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Els guanyadors del sorteig del mes de gener d'un circuit d'aigua a Delta Spa són
UBALDO GARCIA i PERE MARTÍNEZ.

PROGRAMATUAJUDES DE CAIXATARRAGONA
La Fila ha presentat el projecte al Programa TUAJUDES de l Obra Social de
Caixa Tarragona. Aquest projecte té com a objectiu adquirir instruments per a que tots els alumnes de
l'escola de m amb edat d�iniciar les classes d'instrument pugui fer-ho. Hi ha instruments com son la
trompa, trombó, bombardí i tuba que el seu elevat cost condiciona als pares en elmoment de decidir quin és
l'instrument que tocarà el seu fill o filla. Am s, hi ha instruments demetall que tenen alguns inconvenients,
un d'ells és el volum de l'instrument i l'altre, que potser és el més important, el seu cost. La disponibilitat
d�aquests instruments facilitaria que els alumnes poguessin provar-los per tal que els professors poguessin
veure la seva adaptació abans queels pares imares facin la inversió d�adquirir l�instrument.
El Programa TuAjudes presenta una innovadora i participativa manera de fer Obra Social: són elsmateixos
clients de Caixa Tarragona qui decideixen el destí de part dels recursos econòmics votant el projecte que
han escollit. Per votar el projecte presentat per la Fila � �, has de fer-ho al número

. El període per votar és entre el dia . Pots fer-ho a través de la teva oficina de
Caixa Tarragona, per caixer automàtic o per Internet. A la secretaria de l'escola trobaràs butlletes de
participació.
Trobaràsmés informació del projecte a
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1035 1demarç i el 15 d'abril

http://www.tuajudes.com/votar/1035

VOTA al 1035

A partir de l'1 de març i fins el 15 d'abril

El projecte presentat per la Fila
�Un alumne, un instrument�

CARNAVAL 2010
Ja tens la teva disfressa preparada? T'esperem
el

. Junts sortirem cap a la plaça Cecília
Carvallo on es farà la concentració de
comparses i xarangues participants.
Des d'aquest punt començarà la rua queper
transcorrerà per carrers d'Amposta fins al pavelló
annex al Poliesportiu, on el Rei Carnestoltes farà
el seu discurs. Seguidament, ball amb Albert
Quartet. Es lliuraran els premis a comparses i
disfresses individuals i es repartirà coc imistela.
Recorda que la temàtica escollida enguany és

. Posa a
prova la teva imaginació i sorprent-nos.

DISSABTE 13 DE FEBRER a les 21 h a LA
FILA

EL MERAVELLÓS MÓN DEL CIRC

Dissabte, 13 de febrer a les 21 hores

EL SR. RAMONMELICH
El passat dilluns 1 de febrer moria, a l�edat de 93
anys, el Sr. Ramon Melich i Llesera, soci de
l'entitat i antic músic de la Banda de Música. La
foto que podeu veure és de l�homenatge que se li
va fer l�any 1986 durant el Concert de Santa
Cecília, ja que aquell any va deixar de ser músic
en actiu de la Banda.
Des de la Fila i en nom de tots els socis i músics,
volem fer arribar a la seva família el més sincer
condol. Descansi en pau.
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L'Escola de Música i l'APIMA ha organitzat un
concurs de dibuix entre els alumnes de la nostra
escola. El guanyador, serà el dibuix escollit per
il·lustrar el punt de llibre que l'APIMA oferirà a la
paradeta que un any més muntarà a la plaça del
Castell durant la Diada de Sant Jordi. El tema escollit
per al concurs, com no podia ser d'altra manera, és

.

Presenta la teva proposta a secretaria.
.

L�Escola de Música també està treballant en els
preparatius de la visita de l�Escola de Música de
l�Ametlla del Vallès prevista per al mes d�abril.
Durant el cap de setmana del 16 al 18, la nostra
Banda Juvenil i els alumnes d�aquesta escola,
s�estaran a L�Alberg de Sant Carles de la Ràpita per
tal de passar un cap de setmana compartint
experiències musicals. Com a cloenda d�aquesta
estada, el diumenge 18 d�abril es farà al nostre
auditori un concert de ambdúes formacions
musicals.
Ja us anirem informant més puntualment.

SANTJORDI I LAMÚSICA

Tens de
termini fins al 30demarç

ESTADAESCOLADEMÚSICA

CONCURSDEDIBUIX
El passat dissabte 30 de gener la Banda de
Música va desplaçar-se fins a la població de
Sarral per oferir un concert durant l'acte de
celebració del 50è aniversari de l'Escola
Salvador Ninot d'aquest municipi de la Conca de
Barberà. Com a fet curiós us direm que és la vila
natal de Joan Palau i Miralles, qui fou alcalde
d'Amposta.
Sarral, conegut pel seu vins i caves i també pels
tallers i fàbriques d'alabastre, és un municipi
d'uns 1.500 habitants envoltat de vinyes, amb
carrers estrets. Una mostra él Carrer dels Jueus
(els sarralencs diuen que és el més estret de tot
l'estat espanyol).
Al voltant de les sis de la tarda va començar l'acte
amb els parlaments i després va tenir lloc el
concert amb un repertori format per sarsuela,
sardanes i música de cinema. El director, Carles
Royo, va dedicar el conegudíssimPermolts anys
a tots els assistents, donada l'ocasió, que com
hem dit celebraven l'aniversari de l'escola del
poble. I al final , la interpretació de la Santa
Espina, que va arrencar els aplaudiments del
públic assistent. Per tancar l'acte es va oferir un
piscolabis per a tots els assistents i tots els
músics van poden degustar el conegut cava de
Sarral.

Carrer dels Jueus de Sarral

Casa natal de Joan Palau
Concert a la Recreativa Municipal

El proper mes de març, en concret el
tindrà lloc a l'auditori de la Societat

l'actuació de la Banda de Música durant la
tercera edició del cicle de concerts benèfics �La
Fila amb...�, creat i organitzat per la mateixa
Societat i amb el que es pretén donar suport i
reconeixement a les entitats i associacions de
caràcter social ampostines.

En aquesta ocasió el concert anirà destinat a
. Complint amb la filosofia

d'aquest cicle i tenint a la música com a
protagonista esperem que tots els assistents
puguin gaudir de la qualitat musical que la banda
ens oferirà amb un repertori de peces ben
conegudes per a tothom i de la implicació del
públic amb la tasca que aquestes entitats estan
duen a terme.

dissabte 6
de març

Creu Roja d'Amposta

LAFILAAMB�CONCERTDELABANDADEMÚSICA A SARRAL


