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10 Aniversari 

Ja fa 10 anys que un grup de persones decidi-

ren formar una entitat cultural, social i educati-

va a la ciutat de Manises. El que cap d’ells pre-

veia era la velocitat a la que anava a créixer i 

formalitzar-se; i molt menys la repercussió na-

cional i internacional dels seus projectes.  

Tot començà el 8 de gener de 2008, aquesta 

va ser la data del primer assaig, tot i que la 

constitució com associació tardaria en aplegar 

un parell de mesos.  Es va acordar assajar els 

dimarts i dijous de 21:00 a 22:30h. El lloc ele-

git, al qual estem molt agraïts, va ser una sala 

exterior del Patronat d’Acció Social, anomenada “La Cristallera”. Una taula per recolzar el xicotet teclat que anava i 

venia a cada assaig, sense una pissarra, ni res, on poder escriure o comentar la més mínima indicació de la partitura.   

 

El primer assaig.  

19 integrants eren aquell dimarts, el del primer assaig, concretament el 8 de gener de 2008. Hi ha qui no sabia 

com s’organitzaven les veus d’un cor: les veus de dona més agudes són les sopranos, les més greus les contralts. En 

el cas dels homes, les veus més agudes són els tenors i les més greus els baixos. L’estructura de veus del primer 

assaig va quedar configurada de la següent manera: 

• Sopranos: Mª Dolores David, Mª Carmen Sánchez, Lourdes Fernández, Esther Soler, Gemma King i Puri Pérez. 

• Contralts: Antonia Sánchez, Amparo Moya, Magdalena Sánchez, Isidora Pérez i Ana Royo. 

• Tenors: Pilar Carretero, Francisca Mora i Claudio Sánchez.  

• Baixos: José Martínez, Francisco Tárrega, José Vicente Calaforra, Vicent Masó i Andrés Blanco. 
 

La partitura.  

Quina partitura? Cada membre va aportar 5’00€ per poder comprar la primera partitura. Aquella primera partitura 

enquadernada va ser el “Rèquiem de Maurice Duruflé”. Es tracta d’un rèquiem a la francesa, on el missatge principal 

és d’esperança, sota la idea de l’existència d’un més enllà. Des d’un principi es va voler realitzar les coses d’altra 

manera. Cada concert havia de contenir un 

missatge i havia de ser un espectacle per al 

públic, un nou concepte del ritual del con-

cert. Es va iniciar una filosofia de concerts 

“s’assajava amb un objectiu marcat, un con-

cert cada 3 mesos”, “els concerts havien de 

ser renovats, fora de protocols” i “les obres a 

interpretar seran principalment repertoris 

dels  segles XX i XXI”. El primer objectiu va 

ser, inicialment, el Concert de Presentació, 

previst per al dia 28 de març de 2008, a 

l’església de Sant Joan Baptista de Manises.   

 

  

Fotografia del Concert del 10 Aniversari. 20 de gener de 2018 a la Sala 

23 de Kinepolis, Paterna, a les 19:00h. Realitzada per Mireia Balastegui 

Tomàs.  

Concert a l’Auditori “Mar Rojo” de l’Oceanogràfic de la Ciutat de les Arts i les 

Ciències de València. Febrer de 2011.  
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La primera gran decisió.  

Va ser al llarg del mes de febrer quan 

haguérem de realitzar la primera gran 

decisió. Hi havíem començat a assajar i 

preparar concerts, però encara no s’hi 

havia formalitzat l’associació. Calia plan-

tejar-se constituir-ne una. Però es va 

pensar posposar la constitució fins pas-

sar el primer concert. No obstant, era 

necessari un nom.  

