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Estimat/da soci/a:  
 
             Si de normal és un plaer dirigir-nos a vostè, en aquest cas ho fem, a més a més, amb la satisfacció que ens ha 
proporcionat els últims guardons que la nostra BANDA a aconseguit. Al PRIMER PREMI I MENCIÓ D’HONOR 
obtingut al Certamen de la Diputació de València, li hem sumat el PRIMER PREMI I MENCIÓ D’HONOR del 33 
Certamen de la Comunitat Valenciana. 
 
              Ha estat tot un any molt intens, però creguem que l’esforç s’ha vist recompensat amb els èxits obtinguts i no 
hi ha millor manera de festejar-ho que fent música, continuant fent música, que és la nostra afició i passió i que volem 
compartir amb tots vostès, els nostres socis, al quals tant deguem pel suport, econòmic i sobre tot moral, que ens el 
temps que corren son molt importants i des de tots els àmbits de la Societat Musical, valorem moltíssim. 
 
              Com és habitual per aquestes dates, estem preparant el Concert de Santa Cecília, en aquest concert es 
presentaran els nous músics que entren a formar part de la Banda i que aquest any en son nombrosos, ni més ni menys 
que deu nous membres.  
 
               Així, queden convidats vostès com a socis i tots els seus familiar i amics a aquest Concert Extraordinari que 
celebrarem el proper divendres 2 de desembre de 2011 a les 23:00 h. a l’Auditori Municipal Mestre Vicent Tortosa i 
prèviament a les 22:00 hi haurà un passacarrer per a recollir als nous músics que aquest any entren a la Banda de 
Música. 
 

CONCERT DE SANTA CECÍLIA  
DIVENDRES, 2 DE DESEMBRE DE 2011 

A les 22:00 hores passacarrer per a recollir als nous músics 
A les 23:00 hores CONCERT DE SANTA CECÍLIA 

AUDITORI municipal Mestre Vicent Tortosa. 

 
 
 
                  Donades les dates que son, aprofitem per a felicitar-los els Nadals i desitjar-los, que falta ens fa a tots, un 
Feliç any nou 2012. Com ja és tradicional la Societat Musical ho vol fer amb un concert de nadales en el que participen la 
Banda de Música i el Cor de veus blanques de l’Escola de Música “Miguel Esparza”. Aquest any el concert s’oferirà el 
diumenge 18 de desembre de 2011 a les 19:00 hores en l’Auditori Municipal Mestre Vicent Tortosa. 
 

 
DIUMENGE, 18 DE DESEMBRE DE 2011,  
A LES 19:00 hores  
A L’AUDITORI MESTRE VICENT TORTOSA 
 
Amb la col·laboració de ASSOCIACIÓ CULTURAL BETLEM DE LA LLOSA. 

 
Sense més per la nostra part, esperem la seua assistència als actes programats, no sense abans desitjar-los 

un BON NADAL I UN ANY 2012 PLE D’ESPERANCES I BONS MOMENTS. 
   
 
 
La Llosa de Ranes, dimarts, 29 / novembre / 2011 
 


