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La destinació del nostre pressupost: línies
d’actuació i eixos de treball de l’entitat

PRÒLEG
Tenim cent vint-i-cic anys! Aquest podria ser el títol que resumís el que
detalladament s’explica i exposa en les següents pàgines. Un punt àlgid que
ens encoratja a obrir les nostres portes per a tothom, amb un sentit de
racionalitat cultural i social que estem llençant, com diria el poeta, a l’aire de
València i de Tirant lo Blanch, des de 1893.
La Societat Coral El Micalet, en el 125 aniversari de l’Orfeó Valencià el
Micalet, ha preparat tot un seguit d’activitats que naixen des de cadascuna de
les seues seccions per a la difusió i promoció de la cultura, la llengua i el
patrimoni de la ciutat i, per extensió, del País Valencià.
L’experiència viscuda ens fa entendre que El Micalet, a banda de ser una de
les societats civils més antigues de València, és una de les entitats amb més
impacte social de les que hi poden haver en la ciutat. Amb un cos i moltes
seccions, la nostra casa acull nombroses activitats de les mateixes, però no
solament d’elles, sinó que molts altres col·lectius del cap i casal tenen en les
nostres instal·lacions els seus espais de reunió, discussió, debat i activitat
diària. Una entitat com El Micalet està oberta a la ciutat sencera i dóna cabuda
a molts i diversos col·lectius, amb sensibilitats diferenciades però que troben
ací sa casa, el seu lloc.
Això ens consolida com una entitat de referència, amb un impacte gran en la
societat civil i en el teixit col·lectiu de la ciutat. Però no solament en València.
Són també molts els col·lectius de fora de la ciutat que s’ajunten en la nostra
societat coral i hi realitzen les seues activitats. Aquest fet ens ofereix la
possibilitat de tindre una extraordinària capacitat de projecció cap a l’exterior.
Cada vegada són més nombroses les activitats conjuntes que s’organitzen
amb societats d’altres localitats i, també, de la ciutat.
Els col·lectius dels quals parlem estan conformats per gent socialment
dinàmica, compromesa amb la cultura i les arrels del nostre país; sobretot
també, unida per l’estima a un poble i a una gent per la qual treballa, promou
accions, duu endavant actes de tota mena i no es cansa de lluitar.
El que hem procurat sempre des del Micalet ha estat crear llaços i sinèrgies
per no perdre mai la nostra identitat com a poble. La suma de totes aquestes
confluències que es centren en la Societat Coral El Micalet ens proporciona
un allau de gent que no deixa d’estar cap dia per les instal·lacions de la nostra
entitat.
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Si quantifiquem el fluix de persones que vénen a les nostres activitats i a les
pròpies de les entitats que acollim, les xifres es disparen a prop de les 40.000
persones que ens visiten anualment, que hi participen com a espectadors o
com a organitzadors d’esdeveniments. Donar cobertura a les quasi quaranta
mil persones que hi vénen és una tasca organitzada i equilibrada que
realitzem amb molta constància i coratge, però amb un gust de satisfacció
perquè la nostra finalitat com a societat civil la complim.
Aquestes xifres són de participants directes en les nostres activitats, però
també hi ha milers d’indirectes. Parlem d’aquells que les veuen perquè es
troben en l’espai concret que es realitza l’acte. Com a exemple podem posar
els milers i milers de persones que gaudeixen cada any de la Cavalcada de
les tres Magues de gener.
Som persones compromeses amb la nostra societat, amb el medi ambient,
amb la lluita per a que no hi haja més violència contra les dones ni contra els
homes, la lluita per la real igualtat en feines, sous i salaris... i en l’espai del
Micalet estem ajuntats i treballem en la mateixa direcció. Totes a una, sense
que ens manque l’esma i sense defallir en el camí.
I som dels que pensem que ens cal prestar més atenció als més menuts, ja
que ells seran el dia de demà qui ens seguisquen el camí i, al seu moment,
seran aquells que ens governaran, oferiran espectacles musicals i poètics,
dirigiran El Micalet... Per aquest motiu des de la sala de teatre d’aquesta casa
s’ofereix, en època escolar, el nostre escenari a les companyies valencianes
que ho desitgen per poder realitzar funcions adreçades als escolars. Funcions
basades en què els menuts aprenguen teatre i valors, perquè som dels que
creiem fermament que el teatre és un dels mitjans per educar en valors
socials forts.