Va ser molts els noms que es van oferir 

aquella nit, des d’Orfeó, Amics de le 

Veus, i una llarga quantitat fins donar 

amb el resultat final. Un nom més mo-

dern i menys compromès, senzill; naixia 

el:         Cor Ciutat de Manises 

Aquella mateixa nit es nomenà com a 

portaveu a Na María Carmen Sánchez Villagra per representar l’entitat davant l’administració i preparar els tràmits 

per a la constitució de l’associació. Tot i que amb el creixement de l’associació i la construcció del projecte com-

plet es va canviar el nom per l’actual  

Ateneu Cultural Ciutat de Manises 

Són moltes les persones que encara nomenen a aquesta entitat, de forma molt estimada, com “El Cor”.  

 

Cóm eren aquells primers assajos? 

En paraules del director, “aquells primers 
assajos es podien resumir com curiosos, po-
díem passar un assaig complet per fer sonar 
un o dos compassos. Recorde la corda de 

baixos quasi desesperar amb les indicacions 
i nerviosisme que els proporcionava Paco 
Tárrega. Tan sols dos o tres persones sabien 
llegir solfeig bé, molts d’ells no sabien, ni 
tenien interès per saber-ho, el significat de 
les figures musicals, el nom de les notes o 

simplement trobar-se en una partitura”.  

Allò va proporcionar que s’iniciaren classes 

de llenguatge musical una hora abans dels 

assajos per a qui tingués interès en apren-

dre un poc més. Aquestes van ser un autèn-

tic èxit. Van ser molts els cantants que volien 

saber més i més sobre la lectura de partitu-

res. Començava un llarg procés d’aprenen-

tatge i amb ell els primers gèrmens del que 

seria el projecte educatiu de l’escola, així 

com un camp de proves.   

Fotografia del Concert del 10 aniversari, realitzat a la sala 23 de Kinepolis, 

Paterna. Fotografia de Mireia Balastegui Tomàs.  

 

  

Concert junt al grup de rock “Malsujeto” interpretant el Concert per a grup i 

orquestra de Jon Lord. (1 de març de 2015). Fotografia de Pichana.  
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Per avançar en el procés d’aprenentatge es 

realitzaren gravacions en mp3 de les parts de 

cadascuna de les veus, així com la realització 

de “midis” (Àudios fets per ordinador de les 

parts).  

 

Perquè el nom d’Ateneu? 

Un Ateneu és una entitat que forma educativa, 

social, cultural i científicament als seus associ-

ats. Va ser l’any 2012 quan es va redactar un 

projecte complet de com volíem que sigues 

l’entitat a curt, mitjà i llarg terme. Marcant el 

llarg en un període de 10 anys.  

Un projecte que ens va fer mereixedors del 

Premi Innovació Educativa, que seria el primer 

de diversos reconeixements.  

 

Evolució en xifres 

Sense quasi adonar-se passàrem de 19 integrants a 49 al primer any. Però el nombre 

d’associats ha anat variant considerablement amb el pas d’aquest 10 primers anys.  

Però les xifres no són sols els resultat sinó els valors que sempre s’han transmès a l’en-

titat: No ensenyem art sols per a que siguem artistes, sinó per a que siguem més hu-

mans, reconèixer la bellesa i bondat.  

El treball humà ens ha proporcionat nombrosos premis en els diferents àmbits que es 

treballa a l’Ateneu: 2 Premis d’Innovació Educativa (2012 i 2017), Premi Integració 

(2015), Premi Benestar Social (2017), Premi Innova Manises Entitats (2017), Premi 

Projecte Creatiu Solidari (2017).   

Tu també pots fer-te 

associat per un preu 

de 30€ a l’any. Els 

menors de 18 anys 

per tan sols 20€ a 

l’any. Demana el teu 

full d’associat a les 

nostres instal·lacions 

o descarrega'l a la nostra pàgina web: 

                  www.ateneumanises.com  

Les xifres d’associats de la taula són a data 31 de 

desembre de l’any corresponent. Així mateix, totes 

les xifres es poden veure a l’apartat de transpa-

rència de la nostra web. Pots buscar-nos, també, a 

Facebook, però el millor que pots fer es vindre a 

conèixer-nos en persona.  

 

  

Fotografia de la Inauguració del curs 2014/2015. Carrer Fra Salvador 

Mollar Ventura.   

La Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. Juliol de 2017 al Centre 

Cultural “Les Simetes”. Grup de Teatre d’Adults.  
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Any Nombre d’associats 

2008 49 

2009 86 

2010 110 

2011 170 

2012 230 

2013 280 

2014 340 

2015 410 

2016 401 

2017 470 



 

Un ràpid repàs pels 10 anys.  

Són molts els espectacles i activitats rea-

litzats per l’Ateneu. Però volem destacar 

alguns d’ells: Des del concert de presen-

tació, impactant amb la posta en escena 

a l’Església de Sant Joan de Manises 

amb la cercavila interna de torxes men-

tre es cantava. El musical La Vida es Be-

lla, Carmina Burana, L’opereta La Corte 

de Faraón, el concert homenatge a les 

víctimes de l’11M, la recuperació d’El 

Cant de la Sibil·la, Una història de la mú-

sica, Stabat Mater de Pergolesi, l’escola 

de cinema, l’escola de música, l’escola 

de dansa moderna, l’escola de màgia, 

l’escola de ceràmica, l’escola de teatre, 

La Casa de Bernarda Alba, Maria de Bu-

enos Aires, Els Miserables, Cantata Santa María de Iquique, Acte del Davallament, Nit Estellés, Lacrimosa, Odis-

seu, Campanades a Morts, Curs de Música Antiga, Festival de Música Actual, Songs of Innocence and Experience, 

Cooperació internacional al Sàhara, Ramón, Manises:1939, Dies de Ràdio, Un Matí diferent, Flash Mob, Concerts 

didàctics, La Locura Vive en la Puerta de al lado, Concert d’Arpes, Jesucristo Superstar, La Vida sin dueño, 3ª 

Simfonia de Beethoven, 5ª Simfonia de Mahler, Concert X Aniversari, Cineforum, Daud Khan, Islam-Yihad-

Islamofòbia, Canten les pedres, Pep Gimeno Botifarra, Tradifusió, Concert junt a Malsujeto, Cuerdas de Acero en 

directe, Atenció Perilla la Vida de l’Artista, La llegenda de Sant Jordi, Batucada, Batucada amb persones de diver-

sitat funcional, musicoteràpia geriàtrica, excursions “València és Meravellosa”, Xic2Xic, Carnestoltes, Don Kuerales 

y sus Modales, Ácisum, Sigma Project Quartet, Llorenç Barber, Fills Adoptius de Manises, Inauguració del curs, 

Setmana de l’Art, Una nit d'ànimes, Proves accés ESAD, ENSEMS, Premis OSCGAR, Campament d’Estiu, El torn del 

torn...i molt, molts més que haurem de sumar als molts que queden per fer. 

No obstant, del que més contents estem com a 

associació és la quantitat de gent que ha treba-

llat a aquest projecte i que ho segueix fent. Les 

més de 500 activitats realitzades en 10 anys. I 

la il·lusió que es transmet en cada projecte, fins 

il·luminar el ulls del receptor.  

El rigor de la professionalitat de l’amateur i la 

professionalitat del professional, de l’exemple a 

transmetre i de com fer-ho. El gaudi del camí 

més enllà del resultat final. Perquè, al cap i  la fi, 

la vida és un camí. Vine i anima’t a recórrer 

aquest camí amb nosaltres, a veure el món d’una 

altra forma i entendre el nostre lema: 

Una altra manera d’entendre i gaudir de l’art.   

 

 

  

Mostra d’instruments amb l’alumnat de viola i contrabaix. Febrer de 2014.  

Fotografia de l’excursió a Morella. Novembre de 2015. Excursions històrico-

culturals. Dirigides per Enrique Deltoro.   
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Fes un donatiu, gràcies.  

 
Caixa Popular:   
ES96 3159 0007 1122 2572 6021.           
 
 
CaixaBank:  
ES86 2100 5695 5902 0011 1060. 

Associats d’honor.  

