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Agenda FESTES MAJORS AMPOSTA 2010

Aquest passat dissabte 24 de juliol, va tenir lloc l'acte de
presentació de les pubilles 2010 i l'elecció de la Pubilla Major.
La Banda de Música, encarregada enguany d'acompanyar a les
pubilles i a tota la comitiva fins al pavelló firal, va sortir des del local
de la Societat al voltant de els 10 de la nit. Encapçalava la Banda la
pubilla de la Fila 2010, Raquel Palacios i Andrea Gallego, qui ha
estat representant a la nostra Societat al llarg d'aquest passat any i
que a la vegada ha tingut l'honor de ser Pubilla Major. Totes dues
anaven acompanyades dels seus pares.
Després d'esperar una bona estona davant de l'Ajuntament
(suposem perquè les noies s'havien de fer les fotografies de rigor),
tota la comitiva va sortir cap al pavelló desfilant per l'avinguda de la
Ràpita. Al pavelló van ser rebudes per l'alcalde i després que la
Banda de Música abandonés el recinte, va començar l'acte de
presentació i l'elecció de la Pubilla Major, títol que s'atorga per
sorteig i que enguany ha recaigut en la representant del Club
Esportiu Amposta, Irene Costes Fàbregues.
Des de la Fila, li fem arribar l'enhorabona, que fem extensiva a la
resta de pubilles, i especialment a la que ens representa, Raquel
Palacios.

Presentació de les pubilles 2010
i elecció de la Pubilla Major

Concert del Choir Society Lira de Varsòvia i la Coral Aquae de la Fila
Fa uns mesos, el Choir Society de Varsòvia va contactar amb la Unió
Filharmònica per tal d�oferir un concert a Amposta. Tot i que la data
que va proposar la formació polonesa no era la més adient per
comptar amb una bona assistència de públic, des de la Fila no es va
voler perdre l�oportunitat d�organitzar un concert compartit entre
aquesta coral i la Coral Aquae de la Fila.
Finalment, aquest passat dissabte 17 de juliol es va rebre la visita de
la Coral Lira de Varsòvia, que aquests dies està fent una gira per
diferents indrets de Catalunya i a la vegada aprofita per fer turisme
al nostre país.
La Choir Society Lira de Warsaw es va crear el 1990 i està formada
per estudiants d�entre 15 i 30 anys (amb la singularitat que tots els
components son homes). El seu repertori, de més de vuitanta obres
entremúsica sacra i popular, sempre és capella. Ha guanyat diversos
festivals a Polònia i a altres països europeus. A més, és
l'organitzadora d'un dels més importants festivals a capella de
Polònia: el Festival Coral Internacional "Varsòvia Cantat".
A les 7 de la tarda, a l�auditori de la Fila, va començar el concert amb
la coral convidada, dirigida perMarcin Cmiel, (que a la vegada també
és el vicepresident de la Societat), oferint un repertori bàsicament
format per música religiosa i tradicional polonesa, que va permetre
gaudir d'unes magnífiques veus, potents i equilibrades. Cal
destacar-ne la esplèndida interpretació de l�espiritual negra

Després d�un petit descans, va ser el torn de la Coral Aquae de la Fila,
dirigida per Núria Ferré, amb un concert format per cançons del
repertori popular de diferents regions de l�Estat Espanyol, havaneres
i cançons d�autor. Aquest repertori va entusiasmar a la coral
polonesa, ja que segons van explicar, tenen moltes dificultats per
trobar al seu país cançons en català i també en castellà. Els va
agradar especialment L�emigrant, ambmúsica d�Amadeu Vives i text
de Jacint Verdaguer i la coneguda havanera El meu avi, d�Ortega-
Monasterio.

Un cop finalitzat el concert, la coral de Varsòvia van fer una petita
visita al recinte del Castell i van poder gaudir de la imatge del nostre
Pont Penjant sobre el riu Ebre. Alguns dels cantaires, al parlar del riu,
van demostrar que estaven al corrent de l�actualitat del nostre país,
ja que coneixien la problemàtica del transvasament de l�Ebre.
Mentrestant, la Coral Aquae acabava de preparar el sopar de
germanor que van oferir i compartir amb la Coral Lira de Varsòvia i
que va tancar la visita d�aquesta formació polonesa. Amb aquest
concert, la Coral Aquae comença les vacances fins al mes de
setembre en que retornarà als assajos després d'un merescut
descans després d'aquests darrers mesos en que l'activitat ha estat
molt intensa, amb actuacions a La Sénia, Marsà, Cervera del
Maestre, Roquetes, concerts a casaments, sense comptar els
concerts organitzats al nostre auditori.

Go
chain.

DISSABTE 14

DIMECRES 18

DIJOUS 19

DIVENDRES 20

DISSABTE 21

DIUMENGE 22

A càrrec de la Banda de Música de l'Agrupació Musical de
Camarles i de la Banda de Música de la Unió
Filharmònica d'Amposta.