A les activitats teatrals organitzades des de la secció corresponent
acudeixen en l’època de funcions quasi deu mil menuts de totes les edats i de
molts centres d’arreu del país. Amb això estem vertebrant territori i creant
sinèrgia entre les companyies valencianes, els actors i les actrius, els xiquets i
els centres d’ensenyament. Tot un seguit que ofereix com a conseqüència, o
pot oferir en el llarg termini, una societat més culta, educada i amb criteri, en
una paraula, més lliure.
Però el teatre també és obert a tothom. De fet comptem amb l’única sala
privada de teatre de la ciutat de Valencià que programa exclusivament en
valencià. amb un prestigi consolidat dintre de la societat valenciana, són ben
bé quasi totes les companyies, programadors d’altres espais i municipis,
actors i actrius, i sobretot espectadors, els que volen oferir i gaudir de les
activitats teatrals al nostre espai.
Les activitats exposades a continuació són les que estan ja programades,
però paga la pena assenyalar que quasi diàriament, rebem sol·licituds per
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poder realitzar-ne alguna, bé per part de membres de les seccions com
d’altres col·lectius. Perquè aquest és un punt important a destacar: el
sentiment de pertinença a la societat és molt important en la gent que hi
col·labora. Moltes són les persones que hi participen d’alguna de les seccions
de la societat i que, d’altra banda, pertany a altres col·lectius (ja resa la dita
que qui treballa per la gent no ho fa sols des d’una sola vessant) i desitja dur
endavant els projectes de la seua entitat en les nostres instal·lacions. Amb
tots ells El Micalet col·labora en el que cadascú necessita, des d’equipament
audiovisual fins la promoció publicitària.
I com diguem mes endavant en aquest text que teniu a les mans, per dur
endavant tots els projectes i activitats en són necessaris de diners. Per a
poder crear-los, desenvolupar-los, promocionar-los i realitzar-los.
El Micalet porta viu cent vint-i-cinc anys. Una vida en què ha conreat milers
d’activitats per procurar d’enfortir el teixit social valencià, el cultural i el
lingüístic. Sempre amb la cultura per davant però amb un tarannà humil que
ens ha anat dibuixat el camí de la nostra vida. Un camí ple, sobretot, de treball
dels nostres avantpassat que nosaltres seguim llaurant per oferir un espai viu
als que ens seguiran.
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INTRODUCCIÓ
HISTÒRICA
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INTRODUCCIÓ HISTÒRICA
La Societat Coral El Micalet és una entitat declarada d’utilitat pública i
una de les associacions cíviques més antigues de la ciutat de València, amb
una llarga trajectòria de treball en favor de la cultura del nostre país.
Enguany s’acompleixen 125 anys de la fundació de l’Orfeó valencià El
Micalet, germen de la Societat, la qual compta amb un nombre de socis al
voltant dels sis-cents. Els inicis de la Societat Coral el Micalet hem de buscarlos a la dècada dels anys 60 del segle XIX.
Al voltant de 1860, Manuel Penella Raga fundà el “Orfeón Valenciano”.
L’any 1893, els membres de l’“Orfeón Valenciano” el van dissoldre i, junt amb
altres orfeonistes van constituir la Societat Coral Orfeón Valenciano el Micalet.
Aquest, com ja ho era l’anterior, va acordar la seua inscripció de la Societat en
l’Associació dels Cors Clavé de Catalunya en les primeres assemblees. L’any
1905 es va produir el canvi del nom inicial al nom actual de Societat Coral el
Micalet.
La Societat va tenir una intensa relació amb el Mestre Salvador Giner i
Vidal des de la seua fundació, tant a nivell de direcció musical com de
composició (La barcarola, Festa del poble, Matinades de maig, Ecos del Túria,
Himne a València i la Tempestad, en són alguns dels exemples d’obres
compostes pel mestre per a la Societat Coral).
