil, perquè hi ha tantes possibilitats 
al voltant per elegir. En general ha canviat la 
forma de relacionar-nos.

P: Podries destacar dos o tres mo-
ments d’aquesta etapa, algun instant que 
trauries de l’oblit?

R: N’hi ha tants… Recorde perfectamente 
–quasi ho visualitze- el concert d’inauguració 

fa vint anys. Em donà un gran orgull poder dirigir una banda 
creada des de zero, en un poble on no hi havia músics, i va 
ser un concert inoblidable. També recorde el primer con-
cert de tots, que no va ser el d’inauguració. Ho férem a 
l’església, tots amb vaquers i polo blanc. L’església era de 
gom a gom i les aclamacions del públic li donaren un senti-
ment espectacular. 

Recorde amb nostàlgia i afecte el soterrar de l’alcalde, 
Falquet, un dels impulsors de la banda amb Asensio Llor-
ca, Toni Marí i més gent. Va ser l’única vegada que tocà la 
banda en un funeral…

També recorde la inauguración de l’Auditori, va ser un dia 
molt especial i molt important per al poble i per a la banda.

P: I de les actuacions a l’estranger?
R: A mi em deixen més emprempta les actuacions “de 

casa”, per dir-ho d’alguna manera. És clar que recorde 
l’estada a Romania i Portugal, però sobretot quan em trobe 
a la gent que era  a la banda i em recorda aquells moments 
i tantes situacions viscudes…

P: Projectes nous en marxa…?
R: Volem aprofitar el XX aniversari per impulsar certes 

coses. Cada mes pensem fer alguna cosa (audicions, algun 
viatge a València, conferències…) i estem preparant una 
plataforma per comunicar-nos amb les noves tecnologies.  
Ja hem inaugurat el nostre web, on tothom podrà informar-
se dels esdeveniments, actuacions, etc. Hi ha negociacions 
amb bandes d’Itàlia per intentar un intercanvi, pensem en 
alguna eixida al Palau de la Música de València amb els 
més menudets, etc.
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EL NOSTRE DIRECTOR
Filibert Mira

els Que estem en una banda de música sabem Que la tas-
ca d’un director no és només elegir partitures per tocar 
(Que també), sinò Que cal una persona dinàmica, flexible, 
acurada en el tracte, impulsora de projectes i Que es 
prenga seriosament i en ganes la música. nosaltres tenim 
des del principi a Filibert Mira: ell Ha aconseguit man-
tindre la il·lusió en la banda i l’escola vint anys, Que noves generacions 
continúen la música i noves experiències pugan enriQuir el nostre poble. 



Era un dia assolellat a Miramar. L’hivern era suau i la temperatu-
ra a migdia era agradable. Pep tornava a casa després de treballar; 
ja tocava dinar. Caminant per la vorera sentia alguna cosa estranya, 
indefinible. Es va creuar amb la tia Enriqueta i la saludà amablement. 
Res anormal. Però Pep notava que el poble no era el de sempre, como 
si al suc li faltara el peix, com si el peix es quedara sense aire, com si 
l’aire estiguera buit...

Començava a posar-se nerviós, precisament perquè no sabia el perquè... 
Del bar eixia el soroll típic dels gots i les culleres, de la gent que reia o parlava. A la porta, dos veïns fumaven... El forn, 
la carnisseria, la caixa d’estalvis, la botiga: tot estava obert i amb l’activitat de sempre.

En passar per l’Escola de Música i Arts va sentir un colp: s’adonà 
d’allò que trobava a faltar al seu poble. Estava acostumat  a sentir 
la trompa a casa de Paula, el trombó en passar per la porta de Toni, 
el clarinet d’Andrea o Cristina, la flauta de Laura i l’oboé de Kathy... 
Cada dissabte, un conjunt d’hamonies i melodies s’escampava per tot 
el poble quan tota la banda, seguint el compàs d’una vareta màgica, 
feia créixer i minvar alternativament les notes. 

Miramar era altra quan sonava la música...
V. Xavier Llop

P: Canviant de tema, com has madurat musicalmen-
te com a director aquests darrers anys?

R: En aquesta dècada he pogut anar a la universitat, 
he fet magisteri musical i he estudiat amb una alumna de 
l’escola, Rebeca Torres, filla de l’anterior president de la 
Unió Musical. En estudiar d’adult, he tingut l’oportunitat de 
connectar amb els joves, ampliar el meu bagatge musical i 
renovar-me. He fet cusos de direcció musical a Anglaterra, 
amb el director Miguel Rodrigo, amb G. Pelivanian, etc., la 
qual cosa m’ha ampliat les perspectives

També ens reunim molt sovint companys de direcció i ens 
enriquim molt amb les nostres experiències. Des de fa sis 
anys compagine la dirección d’orquestra i de banda, però 
jo entenc la direcció des d’una vessant pedagògica; aspire 
a fer escola des de la tarima. Fa anys es deia “mestre” i no 
“director” , i això em sent jo, més mestre que director...