Des del primer any un dels objectius va ser reconèixer la tasca de persones rellevants de cultura. És per això que 

sorgeix la figura de l’Associat d’honor. Els guardonats amb aquesta distinció han estat: 
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2008: Francisco Valls Santos 

 
Per la seva trajectòria internacional 
com a cantant, portant el nom de 
Manises per tot el món.  

 

2009: Julio Martínez García 

 
Per la seva trajectòria docent inno-
vadora al I.E.S. José Rodrigo Botet 
de Manises.   

 

2010: Concepción Darijo Frontera 

 
Per la seva trajectòria com a can-
tant i com símbol de superació per-
sonal.  

 

2011: Francisco Tárrega Castellanos 

 
Per la seva trajectòria com a com-
positor local.  

 

2012: Mercedes Tortajada Lerma 

 
Per la seva trajectòria docent altru-
ista en matèria de música a la ciutat 
de Manises.  

 

2013: Efrén López Sanz 

 
Per la seva trajectòria internacional 

en la recuperació, conservació i pro-

postes sobre música tradicional.  
 

2014: Carles Subiela Ibáñez 

 
Per la seva trajectòria com a empre-
sari, poeta en valencià i filantrop en 
favor de la cultura valenciana.  

 

2015: Eduard Navarro Jiménez 

 
Per la seva trajectòria d’investigació 
i recuperació de música tradicional 
valenciana.  

 

2016: Eva Dénia 

 
Per la seva trajectòria com a can-
tant en llengua valenciana.  

 

2017: Sabina Colonna Preti 

 
Per la seva trajectòria internacional 
com a docent de Viola da Gamba i 
filantropa.   

 

2018: Llorenç Barber i Colomer 

 
Per la seva trajectòria internacional 
en pro d’ampliar els horitzons del 
concepte d’art, música i forma.   
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Un model associatiu 

Transparència i compliment 
de la legalitat. 

Representativa, forta i autò-
noma. 

Equilibri en el compliment 
de les 4 funcions del movi-
ment associatiu. 

Principi de subsidiarietat i 
apoderament de la ciutada-
nia.  

Ateneu Cultural Ciutat de Manises s’acull al Principi de subsidiarietat 
recollit en el Tractat de la Unió Europea de 7 de febrer de 1992 així 
com a la Llei Orgànica que regula el Dret d’Associació.  

Amb l’ajuda de la Fundació Horta Sud i la Xarxa Participa.  

Ateneu Cultural Ciutat de Manises publica els seus comptes en els tau-
lons d’anuncis i a la seva pàgina web trimestralment, una qüestió legal i 
ètica però necessària per tenir autoritat moral.  

Ateneu Cultural Ciutat de Manises teix xarxes per obtenir més represen-
tativitat. És una entitat autònoma i independent en el seu finançament, 
el que li atorga una capacitat crítica i major responsabilitat en la cons-
trucció del futur de la nostra societat.  

Funció social, econòmica, educativa i de millora de la població. Compro-
mesa amb la defensa dels Drets Humans i Valors Democràtics per fer 
una societat millor.  

Organigrama 

Ateneu Cultural Ciutat de Manises és una associació assembleària; el seu òrgan de govern és l’assemblea General 

d’Associats (formada per totes les persones associades). Per al manteniment d’una entitat acord amb la realitat del 

seu moment existeix el Principi de canvi generacional. A tenor d’aquest es crea la Junta Jove, formada per adoles-

cents que han viscut i experimentat la realitat social i filosòfica de l’entitat, amb la finalitat de crear referents, actua-

litzar l’entitat, donar veu i responsabilitat a la joventut; sent l’encarregada del canvi social del futur. A més, sota 

aquest principi, s’estableix que els joves que obtinguen les titulacions corresponents substituiran al professorat ac-

tual de l’entitat, garantint un cicle i la renovació.  

 

  



 

    Pàgina 4  www.ateneumanises.com        Pàgina 8  www.ateneumanises.com 

   Una altra manera d'entendre i gaudir de l’art.      

