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Per tercer any consecutiu, la Fila tornarà a estar present a la Festa
al Mercat a la Plaça amb la parada-taverna al Carrer Major (al
mateix lloc on estava la primera seu de la Fila). Enguany, gràcies al
treball de l'Antonio Toledo, estrenem un nou decorat. Aquesta
parada esdevé un punt de trobada de tots els socis, músics,
cantaires, alumnes i simpatitzants de la nostra Societat que
visiten i participen de la Festa, a la vegada que es converteix en un
aparador des d�on promocionar la Unió Filharmònica a totes
aquelles persones vingudes de fora de la nostra ciutat.

Des de fa mesos, les diferents seccions (banda, coral i escola),
amb els seus directors i components, estan preparant amb il·lusió
les moltes activitats que es faran durant el cap de setmana. Ara
només ens fa falta la vostra participació i suport, assistint a tots
els actes, per a que junts puguim gaudir del resultat del treball i
esforç de tanta gent de la Fila.

Escenificació de contes del llibre "Els encàrrecs de Miquelet", de Jesús Serrano, a l´entorn de l´Amposta
de primers de segle XX, a càrrec de l´actor Jordi Brunet. Lloc: Parada de la Unió Filharmònica, al carrer Major. Les
escenificacions es repetiran a les 12 h i les 13 h.

Parada-taverna al carrer Major, on estava la primera seu de la Fila.

Dissabte

A les 10.00 h:

A les 11.30 h:

A les 12.15 h:

A les 20.00 h:

A les 20.30 h:

A les 22.00 h:

Diumenge

Diana-passacarrers pels carrers i places del nucli
antic a càrrec delsmúsics de la Unió Filharmònica.

Sortida de la Fila de la Coral Aquae i dels músics
en direcció a la plaça de l'Ajuntament.

Toc d´inici de la Festa, amb el grup de dolçainers i tabaleters Sanfaina. A continuació, el cor La Lira
Ampostina i la coral Aquae de la Fila canten l´himne "Oh! Amposta", de Joan Suñé (1919), acompanyades per la Banda
deMúsica La Unió Filharmònica, dirigits per Carles Royo.

Passacarrers pels carrers de la Festa del Mercat, a càrrec de la Banda de Música La Unió Filharmònica,
acompanyant la Coral Aquae de La Fila fins al Poadó.

Interpretació d´" ", adaptació de la cantata "El flautista d´Hamelin" a l´Amposta de
primers de segle XX, a càrrec de la Coral Aquae de La Fila i les aules de cant coral i sensibilització musical de l�Escola de
Música de la Unió Filharmònica d�Amposta acompanyats per música en directe, dirigits per Núria Ferré. Lloc: Plaça del
Poadó.

Lo Ball de Festa Major, amb l´actuació de la banda La Unió Filharmònica, dirigida per Carles Royo, i dels
alumnes del taller de balls de principis del segle XX inclòs al programa "Tallers per a la Festa", realitzat per l´escola de
ball Quick Dance. Lloc: Pl. de l´Aube.

El flautista del riu

,

A les 11.00 h:

Dissabte i diumengede les 10delmatí a les 10de la nit:

Tant el dissabte comel diumenge, a la paradade la Fila i en diferentsmoments del dia, professors i alumnes
de la nostra Escola deMúsica escenificaran les primeres classes de solfeig.

Als músics i per
haver estat seleccionats com a i

, respectivament a la
(JONC).

I a i per haver estat
seleccionats com a i ,
respectivament a la Jove Orquestra Simfònica de la
Diputació de Tarragona (JOSDT).

DENIS LLEIXÀ MIQUEL CAMPOS
TUBA RESERVA

TROMPETA RESERVA Jove
OrquestraNacional deCatalunya

PEP DÀMASO FERRAN ACCENSI
TROMBÓ TROMBÓ RESERVA

El proper , a
l'auditori de la Societat, tindrà lloc el

on participaran la Coral Verge
de la Salut de Traiguera, la Coral Sant Blai de Bot i la
Coral Aquae de la Unió Filharmònica d'Amposta.

Esperem la vostra assistència!.

dissabte 21 de maig a les 20 h
Concert

Coral de Primavera

ENHORABONA!!! Programació d'actes de la Fila a la Festa del Mercat a la PlaçaLa Banda Juvenil actuarà a Salou

2.250,94 euros - 89.700 vots

Gràcies a tots els que heu participat!

CONCERT CORAL
DE PRIMAVERA

El , la Banda
Juvenil de l'Escola de Música de la Fila, oferirà un concert
al amb motiu del 25è.
aniversari de l'Escola Municipal deMúsica de Salou.

Els músics es traslladaran en autocar que sortirà de la Fila
a les per arribar amb temps suficient per a
fer un petit assaig abans del concert.

Es prega a tots els alumnes lamàxima puntualitat.

diumenge 29 de maig a les 7 de la tarda

Teatre-Auditori de Salou

3 de la tarda

La Fila col·labora amb la campanya que
organitza (Associació de Familiars i Amics de Nens
Oncològics de Catalunya). Compra la GORRA per un import de

i el passa un dia de diversió a
en solidaritat amb els infants amb càncer.