Al finalitzar el concert hi haurà panoli i mistela per a tots
els assistents.

A les 22.30 h a l'auditori de la Societat

19è FESTIVAL DE BANDES DE MÚSICA

A les 22 h a la plaça de l'Ajuntament

A partir de les 10 h

A partir de les 10 h

A partir de les 10 h

A les 19.30 h

CONCERT DE BANDES DE MÚSICA
A càrrec de la Banda de Música de la Lira Ampostina i de
la Banda deMúsica de la Unió Filharmònica d'Amposta.

CERCAVILA

RECOLLIDA

SALUTACIÓ

SALUTACIÓ

pels carrers de la ciutat a càrrec de la
Banda de Música de la Unió Filharmònica d'Amposta.

dels nous músics que s'incorporen a la
Banda: Albert Blasco (flauta), avinguda Catalunya,
Paula González (saxo), carrer Xile, Ferran Conde
(trompeta), carrer Cervantes i Jordi Pérez (trompeta),
carrer Murillo.

als músics que celebren els 25 anys com a
components de la Banda: Juanjo Edo, carrer Bolívia i
José Luis Gil, carrer Xile.

i interpretació de diverses obres a la
Residència d'Avis d'Amposta.

CERCAVILA

RECOLLIDA

SALUTACIÓ

A les 12 h. INAUGURACIÓ

pels carrers de la ciutat a càrrec de la
Banda de Música de la Unió Filharmònica d'Amposta.

dels nous músics que s'incorporen a la
Banda: Irene Espuny (oboè), carrer Verge del Carme.

als músics que celebren els 25 anys com a
components de la Banda: Tomàs Simón, carrer Navarra i
Santi Martí, carrer Cánovas i 50 anys: Juanito Caballé,
carrer Santa Teresa.

del bust del Mestre Josep
Maria Arasa, a la plaça que porta el seu nom (antigues
casetes delsmestres), obra de l'escultor Emili Bonet.

HOMENATGE A LA VELLESA

SALUTACIÓ

RECOLLIDA

, amb l'acompanyament
de la Banda deMúsica de la Unió Filharmònica.

a la Pubilla de la Fila, Raquel Palacios,
carrer Dàmaso.

dels nous músics que s'incorporen a la
Banda: Irina Laguarta (saxo), avinguda de la Ràpita i
Xavi Ferré (clarinet), carrer Toledo.

GRAN COSSO IRIS, amb l'acompanyament de la
Banda de Música de la Unió Filharmònica.

ESMORZAR DEL BOU
AL BAR DE LA FILA

Apunta't ja!!
977705685

*L'ordre de recollida i salutació dels músics pot variar per algun canvi de darrera hora. Més informació al 977 703030.
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La Banda de Música de la Fila ofereix un
concert a les Festes de l'Acollidora

La Coral Aquae a les Festes de Roquetes

La Banda de Música va oferir aquest passat divendres 9 de juliol un
concert a la pista de Valletes (darrera del col·legi Miquel Granell), un
dels actes programats a les festes que organitza l'Associació de
Veïns de l'Acollidora, amb motiu de la celebració de Sant Cristòfol.
Carles Royo va dirigir un concert amb un repertori força variat,
format per pasdobles, extractes de sarsuela, sardanes, etc..
El músic Tomàs Simón va ser l'encarregat de dirigir una de les obres
interpretades i de la que també n'és l'autor, el pasdoble .
A la mitja part del concert, es va fer el pregó de festes, a càrrec de
l'ex-alcalde JoanMaria Roig.
Per acabar el concert, el director va escollir el conegut pasdoble

, que comsempre, va entusiasmar al públic assistent.

Montsianell

Perla
Preciosa

El Cor Preludi a Caro de Roquetes ha organitzat enguany tot un seguit
d'actes per celebrar el seu 15è aniversari. Un d'aquests actes va ser el
concert celebrat a l'església parroquial d'aquest municipi del Baix Ebre
el passat dissabte 10 de juliol i al que va ser convidada a participar la
Coral Aquae de la Fila. Una invitació que els membres de la coral van
rebre molt il·lusionats, ja que els companys de Preludi a Caro han
destacat sempre per participar activament en les trobades i aplecs que
hem organitzat a la Fila, per això va ser tot un plaer poder actuar a
Roquetes.
El concert, que va coincidir amb la celebració de les festes patronals de
Roquetes, va omplir l'església de Sant Antoni de Pàdua, al centre del
municipi. Després, els amfitrions van organitzar un refrigeri al Casal
Cultural on no va faltar la germanor i les cançons.

