Memòria d'activitats – Junta directiva i seu social 2010
Resulta bastant complexe plasmar en paper l'activitat que duen a terme -a bon terme-,
els socis i sòcies del Apolo, que des de diferents posicions i enquadrats en formacions i
organitzacions també diverses, contribueixen amb el seu quefer dia rere dia als fins
socials de la nostra entitat. No és aquest de moment l'objecte de la present memòria, la
qual només pretén recollir els actes que han tingut com a escenari la nostra casa i
aquells altres que amb caràcter diguem-ne protocol·lari han estat presents d'una o altra
manera a l'agenda de la junta directiva.
Tot i això, no puc resistir-me en aquesta faceta de cronista que, amb el seu permís ara
encete, a recordar algunes de les fites que individual o col·lectivament podem considerar
extraordinàries, em refereixc a la participació de Quico Martinez en els tallers que la
FSMCV va organitzar a la ciutat de Anapoima en Colombia, al concert “dos en banda”
de La Primitiva a benefici dels damnificats pels terratrèmols de Haiti, al primer
intercanvi de “La Cordeta” amb la asturiana Banda de Gaitas de Cangas de Onís i a la
trobada abencerratge de Dènia que va aplegar filàes de diferents pobles que tenen en
comú el nom “Abencerratges”. Totes quatre coses, tot i que no han necessitat de la
intervenció de la directiva del CIM Apolo, han suposat una novetat en la quotidiana
activitat al sí de la societat que es de justícia ressenyar.
Ara sí, com havia enunciat al principi i per al seu coneixement, passe a relacionar les
activitats que s'han desenvolupat a la seu social del Apolo al llarg de l'any 2010.
Gener – Complint l'acord de la junta directiva de novembre del 2009, s'instal·la a la
capella-oratori de la entitat, entre les imatges de Santa Cecilia i Sant Jordi un retrat amb
reliquia del beato Ciríaco María Sancha y Hervás. El que fos arquebisbe de València va
mantenir en vida relació amb Joan Cantó i els músics de la Primitiva, formació que va
participar als actes de beatificació en Toledo. Gracies a les gestions de l'arquebisbat
amb entitats que patroinaren el desplaçament i hospedaje de la banda.
Febrer- La Primitiva arreplega un total de 2311,5€ amb la seua iniciativa solidària pro
Haití: el concert-espectacle 2enBanda del diumenge 7 de febrer.
Març- 6. Index Producciones visita l'Escola de Música "Amando Blanquer" amb l'equip
de rodatge del documental sobre 'Paquito el Chocolatero'.
Març – Apolo gestiona la vinguda del programa de TV “Nuestras Bandas de Música”
que grava el concert del diumnege de rams i realitza diverses entrevistes en la societat.
En total s'arreplegen amb sponsors 3.000 euros.
Març-24 El CIM Apolo celebra la seua Assemblea General Ordinària.
Març-25 Rebem en l'Apolo a Jorge García, cap del departament de documentació i
comunicació de l' Institut Valencià de la Música acompanyat d' Ernest Lloréns de la
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junta directiva de la FSMCV i Frederic Oriola, bibliotecari i membre de la "Nova" de
Quatretonda que visitaren l'arxiu musical de la Corporació Musical Primitiva.
Abril- festes. El dia 21 rebem al regidor de festes Mario Santacreu per assistir al relleu
de l'abanderat de la CMP de Gregorio Casasempere a Rafael Serra.
Maig – Assatgen a l'Apolo Buzz Metalls, el quintet format per Jorge Ivan Fresneda i
Tania Camacho, trompetes; Francisco Casasempere, trompa; Jesús Fuertes, trombò i
Francisco Martínez, tuba participen en un concert de l' Orquestra Simfònica Alcoiana al
Circul Industrial el 26 de maig.
Maig – 20. Rebem a l' Apolo a Francesc Perales, Jordi Bernàcer i Francisco Hervás;
director artístic, director assistent i mestre repetidor, respectivament, del Cor de la
Generalitat Valenciana. Tots tres treballant en les tasques de recerca musical prèvies a
"La llum de les imatges" i venen a consultar obres al'arxiu musical de la Corporació
Musical Primitiva,
Juny – del 21 al 25 de Juny Apolo acull la IV Setmana Cultural de l' Escola de Música
"Amando Blanquer", amb exposició d'art, classes col·lectives i audicións d'alumnes
http://alcoy.upv.es/apolo/gral/activitats/10_escola/10_setmana_cult.html

Juliol – Participem i no guanyem res a 'Premios Laverdad.es 2010 a las mejores webs
de la provincia de Alicante'.
Setembre - Paco Amaya i Indalecio Carbonell són elegits assesor musical i artístic
respectivament de l'associació de Sant Jordi
Setembre 9 – Apolo acull la reunió de la Comissió de Santa Cecilia, amb la presencia de
la regidora Rosa Sànchez
Octubre 1 – Inici de curs a l' Escola de Música “Amando Blanquer” amb 104 alumnes
matriculats i 13 professors.
Noviembre 6-7 Recepció a la Banda de Gaitas Ciudad de Cangas de Onís que està en
Alcoi tornant la visita que el Grup de Dolçaines i Tabals “La Cordeta” es va fer en juny.
Totes dos formacions ofereixen un concert al Teatre Calderón.
Desembre 9 Asamblea General Extraordinària
Desembre 16
Audició de Nadal en Apolo pels alumnes de l'Escola de Música Amando Blanquer.
--Jaume J. Ferrando
Assemblea General Ordinària del 24/3/2011
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