El 1897 el Micalet, es va traslladar al Palau del Comte de Parcent, el
qual estava a l’actual plaça de Joan de Vilarrasa, junt al Mercat Central. Va serhi fins l’any 1954 en què es trasladà a l’actual seu al carrer de Guillem de
Castro, 73.
El 22 de maig de 1921, finançat per una subscripció popular promoguda
per ell, el Micalet inaugurà el monument al Mestre Giner.
A les acaballes dels 50, es va construir el teatre al carrer del Mestre
Palau. Ací, a més de fer sarsuela, drama i comèdia, hem de parlar de la
introducció a València del cafè Teatre, amb la realització d’audicions de jazz
(Tete Montoliu, Slide Hampton, Lou Bennet, etc.).
La vespra de Sant Dionís de 1970, en un sopar al teatre, es convocà el
premi d’assaig Joan Fuster, que posteriorment donaria lloc als premis Octubre.
L’11 d’agost de 1971, es va cremar el teatre. Amb la col·laboració i
l’ajuda de molts dels nostres artistes es va poder reconstruir-se el teatre.
El Micalet, és una Societat declarada d’Utilitat Pública; és Centre
autoritzat per a la impartició d’ensenyaments de música i de dansa des de l’any
1975. Per a l’ensenyament de grau elemental LOGSE en 1997 per a dansa i
l’any 1996 en música, i autoritzat per al grau mitjà de música a partir del 2001.
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L’any 2001 va inaugurar-se el nou edifici i la remodelació de l’aulari de
l’edifici antic, i també una sala de teatre amb 350 localitats repartides entre el
pati de butaques i l’amfiteatre, amb uns bons equipaments tècnics.
Actualment comptem amb alumnes dels 10 cursos de música reglada, a
més de l’aula de Jazz; i estan autoritzats els quatre cursos del grau elemental
de dansa, que sumen un total d’uns 300 alumnes.
Al llarg de 2018 celebrarem l’efemèride dels 125 anys d’existència de
l’Orfeó amb un seguit d’activitats, realitzades per cadascuna de les seccions,
de banda de les inherents i pròpies que organitzen i duen endavant les
mateixes, de forma que s’elabora un projecte i programa d’activitats complet
que treballarem culturalment.
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L’ENTITAT

8

SOCIETAT CORAL EL MICALET
C/ Guillem de Castro, 73
46008 – València
Telèfon: 963 92 07 86
www.elmicalet.cat societatcoralelmicalet@gmail.com

ORGANITZACIÓ DE L'ENTITAT

LES SECCIONS
Les seccions que componen la Societat Coral el Micalet són:
* Institut Musical Giner (els estudis de Música van començar a funcionar l’any
1898; Centre reconegut oficialment l’any 1975) que compta amb 154
alumnes i 18 professors.
* Institut de dansa (Centre reconegut oficialment l’any 1975; les classes, però,
començaren el 1968). Ha interromput l’activitat el curs 2013-14.
* Aula de Teatre Es va crear l’any 1976 amb tres dels nostres socis, membres
de la companyia de teatre L’Entaulat, Rosa Gómez, Manuel Cubedo i Joanvi
Cubedo. Realitzaren, fins a l’any 1978: Tallers de teatre d’infants, un curs
de confecció i utilització de titelles i diversos cursos d’expressió dramàtica i la
seua utilització en l’ensenyament per a professors d’Infantil i Primària.
Es va remuntar el curs 95-96 per Joanvi Cubedo, programant cursos
amb infants, joves i adults aficionats al teatre. Des d’aleshores fins al 97-98 va
realitzar la programació de la RONDA DE CONTES, sessions de narració oral
per al públic familiar amb conta contes professionals, i va crear l’ESCOLA DE
NARRACIÓ ORAL per a treballar la narració amb joves i adults aficionats.
L’any 2012, amb Isidre Crespo i Redondo i Francesc Fenollosa i Ten,
Joanvi Cubedo va crear la iniciativa Paraula Viva, per a llegir escoltant literatura
catalana, realitza’n actes, amb la intervenció del públic, de lectures en veu alta i
ha recopilat gravacions orals que estan a l’abast de qui les vulga escoltar.
Actualment, a més dels tres anomenats, compta per la seua gestió amb Teresa
Arnandis, Aina Cubedo i David Vidal.
Actualment l’aula té en programació: Interpretació per a infants, per
alumnat de 6 a 13 anys; Companyia Jove de Teatre, per alumnat de 13 a 18
anys; Tallers de Doblatge, com activitat de Paraula Viva; Tallers de Parlar en
veu Alta (Oratòria), com activitat de Paraula Viva; Tècnica de la Veu, com
activitat de l’Escola de Narració Oral; i Companyia d’Adults de Teatre, per
alumnat major de 18 anys. A més des de l’any 2011 l’aula col·labora amb el
Voluntariat pel Valencià (Escola Valenciana) en la programació de càpsules
teatrals, tallers de quatre sessions d’iniciació al teatre que finalitzen amb un
taller de dos mesos en el que es munta una peça curta de teatre que es
representa a la festa fi de curs del Voluntariat pel Valencià; així com, des de
febrer del 2016, també col·labora amb eixa entitat organitzant les sessions
setmanals de les tertúlies per a la fluïdesa del valencià.
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* Jove Orquestra Salvador Giner. Va començar l’any 1989. Components: 31
membres.
* Rondalla el Micalet. Va començar a finals del segle XIX. Actualment compta
amb 20 membres.
* Coral Giner. La Societat era un Orfeó des dels seus inicis al segle XIX. La
darrera etapa de la Coral Giner, comença el 1996) Està composta
actualment per 37 veus, dividides en 12 sopranos, 10 contra alts, 8 tenors i 7
baixos i està dirigida pel compositor Miquel Juan i Garcia.
L’objectiu principal de la Coral Giner és treballar amb profunditat el cor “a
capella”, fonamentalment en els repertoris de compositors valencians, com el
mestre Salvador Giner, la nova cançó, cançons tradicionals i compositors
internacionals.
* Coral Infantil el Raconet. Va començar l’any 1982. 20 components.
* Coral Juvenil Anselm Clavé. Va començar el curs 2001-02.
* Escola de dolçaina (amb oferta integrada o independent de l’Institut musical
Giner).
* Colla de Dolçaina i Tabal. Des de 2014 també escola de tabal i dolçaina, va
començar al 2003. 12 Components.
A més d’aquestes Seccions de la Societat, en formen part del Micalet el
Grup de danses Alimara (nascut a l’any 1975).
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ENTITATS COL·LABORADORES PERMANENTS
Al llarg dels anys, El Micalet ha sigut un referent per a la societat
valenciana. Abans del 75, era l’únic lloc on es podien reunir a València
aquelles persones que treballaven, a més de per la llibertat en mig de la foscor
del franquisme, per la nostra llengua, la nostra cultura i les nostres llibertats
com a poble.
A dia d’avui, el Micalet continua acollint a la seua seu tot un seguit de
col·lectius i entitats que troben en els nostres espais la seu que no tenen per
diferents motius.
Exemples d’açò són la tertúlia Bauset; l’Associació d’antics alumnes de
l’Institut Obrer de València, ara Associació Cultural Institut Obrer, el PSAN, el
BES, el MDT, els afectats d’AUMSA, i tot un seguit d’associacions i col·lectius
què, periòdicament o esporàdica, es reuneixen per tractar els seus temes. De
la mateixa manera el Teatre Micalet, amb el recolzament de la Companyia
Teatre Micalet, gestora de la sala, a més de la seua magnífica producció i
exhibició d’obres teatrals en català, ha sigut el lloc elegit per múltiples
col·lectius i ONG per a la realització d’activitats que ajuden en el seu
finançament.
Com a mostra, indiquem, d’una manera no exhaustiva, activitats
realitzades al Micalet fora de la seua programació pròpia. Són activitats que
s’aixopluguen a casa nostra, unes vegades de manera esporàdica, altres de
manera periòdica. Es tracta de diferents associacions, col·lectius o, fins i tot,
partits polítics que trien la nostra seu per reunir-se i tractar els seus temes.
- Es manté una fluida relació amb el STEPV-IV i amb el Voluntariat pel Valencià
d’Escola Valenciana, amb activitats conjuntes com el taller de lectura: El
Micalet parla de llibres, amb EV i STEPV-IV
- Es fan presentació periòdiques de llibres amb l’editorial El Petit Editor.
- Es manté una llarga etapa de col·laboració amb Fil per randa, els quals, doten
el Premi Difusió del Patrimoni Cultural FIL PER RANDA
- Es va realitzar el Congrés d’AVAMUS (Associació Valenciana de Musicologia)
- Es celebra anualment el Dia internacional de la traducció
- Amb Paraula Viva es prepara la Festa Estellés, que ja fa quatre anys que es
celebra (enguany es van juntar a la Plaça del Pilar tres de les festes esatellés
de València: la que organitzava el Micalet, la de ca Revolta i la de l’OCCC AELC, sent un èxit d’assistents. Aquesta festa s’acompanya amb tallers de
lectura
- També es va fer un taller de lectura continuada amb moriu de l’ homenatge
que es va fer a CARLES SALVADOR
-Una representació de la Societat Coral el Micalet va viatjar a Orà en la
commemoració del viatge de l’Stanbrook.
-Des d’any 2016 organitzem la festivitat laica del solstici d'hivern, titulada La
setmana de la infància i la Festa de la infantesa.
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ALTRES SERVEIS
BIBLIOTECA: Es va inaugurar al 1897. Actualment té un fons de més de
6.000 llibres i nombroses col·leccions de revistes literàries quasi tots en règim
de préstec per als socis.
ARXIU: Hi ha quasi 1.000 llibrets de teatre, i prop de 1.000 partitures i
particel·les musicals (entre originals, manuscrits de l’època, obra impresa i
còpies), entre les quals destaca tot l’arxiu del mestre Salvador Giner.
S’ha catalogat l’obra de Salvador Giner mitjançant un conveni amb la
Universitat de València i l’Ajuntament de València.
S’ha digitalitzat, amb l’IVM, amb fons europeus, una bona part de les
partitures originals i manuscrites de l’època que es conserven a la Seu de la
Societat, de l’Arxiu Giner, i també de l’Arxiu de la Coral (partitures de l’Orfeó
Valencià i de l’Orfeó Valencià el Micalet).
SALA D’EXPOSICIONS: En 1996 es va inaugurar la Sala d’Exposicions.
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EL MICALET, SEU DE LA DIVERSITAT CULTURAL I SOCIAL
ENTITATS I LES ACTIVITATS QUE REALITZEN HABITUALMENT A LA SEU
- Reunió de la productora de teatre Ferran Gadea
- Reunió del CEPAIM
- Reunió de la productora Barret Film
- Es projecten Pel·lícules per a xiquets, més o menys una vegada al mes.
- Reunió i sopar de la Logia Masònica de Valencia
- Tots els divendres es reuneix el grup l’Engraellat, format per moros de
diferents filades d’Alcoi
- Acte del voluntariat pel valencià
- Periòdicament es reuneix l’assemblea d’afectats per AUMSA
- Jornades de portes obertes
- Reunió del Cicle al voltant de la dolçaina
- Reunió Plataforma contra la guerra
- Reunió iaioflautes
- Roda de premsa Iniciativa animalista
- Reunió de la Plataforma pel dret a decidir
- Reunió del Col·lectiu: de Vuelta a Gaza
- Festa de la presentació de la temporada de teatre
- Reunió de Plataforma Memòria Històrica del País Valencià
- Sopar- tertúlia mensual de l’Associació Obres o Trobes
- Reunió de l’associació d’Amics de la FUE
- Reunió brigades internacionals
- Conferència Dones feministes
- Reunió Col·lectiu Benjamin Mejías
- Reunió ADEIT
- Festa Mestre Giner
- Hem acollim reunions del MDT fins l’apertura de la seua seu
- Reunió del grup polític Juntes Podem
- Reunió Guanyem València
- Acte Totes Juntes. Guanyem València.
- Reunió Endavant
- Reunió Constituents València
- Reunió de Poble Lliure
- Reunió d’Esquerra Unida de l’Ajuntament de València
- Roda de premsa del cercle jurídic de Podemos
- Reunió del BES (Bloc d’Esquerres i Sobiranista)
- Assemblea PCPV
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- Reunió-sopar mensual del PSAN
- Reunió de Compromís
- Reunió d’Esquerra Unida.
- Reunió de la CNT
- Reunió de la COS-Intersindical.
- Assemblea per les llibertats i contra la repressió.
- Reunió de Guanyem l’Horta.
- Reunió València sense mordassa
- Reunió de la Casa Grande.
- Reunió de la Xarxa d’entitats
- Reunió de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana
- Reunió d’Espai botànic
- Reunió de l’Orfeó Manuel Palau
- Presentació de la revista La Nostra Marxa.
- Reunió de fosses comunes
- Visita al teatre de col·legis
- Reunió abans de la manifestació del 25 d’abril
- Reunió de la Setmana de la Infància
- Homenatge a Alejandra Soler
- Segona Acadèmia Musical el Micalet 2016
- Reunió de la plataforma Antirrepressiva
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ELS PREMIS MIQUELET
L’any 1988 es van organitzar els primers Premis Miquelet.
L’any 1993, l’any del centenari, s’estructuren els premis:
-S’atorga una beca a l’alumnat de l’Institut Musical Giner patrocinada
per l’Associació Cultural Institut Obrer de València.
-Es lliura el Premi Difusió del Patrimoni Cultural FIL PER RANDA
-Premi “Joan Coromines” (anteriorment Premi Francesc Ferrer Pastor)
de investigació filològica, històrica i cultural; organitzat i patrocinat per la
Societat Coral el Micalet.
-Premi Miquelet de Teatre, organitzat per la Societat Coral el Micalet i
patrocinat per la Societat Coral el Micalet.
-Premi “Enric Soler i Godes” d’experiències pedagògiques a
l’escola. Organitzat i patrocinat per la Societat Coral el Micalet.
Des de l’any 1997 s’ha afegit una setmana cultural amb un cicle de
conferències que conclou amb el sopar dels Premis.
L’edició del Premi “Joan Coromines” i del Premi Micalet de Teatre és a
càrrec de la Universitat de València. El premi “Enric Soler i Godes” l’edita
Edicions 96.
PREMI MIQUELET D’HONOR s’atorga a aquelles persones o entitats
que hagen destacat per la seua trajectòria cívica i/o cultural en defensa de la
nostra identitat nacional (la nostra llengua, la nostra cultura, els nostres
drets...). Des de l’any 2005 hi ha dues categories: individual i col·lectiva.
PREMI D'HONOR INDIVIDUAL
1988: Enric Tàrrega i Andrés;
1989: Enric Soler i Godes;
1990: Vicent Ventura i Beltran;
1991: Francesc de Paula Burguera i Escrivà;
1992: Eliseu Climent i Corberà;
1993: Matilde Salvador i Segarra; Premis Extraordinaris el Centenari del
Micalet: Ramon Lapiedra i Civera (Maig 1993) i Francesc Ferrer i Pastor
(Novembre 1993);
1994: Ovidi Motllor i Mengual;
1995: Carme Miquel i Diego;
1996: Enric Valor i Vives;
1997: Al Tall;
1998: Universitat de València;
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1999: Centre Excursionista de València;
2000: Josep Iborra i Martínez;
2001: Joaquim Michavila i Asensi;
2002: Salvador Mercado i Machí i el Grup de Danses Alimara;
2003: Manuel Muñoz;
2004: Joan Francesc Mira i Casterà;
2005: Miquelet individual: Carles Santos i Ventura;
2006: Miquelet individual: Vicent Pitarch i Almela;
2007: Miquelet individual: Paco Muñoz i Martíne;
2008: Miquelet individual: Vicent Partal i Montesino;
2009: Miquelet individual: Enric Solà i Palerm;
2010: Miquelet Extraordinari en commemoració del centenari de la mort de
Salvador Giner i Vidal: Josep Luís Bausset i Ciscar, Miquelet individual:
Didín Puig;
2011: Miquelet Extraordinari en commemoració del centenari de la mort de
Salvador Giner i Vidal: Antoni Miró, Miquelet individual: Maria del Mar
Bonet;
2012: Miquelet individual: Isabel-Clara Simó i Monllor;
2013: Miquelet individual: Rafael Sena;
2014: Miquelet individual: Lluís Miquel Campos;