P: Per acabar, quina visió tens de les societats mu-
sicals?

R: Això donaria per a una tesi…El tòpic diu que València 
és la zona més important en bandes, però és millor deixar 
això de costat i posar-se a treballar. Tenim algunes bandes 

molt grans i en cada poble una banda. Però la qüestió és: es 
cuiden les bandes? Jo crec que no massa, ni des del punt 
de vista polític ni des del punt de vista de les societats mu-
sicals. Caldria revaloritzar-les molt més perquè s’ensenyen 
moltes coses: educació, convivència, treball conjunt… A la 
Safor prolifera la xaranga, i després de dedicar-me mitja 
vida a la  música, sent que es maltracta la música al carrer 
moltes vegades, ja que no es té el nivell adient. No és la 
tònica habitual, però la mescla d’alcohol, música i festa re-
sulta fatal. Un no va a treballar amb quatre copes; encara 
que hi ha molt bones bandes, no m’agrada com tracten la 
música. La música és diversió, però també és una activitat 
seriosa: és llenguatge, és comunicación. No entenc la di-
ferència entre concert i música al carrer: el primer és gratuit 
i al carrer ens paguen, i per això és fonamental fer-ho bé. 
Cal definir si la banda es dedica a concerts, a música al ca-
rrer o a ambdues coses. Els conservatoris haurien de tindre 
més incidència sobre les societats musicals…

P: Per finalitzar en positiu, què diries per a participar 
al XX aniversari?

R: M’agradaria que participara tota la gent que ha passat 
per la banda; segur que els ha canviat la forma d’escoltar 
la música, segur que les notes les ballen al cap en sentir un 
pas-doble. Em faria molta il·lusió que participàrem en algun 
acte, i als socis i tot el poble els invitaria a gaudir i a estar 
presents en aquests esdeveniments.

Moltes gràcies i enhorabona per tot el que s’ha acon-
seguit...

V. Xavier Llop

... MÚSICA A MIRAMAR



Quan em vaig fer càrrec de la presidència de l´Associació 
artísticomusical Sant Blai de Potries en agost de 2004, la nos-
tra situació era crítica. La Junta directiva, electa l´any 2000, 
s´havia descomposat i pràcticament només dues persones, 
absolutament esgotades, portaven endavant l´Associació. 
A la banda quedaven 25 músics, l´escola estava quasi sen-
se professorat i calia prendre decisions de cert relleu, com 
designar director de l´escola, banda i coral, donat que tots 
ells, per diverses, circumstàncies, havien dimitit abans de les 
eleccions. De seguida vaig pensar en Filibert com a director 
per a la banda. El seu treball seriós a Miramar durant anys 
i el prestigi com a president del Col.lectiu de Directors de la 
Safor, em portaven a aixó. El vais convéncer amb l´excusa 
que seria una solució provisional i que el voliem com a di-
rector invitat durant un mes per salvar els compromisos pen-
dents. Passat el mes, els músics demanaren que es quedara 
i així fou. Però com sempre passa a la vida de les associa-
cions quan hi ha 
problemes, algunes 
persones marxaren 
a casa i als pocs 
mesos restaven 
meny de 20 músics 
a la banda, fent-se la 
situació insostenible.

En eixe moment, 
Filibert plantejà la 
possibilitat d´actuar 
conjuntament amb 
Miramar, que patia certa deficiència de músics en algunes 
cordes, hui feliçment superada. 

Les condicions d´aquesta unió Miramar-Potries, Potries-
Miramar les pactaren les Juntes directives d´ambdues asso-
ciacions. Les plantilles es complementaven a la perfecció i la 
majoria de clarinets, El treball seriós del director i els mem-
bres de les successives Juntes directives d´ambdues entits 
han aconseguit guanys fantàstics com el viatge a Romania, 
les innombrables actuacions i altres reptes socials artístics 
assolits, impensables per les dues associacions separada-
ment.

Els músics, per la seua part, han fet el gran sacrifici d´acudir 
als assajos conjunts, setmana rere setmana, mes rere mes i 
any rere any, bé en Potries, bé en Miramar. Desplaçaments 
innecessaris en altra época, però que en aquest periode de 
les postres vides associatives han fet que s´arribara a sentir 

com pròpia la casa de l´altre, tan estranya al principi i tan 
familiar a la fi. 

Concerts duplicats o multiplicats: hui a Potries, demà a Mi-
ramar, l´altre a Beniaçi per cumplir un comprimís de Miramar, 
després en Beniallà per complir un comprimís de Potries. 
Fins a 5 concerts en huit dies recorde haver fet un estiu !

