
presenta 

L´ Agrupació Musical  “Vila de Càlig” 

  Concert en honor 

a Sta. Cecilia 

  Plaça Bassa Nova  

28 de Novemre de 2021 a les 12h. 

ORGANITZA: 

COL·LABORA: 



AGRUPACIÓ MUSICAL “VILA DE CÀLIG” 

Les primeres referències de les bandes de música a Càlig daten de l’any 1922, tenint en compte que han 

anat desapareixent i resorgint diverses vegades al llarg de tots aquestos anys. L’actual formació data de 

1995 i naix baix la presidència de José Llorens Pedra. Al 1996 entra a formar part de la Federació de Socie-

tats Musicals de la Comunitat Valenciana. Entre les actuacions més representatives d’aquesta formació 

musical destaca la participació al “V Certamen Internacional de Bandas de Huesca”, al “XXVII Certamen Pro-

vincial de Bandes de Música de Castelló” aconseguint el segon premi de la tercera secció ’any 2004. Al 2009, 

i  ja baix la direcció de Vicent Aznar, participa en el “III Certamen Internacional de Bandes de Música Vila de 

la Sénia“ aconseguint un tercer premi en la tercera secció i  al “XXXII Certamen Provincial de Bandes de Mú-

sica de Castelló” aconseguint un segon premi en la tercera secció. Al 2013 participa al “XXXVI Certamen 

Provincial de Bandes de Música de Castelló” aconseguint un segon premi en la segona secció. En 2017 parti-

cipa al XL Certamen Provincial de Bandes de Música de Castelló aconseguint un primer premi en la segona 

secció. L’Agrupació Musical “Vila de Càlig” compta en l’actualitat amb 60 músics, una escola de música de 50 

alumnes i 150 socis. El seu director actual és Vicent Aznar Roig i des de  l’any 2005 té com a president a Juan 

Bautista Monroig Reinat. 

AGRUPACIÓ MUSICAL VILA DE CÀlIG 

Dirigeix: Vicent Aznar Roig 
                     Vicent Aznar Roig naix el 21 d’octubre de 1979 i comença                                             

                                                      els seus estudis musicals a la Societat Musical Santa Cecília de 

                                                                     Vilavella als nou anys. Al 1993 entra a formar part del 

                                                        Centre Instructiu d’Art i Cultura de la Vall d´Uixó. Realitza els      

                                                 seus estudis musicals en l’especialitat de saxòfon al Conservatori       

                                          Professional de la Vall d’Uixó, on obté el títol de professor i la Men-

                         ció d’Honor tant en l’especialitat com en Música de Cambra. Al 2000 finalitza                                                          

  els estudis de saxòfon al Conservatori Superior de Castelló obtenint també Menció d’ Ho-

nor. Al mateix temps realitza els Cursos d’Adaptació Pedagógica (CAP) a la Universitat Politécnica 

de Barcelona. Entre d’altres aspectes ha perfeccionat la tècnica amb els professors: Sixto Herrero, 

Consuelo Giner o Pedro Iturralde, amb el qual ha realitzat concerts, juntament amb els companys 

del quartet Mediterráneo Sax (del que és membre fundador). 

Ha participat en cursos de direcció amb els professors: Joan Espinosa, Francesc Cabrelles, José 

Rafael Pascual Vilaplana, Jan Cober, Félix Auswich o Alex Shillings. Ha dirigit la banda de l’Escola de 

música SI FA SOL d’Almenara i la banda de l’Escola de Música Contrapunt de Xilxes. Des de 2005 

dirigeix la banda de l’Escola de Música CIAC i des de 2007 a l’Agrupació Musical “Vila de Càlig”. Ha 

estudiat direcció de banda amb José Antonio Rebollar i Ferrer Ferran. Ha aprofundit l’estudi de 

direcció amb José Rafael Pascual Vilaplana i d’anàlisi amb Ramon Garcia Soler. En l’actualitat estu-

dia direcció amb Francisco Melero.. 

 

 

1. CHICLANERA, pasdoble de Vega, Oropesa y Carmona 

 

2. ROBIN HOOD, banda sonora de Michael Kamen amb arran-

jaments per a banda de música de Paul Lavender 

 

3. ROJOSA, pasdoble de Rafael Talens Pelló 

 

4. ROSS ROY, obertura de Jacob de Hann 

  

5. LA STORIA, obertura de Jacob de Hann 

 

 

 

 

 

 


