Noticias RSEAP

16 Septembre 2006. Paraules del President de la
FSMCV, D. Santiago Algado.

Presentació concert de la banda de la Federació en el Palau de la
Música de València dia 16 de setembre de dos mil sis
Sr. Directora gerent de l'institut Valencià de la Música en representació de la
Generalitat Valencianan il•lustríssima Sra Inmaculada Tomás Verd.
Sra Vicerrectora de relacions institucionals dela Universitat de València
Estudi General Il•lma. Srª:Rosa Moliner Navarro
Sr Vicerrector de estructura universitaria de la Universitat Politècnica de
Valencia Il•lme Sr. Miguel Ferrando
Sr Secretari General de Bancaixa en Vicent Palacios
Sr.Director Gerent de la Fundació de Bancaixa en Miguel Angel Utrillas
Sr. Director i Junta Directiva. de la Reial Societat Ecnòmica d'Amics del
Pais.en Francesc Oltra.
Sr. President i j.de la Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana
en Joan Cebolla
Sr. President i j.d del Centre Excursionista de València en Juan.Manuel Ferri
Sr. President i j.d. de la Societat Coral i Cultural el Miquelet en Tonetxo
Pardinyas
Sr. President i j.d.dels Cronistes Oficials del Regne de Valencia en Francesc
Momblanc
Sr. President i j.d. de l'institut Metge Valencià en Salvador Lledó
Representants de les ONGs
Associació Anemona de Benidorm
Responsable de la banda de la federació en Policarpo Ramón
Membres de la Junta Directiva de la Federació: Vicepresident i Secretari
General i Vocals.
Presidents de les SSMM de les societats que han cedit músics.
Sr. director Henri Adams, assistents i músics
Senyores i Senyors:
Gràcies per haver-hi atés la cridada al segon concert que la banda de la
Federació dóna a tots el valencians de forma gratuïta a València, Alacant i
Castelló fruit de la concentració del present any 2006. benvinguts a aquest
meravellós marc del Palau de la Música de València on estem tant ben
rebuts.
Son sis convocatòries, amb aquesta, les que han dut a terme joves músics
valencians pertanyent a pobles de tota la geografia comunitària, trobant-se
en els llocs establerts per la federació, per fer música de qualitat composada
per exel•lents compositors i dirigida per bons mestres.
Hui aquest concert té una connotació molt especial i és que la Federació vol
retre homenatge a una entitat cívica cultural i econòmica que fa 230 anys
que treballa de forma molt activa per als valencians . ¡es tracta de la Reial
Societat Econòmica d'Amics del Pais! en els seus anys d'existènca han
format part d'aquesta instiució insignes valencians com: Gregorio Manyans,
Antonio J. Cavanilles, Cirilo Amorós, el Marqués de Campo etc..
I ha desenvolupat una intensa activitat en moltes facetes relacionades amb la
dinamització de la cultura, de la ciència i el progrés dels valencians.
Caldria destacar : la participació amb la creació del Jardí Botànic, amb la
construcció del primer ferrocarril valencià; creació d'entitats senyeres com:
la Caixa d'estalvis de València, Alacant i Castelló hui Bancaixa, el
Conservatori de Música, la Societat Arqueològica entre d'altres.
¡ Es una institució estimada, valorada i volguda pels valencians !
Per aixó, després del seu 225 aniversari, va impulsar un altre projecte “ la
coordinació de la vertebració de la societat civil valenciana” i ens va retre
homenatge a les institucions abans citades. a set institucions amb objectius
de vegades distins però sempre amb una mateixa finalitat: “ el ser solidaris i
respectuosos amb la ciutadania més propera i de vegades més llunyana”.
Amb el dialeg hui ens coneixem més tots i valorem de debò les nostres
activitats i estem esperançats i convençuts que amb l'administració positiva
del present anirem vers un millor futur democràtic participatiu,
humanitari,científic i respectuós amb el medi ambient.
Farem nostra senyera la sostenibilitat del progrés amb el respecte a les
persones .¡ ens definim com valencians solidaris!
I hui dia16 de setembre de 2006 volem enlairar amb el llenguatge universal
de la musica de les composicions que aquestos 100 músics van a interpretar,
que hem obert una porta a l'esperança unificadora dels valors valencians.
Felicite molt epecialment l'esforç demostrat per totes les persones que han
fet possible aquest subliminal acte. especialment el patrocini de la Reila
Societat Econòmica d’Amics del Pais , del Palau de la Música , Bancaixa i l’
ivm
Tècnicament done la enhorabona al director artístic del projecte en heri
adams, als seus col•laboradors els directors assistents:daniel abad,lidón
valer,jaume fornet i rafael pérez al personal i directius de la federació i al
seu responsable policarpo ramón que s’han ocupat de les necessitats
organitzatives i de material. deixe constància del meu agraïment a la s:m: la
artística de Bunyol per totes les facilitats que ens ha dispensat.
Resalte també la llavor creativa dels compositors de les obres que van a
interpretar-se, aci presents: gràcies : Ferrer Ferran, en marc van delft, andrés
valero i Josep M. Martínez. i sobretot gràcies joves músics per la vostra
paciència i singular preparació, espere i desitge que aquesta unitat artística
prompte passe a ser administrada per l'ivm organisme que competencialment
té les facultats atribuïdes per la llei valenciana de la música i pugau ser
atesos millor que la Federació ha pogut fer-ho fins ara.
A tots els assistens de nou, gràcies per vindre.
L'unic premi que van a rebre tots aquest artistes pel seu treball serà el
reconeiximent dels seus aplaudiments.¡no hi cap remuneració econòmica a
cap dels participants!

El programa que van a interpretart serà:
Luces i sombras (obra d'encàrrec al compositor Ferrer Ferran per
commemorar el 225 Aniversari de la RSEAP)
Movements de Marc Van Delft
El monte de las ánimas de Andrés Valero Castells
Vents del Garbí de Josep M, Martínez
dirigit pel director: Henri Adams.
Però abans de donar-li pas al director demane la presència del directorpresident de la RSEAP, el il•lustre sr. Francesc Oltra per imposar-li l'insignia
de la Federació i si ho desitja dirigir-los unes paraules que servisquen com
senyal d’inici de la expresió músical.
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