Venda de les gorres a la secretaria de l'Escola.

POSA'T LA GORRA
AFANOC

15 � diumenge 5 DE JUNY
PORTAVENTURA

Resultat del programa Tu Ajudes de
Catalunya Caixa:

Miralles, 4 - 43870 Amposta
Tel./Fax 977 70 30 30
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Els alumnes de l�Escola de Música i de la Banda Juvenil de la Unió Filharmònica vam realitzar
les II Colònies Musicals juntament amb cinc escoles més de diferents punts de Catalunya.
Aquestes Colònies, organitzades per la Unió Filharmònica, es van celebrar a l�Alberg de Sant
Carles de la Ràpita els dies 8, 9 i 10 d�abril, les quals finalitzaren amb un concert realitzat per
tots els músics de les diferents escoles a l'auditori de la Fila.

Les escoles que ens van acompanyar van ser les següents: l'Escola de Música de Barcelona,
l'Escola Gymúsic de Barcelona, l'Escola de Música Municipal de Salou, l'Escola de Música de
l�Atmella del Vallès i l'Escola de Música Municipal del Perelló i la La Banda Juvenil de la Unió
Filharmònica Durant els tres dies, tots els músics vam gaudir de noves experiències. Vam fer
nous amics/es, amb els quals vam poder gaudir de la música tots plegats. Vam realitzar un
seguit d'assajos per poder millorar la interpretació de les diferents peces que vam tocar.
Aquests assajos foren dirigits per el director de la Banda Juvenil de la Unió Filharmònica:
Jacint Gisbert Serrat, el qual va intentar rectificar tots els errors que nosaltres els músics
anàvem realitzant. Tot i això, també cal destacar la feina que van realitzar els directors de les
altres escoles, que també ens van ajudar en tot moment i que gràcies a ells vam poder
realitzar un concert fantàstic. Després de finalitzar els assajos de tot el dia, com no, tocava
organitzar una mica de �festa�. Tots nosaltres, estem agraïts als professors, ja que van tenir
que aguantar les nostres �xerrameques� i �carreres�, que vam realitzar per les habitacions i
passadissos de tot l�alberg.

També cal agrair l�esforç que han fet tots els cuiners i cuineres, ja que el menjar va estar
deliciós en totes i cada una de les menjades. L'últim dia vam replegar tot el material de
l'alberg i vam fer mitja volta cap Amposta, on allí a les 5 de la tarda vam realitzar el concert.
En el concert vam interpretar les peces següents: Sones Musicales (pasdoble de Jose Maria
García), Abba Cadabra (de J. De Mey), Cabaret, Disco Lives (de Jugednmusik Lyss), Baby
Elephant Walk (de Henry Mancini) i Queen in Concert (de Jay Bocook). Cal destacar que la
peça Queen in Concert en principi no estava al guió, però finalment vam decidir interpretar-
la, ja que així ens ho va demanar el públic al final del concert.
Després de tot això ens esperava un entrepà ben bò i un feliç viatge de tornada amb ganes de
que siguin ja les pròximes colònies!!!

Marc Tonda Llombart

El músic ampostí Lionel Beltrán Cecília rep el
Premi com a guanyador del concurs de
composició convocat per la Excma. Sociedad
Cultural la Filarmónica de Olivenza
(Badajoz) , un concurs on es buscava l'himne
del 160 anys d'aquesta banda musical
extremenya.

El compositor ampostí, percussionista de la
Unió Filharmònica s'havia presentat a
d'altres concursos arreu de l'estat espanyol i
en aquest ocasió ha estat el premiat, un fet
que li ha suposat a més d'una important
satisfacció un nou impuls en la seva afecció
musical.

L'acte d'entrega va tenir lloc el passat
dissabte 26 de març a Olivenza on a les 20h.
Del vespre on es va interpretar l'himne
composat per aquest jove ampostí , un
himne al que ha dedicat sobre 2 mesos de
feina creativa musical i que va composar
sobre la lletra d'un poeta de la ciutat
extremenya.
El concert va tenir lloc a la casa de la cultura
amb la presència de la junta directiva, antics
directors, autoritats locals i de més renom
com el president de la Junta de Extremadura
el Sr. Guillermo Fernández Vara i públic en
general entre d'altres i on es van interpretar
algunes peces ja conegudes pel públic com el
�Pasodoble Olivenza� dedicat a la població i
d'altres tocades per primera vegada per la
Banda.

El concert va comptar amb la intervenció del
Coro Municipal Virgen de la Caridad de la
Garrovilla que conjuntament amb la Banda
van procedir a l'estrena del HIMNO A LA
FILARMÓNICA DE OLIVENZA, la música del
qual s'estrenava en presència de l'autor amb
la lletra que el poeta d'Olivenza i amant de la
Filarmónica i de la seva ciutat, Curro
Gadella, havia regalat a la Banda fa alguns
anys. El públic assistent va ovacionar la
interpretació de l'himne convertint-se així en
peça obligada per a tots els concerts que
ofereixi la Banda de Música. Durant el
lliurament del guardó, Lionel va agrair
públicament a la Banda, el seu President i
Vicepresident, i la seva gent pel bon tracte
rebut durant la seva petita estada.