Hui crec que el balanç és fantàstic.

Aquest “maridatge” (diguem-ho així ja que la paraula està 
de moda) ens ha permet conèixer altres persones, ampliant 
el nostre cercle social- tenim inclús nuvis, ell d´ací, ella d’allà!- 
i ens ha permet conèixer més món i realitzar activitats diver-
ses, més limitades o impossibles si les coses no s’hagueren 
fet així. També el nivell artístic dels músics ha pujat en aquest 
temps, la qual cosa seria difícil amb plantilles més reduïdes.

Però no sols hem 
“estat” aquí o allà, 
hem “fet” açò o allò: 
l’experiència ens ha 
permet fonamen-
talment “ser”. Ser 
Potries. Ser Mira-
mar. Mantindre els 
projectes particulars 
de cada associació, 
no perdre la identitat 
de cadascú i tantma-

teix… caminar junts. El guió que es marcarem al principi s’ha 
mostrat perfecte per dominar el procés identitari que cal a 
tota banda de música per subsistir.

Algun dia, quan la Federació faça un llibre de “Casos 
d’èxit”, tindrem que contar tot el que hem viscut aquests anys 
perquè –a banda de quedar per a la història- puga servir de 
guía i exemple a algú que es trobe a la mateixa situació en 
que es trobàvem.

A Potries ens queden 3 anys per al 25 aniversari de la 
fundació de l’associació i el 20 de l’inauguraciò de la banda; 
Miramar celebra el XX aniversari enguany. El principal repte 
de la nova Junta Directiva de Potries, elegida fa uns dies, és 
que el projecte de Potries siga tan sòlid com ho és hui el de 
Miramar. I tenim un bon exemple on mirar: sou vosaltres.

UN CAS D´ÈXIT
Pedro Rodríguez
Ex President de l’Associació artísticomusical Sant Blai de Potries (1989-2000 i 2004-2007)
Vocal de la Junta directiva actual

Enhorabona per aquests 20 anys de treball i a celebrar-ho!

Aniversari
UnióMusical
Milamarina



UNIÓ MUSICAL MILAMARINA
C/ Sant Andreu, 1 . 46711 Miramar (València). 
Telèfon/fax  96.281.86.05
uniomusical.milamarina@gmail.com

L’any 1991 la Unió Musical Milamarina va eixir al carrer i des d’aleshores 
a Miramar tenim una Banda de Música que enriqueix el poble amb 
cultura: els seus passacarrers donen ambient festiu, els seus concerts 
ens fan disfrutar de la Música, i a l’Escola de Música els veïns tenen la 
posibilitat d’aprendre la manera de fer un art.

L’Ajuntament de Miramar va apostar des d’un principi per aquest 
projecte i ha donat un suport constant, a l’hora que ha procurat que hi 
poguera haver les infrastructures necessàries: 

• Compra dels instruments

• Local social i d’ensenyament: Casa de la Música

• Local per Audicions i Concerts: Auditori Municipal

• Espais condicionats per a concerts a l’aire lliure: Plaça de la 
Música i Parc del Riuet.

Miramar en vint anys ha canviat molt i podem dir que en part d’aquest 
canvi ha tingut molt que vore la Música. 

A nivell de població hem passat de menys de 1.000 habitants a més de 
2.500 i gran part d’aquest creixement és degut a l’aspecte del poble i als 
serveis que s’hi ofereixen. Fa vint anys es posaren les bases per arribar 
on estem hui en dia i des d’aleshores hi ha hagut un esforç constant per 
poder-ho aconseguir. 

Ha passat una generació, la dels músics que inauguraren la Banda; hui 
molts d’ells son pares de família, i la generació dels seus fills és la que 
ara pot formar la nostra Banda. Per aquesta nova generació Miramar és 
un poble obert, unit i modern en el qual tenen a la seua disposició els 
serveis necessaris per desenvolupar-se com a persones.

Des de l’Ajuntament i com a Alcalde de Miramar vull donar l’enhorabona 
pel seu aniversari a la Unió Musical Milamarina: als músics i educands, 
al director i als mestres, als socis i directius, als que estan ara i als que 
hi han estat en algun moment, perquè entre tots han fet possible que 
aquest projecte siga una realitat. 

Col·labora:

Ajuntament de Miramar  
Regidoria d’Educació

VINT ANYS DE MÚSICA
A MIRAMAR

Asensio Llorca Bertó
Alcalde de Miramar

Visita’ns a la web: www.uniomusicalmilamarina.org     

Aniversari
UnióMusical
Milamarina

Gràcies a V. Xavier Llop i Pilar Pascual pel seu entusiasme en la idea i realització d’aquest butlletí.

Disseny i maquetació:


