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HISTÒRIA DEL GRUP INSTRUMENTAL DE JESÚS POBRE: (G.I.J.P.). 

- És un grup què nàix entre 2009 i 2010, a rel d’una activitat extra-escolar en el 

col·legi públic :”Pare Pere” de Jesús Pobre, organitzada per l’AMPA del centre, i 

amb un total de un 18 xiquets i xiquetes. José Ángel Sendra Sifre, Director i 

fundador d’aquest grup, va presentar aquest projecte a llarc plaç a l’AMPA, i 

aquests, a l’equip de govern de la població, essent acceptat. Fins aquest moment, 

feien audicions de fi de curs a l’escola.  

Al 2011, per primera vegada, es fà càrrec de fer un concert en les festes de Jesús 

Pobre. Estrena samarretes blaves com a uniforme, obsequiades per la comisió de 

festes d’aquest any, a més d’alguns instruments de percussió. Aquesta pràctica, 

per part de comisió de festes, continuarà any rere any.  

Al 2012, ja està el grup consolidat com a tal el “Grup Instrumental de Jesús 

Pobre” amb 33 membres; Una junta directiva formada per: Presidenta: Maria Rosa 

Costa Costa; Vicepresidenta: Rosa Signes Costa; Secretaria: Bárbara García 

Mostajo;  Vocales: Rosa Agullés Signes, i Mª Luisa Fornés Grimalt. Ja hem segut 

aceptats com a membres de la Federació de bandes de música de la comunitat 

valenciana (FSMCV). Tenim gent en el Grup de: Gata de Gorgos, Pedreguer, Dénia, 

Orba, que participen de forma activa amb nosaltres.  

Al 2013, Primera celebració de Sta. Cecília per part del G.I.J.P., i concert de 

Nadal. Conta amb aprenentatge de Guitarres, Piano, i cordes en general…  qui ens 

ofereix un concert anual per Sta. Cecília. 

Al 2014, contem ja, amb una cantera de 32 aprenents; 1r. viatge musical-cultural a 

Madrid-Toledo; A Setembre, el G.I.J.P. rep el premi de  FSMCV, a la músic més 

jove de la comarca Marina Alta: La clarinet, Nàdia Agulló i Fornés ; Al Novembre, 

primer concert de Música als pobles, subvencionat per Diputació d’Alacant, on 

estrenàrem les noves samarretes blanques, i els polars Blaus, per a l’hivern. 

Estrenem la Imatge de Sta. Cecília, gràcies a Sr. Retor, En Juan Gavilà Perelló que 

la regala al G.I.J.P. per a la nostra festivitat. 

Al 2015, Donat que en el 2014 ens va ploure els dos actes prevists per a desfilar 

caminant, i no va poder ser. Es pot dir que en carnestoltes d’aquest any ha segut la 

primera desfilada caminant al pas d’un pas-doble; El 13 de Juny, acte de presa de 

possició a l’alcaldia de Jesús Pobre, essent alcalde En Javier Scotto Di Tella 

Manresa, i convidats per la corporació a dit acte; 19 de Setembre, participació a 

l’acte del 125 aniversari de la Banda de Benissa, el G.I.J.P. desfila, per primera 

vegada, fora de la nostra población, amb èxit; Aquest any, en Agost, amb la 
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proposta: “coneix la geografía espanyola amb el G.I.J.P.” viatgem a Barcelona; 29 

de Novembre, celebració de Sta. Cecília amb la incorporació ferma al grup per part 

de:  

 Jairo Salvà agulles (Trompeta)  

 Guillem Marín Mulet (Percussió)  

 Giuliano Raucci Menicagli (Trompeta)  

Després d’haver acabat les ensenyances elementals de música; Entrega de premis 

del concurs de pintura per a la elaboració del programa de la festivitat de Sta. 

Cecília, guanyador: Nereu Carrió Carrió. 

Al 2016, Canviem el logo del grup, gràcies a Josefa a Josefa  Costa Fornés, de la 

població; Ens contraten per fer les processons de Jesús Pobre, i la Xara, gràcies al 

retor En Juan Gavilà Perelló; Des de la fira gastronòmica internacional, ens 

contraten per a representar l’instan d’Italia, a Xàbia l’1 de Juliol, i a Benissa l’1 

d’Octubre, gràcies a la Pizzeria Orba; Participàrem en un encontré de bandetes 

Joves organitzat per FSMCV, Marina Alta, a Benimeli el 17 de Setembre; 

Tancàrem l’any amb la festivitat de Sta. Cecília l’11  de Desembre, on entraren 

oficialment, al Grup:  

 Jessi Gimeno Miguel (Flauta) 

  Kimba Van Scheppingen (Flauta) 

  Paula Fornés Costa (Clarinet) 

 Noelia Pérez Signes (Clarinet) 

 Ximo Cholbi Grimalt (Trompeta) 

 Toni Massel Soler (Trompeta) 

 Nestor Cholbi Fornés (Percussió) 

Després d’haver acabat les seues ensenyances elementals de música, al G.I.J.P.; 

També, estrenàrem Bandera; El divendres 30 de Desembre, ens convida 

“Radiobanda”, un programa de ràdio a València, (107.1), per a entrevistar-nos.  

Al 2017, Aquest any, els de la comisió de festes, ens proposen fer un passacarrer i 

música, per arrancar les festes animades, el divendres 2 de Juny. Algo diferent, 

per a nosaltres, i un èxit; Per primera vegada, Contracten al G.I.J.P. per a ajudar a 

altra banda,(Xàbia), per a fer un passacarrer amb ells a la seua población, l’11 de 
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Juny; En la proposta de “Música a els pobles” sufragada per la Dipu. d’Alacant, El 

férem al Riu Rau, el 25 de Juny, enregistran així, el nostre primer Cd gravat en 

directe; El 16 de Setembre, va contar amb nosaltres, i altres entitats culturals 

locals, com les dances, l’empresa local: “Fresdental”, per a amenitzar-los el seu 

congrés, fent-nos una donació de 500€; Tancàrem la temporada 2017 amb el 

nostre 5é. aniversari, concert de Sta. Cecília, el dissabte 18 de Novembre, on 

entraren oficialment, al Grup: 

 Carla Pons Fornés. (Clarinet) 

 Ana Cholbi Grimalt. (Flauta) 

 Núria Fornés Blàzquez (Percussió, Piano, i Clarinet) 

Després d’haver acabat les seues ensenyances elementals de música, al G.I.J.P. 

-Projectes 2018: -Un any més, la comisió de festes 2017/18, conta amb nosaltres 

per a participar-hi a festes…; -Possibilitat de fer cursos de música alternativa per 

a els components del G.I.J.P., i a no components; -Intenció de fer-nos coneixer a 

distintes festes de poblacions de la comarca; -Del 30 d’Agost al 2 de Setembre 

“coneix la geografía amb el G.I.J.P.” viatja amb nosaltres a Sevilla; - Preparats per 

a qualsevol acte que ixirà… 

-Ofertes: del G.I.J.P.: Participa-hi amb nosaltres, amb qualsevol instrument que 

toques, tots els dissabtes, de 12:00h a 13:30h; Aprén llenguatge musical (tots els 

nivells, i edats); I, a més, qualsevol especialitat instrumental que t’abellixca, a un 

molt bon preu, i condicions. Informa’t!!! 

-Pots seguir-nos a: 

Facebook: https://www.facebook.com/GRUPINSTRUMENTALJP/?ref=hl 

Twitter: https://twitter.com/grupinsjp 

Google+: Grup Instrumental Jesús Pobre Associació Musical 

-Qualsevol consulta a: grupinstrumentaljesuspobre@gmail.com  

-I Per a contratar-nos, Tània: 608 15 51 16  
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¡¡¡ MOLT BONES FESTES, SALUT I MOLTA MÚSICA A TOTHOM !!! 