La nit del divendres 16 de juliol la Coral Aquae de la Fila va oferir un
concert a la urbanització Eucaliptus. Va encarregar-se de presentar el
concert la mateixa directora, Núria Ferré, i el president de l'Associació
de Veïns Amics d'Eucaliptus, el sr. Francesc Balada, qui utilitzava el
francès com a deferència per al públic d'aquesta nacionalitat, ja que
són molts els que aquests dies estan passant les seves vacances a la
urbanització i no es van voler perdre l'oportunitat d'escoltar el concert.
El repertori va girar al voltant de cançons tradicionals, com Agur
Jarnak (popular vasca), O voso galo comadre (popular gallega),
L'emigrant (tradicional catalana) i cançons d'autor, Cantares (de
Serrat), Bon dia (Els Pets), etc.
Un cop finalitzat el concert, es va oferir un petit refrigeri per a tots els
assistents. Aquest és el segon cop que la Coral actua a la urbanització
Eucaliptus, l'altra vegada va ser l'any 2008.

La Banda de Música de la Fila va participar en la processó en honor de
la Verge del Carme, un dels actes més importants de les festes que un
any més, va organitzar l'Associació de Veïns del Grau d'Amposta i que
justament coincidia amb el mateix dia de la festivitat del Carme (16 de
juliol).
Un cop finalitzada la missa, va començar la processó, encapçalada pel
Grup de Cornetes i Tambors d'Amposta, seguits de veïns del barri
(alguns vestits de pagesos i pageses). A continuació el pas de la Verge
del Carme, els titulars de les tres parròquies de la ciutat i l'alcalde,
regidors i la junta de l'AAVV del Grau.
Tancava la processó la Banda de Música de la Fila amb la interpretació
d'obres de temàtica religiosa, com s'escau en un acte d'aquestes
característiques.

Processó en honor de la Verge del Carme
al barri del Grau

La Coral Aquae actua a la urbanització
d'Eucaliptus d'Amposta

Tot i que el curs escolar ja va finalitzar el passat 23 de juny, durant tot
elmes de juliol hi ha hagut igualment activitat a l'escola demúsica. Per
una part, els dimarts i dijous al matí, el director de la Banda Juvenil,
Sinto Gisbert, ha realitzat assajos amb la finalitat que els músics més
joves continuessin practicant amb els seus respectius instruments i a
la vegada començar a treballar amb el repertori del concert que la
Banda Juvenil te previst oferir al Concert de Santa Cecília.
Per finalitzar l'activitat d'aquest curs, es va organitzar una jornada de
piscina i un dinar al Restaurant l'Alberg, on van participar la majoria de
components de la formació juvenil i a la que també van assistir alguns
pares imares.
Agraïm la col·laboració de Joaquim i Carlos Valldepérez, del
Restaurant l'Alberg, que van preparar una magnífica paella per dinar i
ens van deixar gaudir durant tot el dia de la piscina i de la resta de les
instal·lacions. Aquestes jornades lúdiques s'organitzen per fomentar
la relació d'amistat entre els músics i per a que els pares i mares es
puguin conéixer-se i relacionar-se entre ells.

La Banda Juvenil tanca el curs amb una
jornada de piscina i esbarjo

Finalitzen les Jornades Musicals

Matrícula curs escolar 2010/2011

Sortida a la Torre de la Carrova en bicicleta
Ara fa 25 anys ...

Una altra de les activitats que s'han dut a terme durant aquest període
estival a la nostra escola han estat les jornades musicals, que es van
desenvolupar del dilluns 19 al dissabte 24 i que van anar a càrrec dels
professors Manolita Pérez (flauta) i Gerard Costes (trombó).
En aquest curs s'ha pogut treballar la tècnica d'instrument, la
respiració, així com la interpretació musical. Donem les gràcies a tots
els participants d'aquestes jornades que enguany han arribat a la
17ena edició i els encoratgem a seguir treballant amb les mateixes
ganes i il·lusió.

Aprofitem per recordar-vos que el període de matriculació ja està
obert i que el curs escolar 2010/2011 començarà el dimecres 1 de
setembre. Per al proper curs l'escola manté l'oferta d'un curs gratuït
per als nous alumnes d'entre 3 i 5 anys que s'inscriguin a l'escola
(només el primer any i amb l'obligatorietat que el pare o la mare de
l'alumne ha de ser soci de l'entitat).

L'Ajuntament d'Amposta ha organitzat un acte d'homenatge a les
noies que ara fa 25 anys van ser pubilles de Festes Majors en
representació de les diferents entitats de la nostra ciutat.
L'encarregada de representar a la Unió Filharmònica l'any 1985 va ser
Rosa Solé Pons. Aquesta foto ens ho recorda.

El passat 25 de juny, l'APIMA de l'Escola de Música va organitzar una
sortida en bicicleta a la Torre de la Carrova, on van dinar i jugar a jocs
tradicionals. Al web de la Fila trobareu les fotos d'aquesta sortida.
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