 

  

Especialitats formatives.  

A partir de 0 anys. Formació al llarg de la vida, mai és tard ni prompte per començar a formar-te en art com eina 

per a la vida.  

MÚSICA Instruments: Flauta, Oboè, Clarinet, Saxòfon, Fagot, Dolçaina, Trompa, Trompeta, Trombó, Bombardí, Tu-

ba, Percussió, Piano, Cant, Teclat, Clavecí, Orgue, Guitarra, Guitarra Elèctrica, Baix Elèctric, Acordió, Violí, Viola, Vio-

loncel, Contrabaix, Viola da Gamba.  Ensenyaments elementals i professionals. Preparació de proves d’accés a Con-

servatori.  

DANSA   Especialitat de Dansa Moderna a partir de 6 anys.   

TEATRE Teatre a partir de 6 anys. Preparació de proves d’accés a la ESAD (Escola Superior d’Art Dramàtic). Grup 

d’adults.  

MÀGIA    Especialitat a partir de 8 anys. També torns per a adults.   

CINEMA  Especialitat a partir de 8 anys. També torns per a adults. Manipulació de càmeres de cinema, programes 

d’edició. Sempre has volgut ser director? A què esperes?  

CERÀMICA Especialitat a partir de 6 anys. NOVA ESPECIALITAT. Un projecte sorgit per mantenir la disciplina ma-

nisera per idiosincràsia. Torns infantils, joves i adults.  

Totes les disciplines es conjuguen al llarg de l’any i materialit-

zen una SETMANA d’ART que enguany compleix la seva VII 

Edició. Aquesta és la setmana gran de l’Ateneu que sol coinci-

dir cap a l’última setmana de juny. A la fulla de la dreta tens 

tota la programació. És una setmana plena d’art i preparada 

per a tu, on totes les activitats són gratuïtes i per a tots els 

públics. Des d’obres de teatre fins nombrosos concerts, pas-

sant per cursos, espectacles de dansa, teatre, filmació de vide-

oclips, grups de rock... 

Panoràmica de l’Ateneu Cultural Ciutat de Manises. Fotografia 

d’Aldahir Medina. 

Mural pintat per l’alumnat al carrer Fra Salvador Mollar Ventura.  

Sota la Fundació Moviment Ciutadà.  
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Agafa l’agenda i, si tens ocasió, no et pergues cap activitat.  
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EL REY LEÓN 

Musical 
Hans Zimmer / Elton John 

Licencia 2017-S-668-PR 

Musical “El Rey León” 

Dut a terme per l’alumnat de Cor Jove (9 a 17 anys). Amb música, dansa i veus en directe per ells mateix. Un gran 

repte que al 2017 va proporcionar el Premi Innovació Educativa per la Conselleria d’Educació. Enguany l’escenari 

serà l’AUDITORI GERMANIES DE MANISES amb un vestuari imponent realitzat a mà per Vicent Hurtado i Fernando 

Moliner i decorats pel propi alumnat.  

Les representacions seran els següents dies: 

- 14 de setembre de 2018 a les 22:30h. 

- 15 de setembre de 2018 a les 18:00h i a les 22:30h. 

- 16 de setembre de 2018 a les 18:00h. 

VINE JA A PER LA TEVA ENTRADA 

Replega-la a la secretaria de l’Ateneu. Butaques numerades.  
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Els nostres col·laboradors 

Dipòsit legal CV-9333AT-2018 

Peluquería—Estética 96 1521016  
C/ Ferrandis Luna. 23. Manises.  

peluqueriacyl@peluqueriacyl.com  

CULTURA EUROPEA 

ON SÓM? 
Carrer Fra Salvador Mollar Ventura núm.7 Baix. (Barri 

de Sant Francesc). Manises. València. 

www.ateneumanises.com   

secretaria@ateneumanises.com 

Telèfon: 96.109.53.07 de Dl a Dv de 15:00 a 20:30h. 
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