
XII TROBADA VEÏNAL DE DOLÇAINA I TABAL 

12é Concurs juvenil per intèrprets novells 

“Ciutat de Castelló” 

 

 

 Avui, diumenge 31 de gener a la Porta del Sol ha tingut lloc la  

 

XII Trobada Veïnal de Dolçaina i Tabal, 

12é Concurs juvenil per intèrprets novells. 
 

 Aquesta iniciativa surt des de l’Escola Municipal de Dolçaina i Tabal en un 

intent d’animar els més joves de les nostres escoles a pujar a l’entaulat i, també per 

apropar la dolçaina i el tabal a tots els sector festers de la nostra ciutat, en aquesta edició 

ha estat la Gaiata,  3  “Porta del Sol” qui ens han acollit. 

 

 També hem tingut una mostra de luthiers, on tots els dolçainers han pogut gaudir 

de les darreres novetats. 

 

 Tots els concursants han interpretat una peça obligatòria, “Pregó” de Xavier 

Richart, han participat 5 grups, amb 14 músics novells d’Alcoi, d’Almassora, la Pobla 

Tornesa i Castelló. Aquests han estat els guanyadors: 

 

1r lloc, premi d’Altretur  –cap de setmana al Mas de Borràs per a cada guanyador  i 

detall de l’Ajuntament de Castelló-. Alumnes de l’Escola de Dolçaina i Tabal de la 

Degollà d’Alcoi, Pablo Sirvent Pla i Mauro Sirvent Mengual a la dolçaina i Carlos 

Seguí Mas al tabal. Com a peça lliure ens han interpretat Huit per huit de Xavier 

Ahuir. 

 

 



2n lloc, premi Babel –lot de llibres per import de 60 euros i detall de l’Ajuntament de 

Castelló-. Alumnes de l’Escola de Dolçaina i Tabal d’Almassora, Rubén Prades 

Mateu i Albert Membrado Martí a la dolçaina i Òscar Prades Mateu al tabal. Com a 

peça lliure ens han interpretat La Polca la Mangrana de Xavier Richart. 

 

3r lloc, premi Ajuntament de Castelló –llibre de la Banda Municipal de Castelló i 

detall de l’Ajuntament-. Alumnes de l’Escola Municipal de Castelló, Guillem Gascó 

Alarcón a la dolçaina i Sandra Ortiz Marco al tabal. Com a peça lliure ens han 

interpretat La Foia. 

 

 Mentre es reunia el jurat, un grup d’alumnes i mestres de l’Escola Municipal de 

dolçaina i tabal, Mirian, Rafa i Lidón a la dolçaina, i David al tabal, ens han delectat 

amb Jaume Guasch, de Xavier Richart. 

 

 
 

 També Adrià Nebot i Javier Causanilles, mestres de l’Escola de Castelló ens 

han delectat amb el pasdoble Pepita Greus de Pascual Pérez. 

 

 Tot seguit hem passat a celebrat la TROBADA VEÏNAL DE DOLÇAINA I 

TABAL, i aquestes han estat les agrupacions que han participat: 

 

 

- Grup de dolçaina i tabal “Xarançaina” ens ha interpretat la peça La Gatzara 

de José Causanilles. 

 

- Colla de dolçainers i tabaleters “Castàlia” que ens ha interpretat Marxa de 

Castàlia de Javier Ventura. 



 

- Colla de dolçainers i tabaleters “Xaloc” ha interpretat la peça Rotllet de Flor 

de Xavier Richart. 

 

- Escola Municipal de Dolçaina i Tabal de Castelló ens ha delectat amb la peça 

Bocairent de Xavier Richart, 

 

- Secció de dolçaina i tabal de la gaiata 15 “Sequiol” que ens ha interpretat 

Cotes de Xavier Richart. 

 

- Colla de dolçainers i tabaleters de Castelló ens ha delectat amb el pasdoble 

Jaume Domènech de Juan Agustín Arbona Muñoz. 

 

 
 

- Colla de Dolçainers i Tabaleters “El Fadrí” que ens han interpretat El ball pla 

de les Useres. 

 

- Colla de Dolçainers i Tabaleters “El Soroll” amb la peça El mas del coetet de 

Tico Viciano. 

 

Rebeca Batán Monfort, Raquel Provinciale Cazalla, Carlos Provinciale 

Cazalla i Kiko Alfonso Suárez , representants festers de la Gaiata 3 “Porta del sol” 

han lliurat els premis i els records a tots els participants al concurs. També les 

agrupacions de dolçaina i tabal han rebut un detall de la Gaiata. 

 



 Cal dir que a l’acte ha estat present Joanjo Trilles, president de la Federació de 

Colles de Castelló i han estat els regidors Marisa Ribés, Miguel Àngel Mulet, Josep 

Lluís Grau, Imma Enguídanos i Juan Morales. 

 

 Per acabar han pujat tots –més d’un centenar de dolçainers i tabaleters- a 

l’entaulat per oferir junts La manta al coll i Pasqualet, dirigits pel director l’Escola de 

Castelló, José Causanilles. 

 

 

 

 Tot seguit la Gaiata ens ha ofert un magnífic  porrat popular  concloent així 

l’encontre. 

 

Escola Municipal de Dolçaina i Tabal de Castelló 

Porta del Sol de Castelló, 31 de gener de 2010 

 

 
 

 