2015: Miquelet individual: Manuel Boix;
2016: Miquelet individual: Marc Granell;
2017: Miquelet individual: Maria Conca Martínez;
PREMI D'HONOR COL·LECTIU
2005: Miquelet col·lectiu: La Muixeranga d’Algemesí;
2006: Miquelet col·lectiu: Fundació Sambori;
2007: Miquelet col·lectiu: Associació Per l’Horta;
2008: Miquelet col·lectiu: Fundació Patronat del Tractact d’Almisrà;
2009: Miquelet col·lectiu: Coordinadora ciutadana Salvem el Botànic,
Recuperem ciutat;
2010: Miquelet col·lectiu: Escola Valenciana, FEV;
2011: Miquelet col·lectiu: Centre d’Estudis Contestans;
2012: Miquelet col·lectiu: Falla Na Jordana;
2013: Miquelet col·lectiu: Obrint Pas;
2014: Miquelet col·lectiu: Assemblea de Veïns de Benimaclet
2015: Miquelet col·lectiu: Associació Cultural "El Tempir";
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2016: Miquelet col·lectiu: Falla Arrancapins de València.
2017: Miquelet col·lectiu: AJUDA – Associació de Juristes Dones d’Alzira
BECA INSTITUT MUSICAL GINER
Podran inscriure’s en aquest concurs tots aquells alumnes que estiguen
matriculats a l’Institut Musical Giner durant l’any acadèmic en vigència, prèvia
autorització del seu professor d’instrument.
Modalitats:
Corda: violí, viola, violoncel
Vent: flauta, clarinet, saxòfon, trompeta.
Piano
Guitarra
Cant
Percussió
Desenvolupament del concurs.
Prova única: interpretació d’una obra lliure a elecció del propi
alumne.
L’ordre dels participant es realitzarà per cursos i per ordre
alfabètic dins de cada
modalitat.
El concurs es desenvoluparà durant la Setmana Cultural, formant part de
les activitats programades, es reflectira la data exacta més endavant..
L’organització posarà a disposició dels participants un piano.
Jurat:
El jurat estarà constituït de la següent forma:
1 President
1 Secretari
4 Vocals
El jurat tindrà en compte a puntuar:
Interpretació de la peça
Formes de comportament artístiques
Dificultat de la peça en relació al nivell o curs del participant
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Premis:
Premi únic otorgat per l’associació d’antics alumnes de l’Institut
Obrer de
València consistent en la matricula gratuïta de totes les
assignatures cursades al llarg del següent curs acadèmic.
PREMI DE DIFUSIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL
El Premi Difusió Patrimoni Cultura, atorgat pel Club de viatges Fil per
Randa.
PREMI "JOAN COROMINES"
HISTÒRICA I CULTURAL

D'INVESTIGACIÓ

FILOLÒGICA,

El Premi Joan Coromines d’investigació filològica i històrica, que
està patrocinat per la Societat Coral el Micalet i editat pel servei de
Publicacions de la Universitat de València.
El premi Joan Coromines està dedicat al treballs d’investigació que
versen sobre filologia, història o cultura dels territoris del domini lingüístic, amb
una perspectiva de divulgació cultural.
PREMI MICALET DE TEATRE
El Premi Micalet de Teatre, atorgat per la Societat Coral el Micalet i el
servei de Publicacions de la Universitat de València que es fa càrrec de la seua
edició.
PREMI "ENRIC SOLER I GODES" D’EXPERIÈNCIES PEDAGÒGIQUES
El Premi Enric Soler i Godes d’experiències pedagògiques a
l’escola, patrocinat per la Societat Coral El Micalet i publicat per Edicions 96.
L´objecte del premi és, honorar la figura del mestre Enric Soler i Godes
que tant va contribuir al llarg de la seua vida a la dignificació del valencià,
millorant el procés d’aprenentatge a l´escola; valorant que, la idoneïtat dels
treballs presentats siguen aprofitables per als centres escolars.
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