Lionel Beltrán rep el premi
del concurs de composicióII Colònies Musicals de l�Escola de Música Celebració de Sant

Jordi al Castell

Celebrada l'Assemblea Anual de Socis

Els actes de celebració de la Diada de Sant
Jordi van tenir lloc el passat 19 d'abril, un
fet atípic donat que el 23 d'abril coincidia en
plena Setmana Santa, el que hagués fet
difícil que la nostra Banda Juvenil pugués
oferir-nos el concert a la plaça del Castell, ja
que molts d'alumnes marxaven fora de
vacances de Pasqua.

Durant tota la jornada va estar muntada
una carpa amb una exposició d'instruments
antics i altres objectes de la Unió
Filharmònica i l'APIMA de l'Escola vamuntar
una barra de bar davant mateix de l'Escola
d'Art. La meteorologia no va acompanyar
gens, amb un cel gris i temperatures
fresques, encara que enguany la pluja va
respectar l'hora del concert i aquest es va
poder celebrar on estava previst, davant de
la Biblioteca Sebastià Juan Arbó.

La Banda Juvenil, sota la batuta de Sinto
Gisbert, van oferir part del repertori del
concert de cloenda de les Colònies Musicals,
amb obres molt conegudes, interpretades
magníficament per tots els jovesmúsics.
Després d'aquesta actuació, la Banda
continuarà assajant per preparar el concert
que oferirà a Salou el diumenge 29 demaig,
al que seguirà la Trobada de Bandes
Juvenils Ciutat d'Amposta, prevista per al
proper 4 de juny.

Per segona vegada aquest any escolar la
Banda de la Unió Filharmònica d'Amposta
ha fet una sortida a França; aquest cop a
Montpellier.
Gràcies a les activitats organitzades per
Turisme de Catalunya, �Envie de
Catalogne� (ganes, desig de Catalunya) la
Unió Filharmònica ha tingut el plaer de
representar la cultura musical que es fa a
les nostres terres i fer-ne una exposició a
la Place de la Comédie al bell mig de
Montpellier.
L'expedició va sortir el passat divendres
15 a les 16:30 d'Amposta. Després de fer
aturades a Tarragona i a Barcelona per
recollir músics, amb la plantilla complerta va arribar a Montpellier passades les 12 de la nit, amb
el temps just per allotjar-se a un hotel situat estratègicament a una zona tranquil·la de la ciutat
però a cincminuts amb bus del centre neuràlgic.
Dissabte al matí, uns amb més son per no haver aprofitat tota la franja horària de la qual
disposaven dels llits i d'altres més prudents i amb més bona cara i, després d'un esmorzar típic
francès van poder fer una mica de turisme pel centre de la ciutat. Matí lliure fins les 13:30, hora
en que es va fer el concert a un lloc molt acollidor: per la geografia (la magnífica plaça), la
meteorologia (un migdiade primavera amb un sol radiant) i l'ambient humà (un públic
expectant, curiós i molt agraït). S'ha de dir que a banda del públic francès es va comptar amb la
presència d'altres agrupacions culturals d'arreu de Catalunya com castellers i diversosmembres
d'un esbart dansaire que es van animar a ballar quan la Fila va interpretar les nostres sardanes.
Un cop acabat el concert, una mica d'exercici físic per carregar el material a l'autobús i sense
perdre temps, els músics van a dinar a un restaurant francès però en horari espanyol. Només
acabar de dinar els dos autobusos estaven esperant per tornar als ampostins cap a casa.
Dissabte a mitja nit, després d'haver escoltat el primer dels quatre clàssics (aquesta vegada de
futbol i no de música) per la ràdio del bus, tothom cap a casa una mica cansat però amb la cara
ben alegre d'haver tingut una altra molt bona experiència amb la Fila. Segur que en quedarà un
bon �souvenir�...

Desi Tolós

La Banda de Música promociona Amposta i les
Terres de l�Ebre a Montpellier

El passat dissabte 30 d�abril la tarda, la
Banda de Música es va desplaçar fins al
municipi de Maspujols (situat a pocs
quilòmetres de Reus) per oferir un
concert inclòs en la programació dels
actes de les Festes de Sant Marc
d�aquesta petita població del Baix
Camp.
Després de descarregar els instruments
de l�autocar, només va quedar una
petita estona per descansar unmoment
i pendre alguna cosa al Casal
Municipal.A les 7 de la tarda, al pavelló
poliesportiu va començar el concert, dirigit per Carles Royo, amb un repertori que va iniciar amb
les sardanes i , seguida del pasdoble i (aquest
darrer, obra del músic Lionel Beltrán). Va continuar amb , un obra amb
tres temps també d�un altre músic de la Fila, Tomàs Simón. Per acabar, l�obra del compositor
mexicà Arturo Márquez, . Davant l�entusiasme del públic assistent, el director va
decidir oferir com a bis la coneguda i aplaudida sardana del mestre Morera, .
L�alcalde del municipi, Josep Rabascall, va felicitar al director i als músics pel concert i es va
declarar sorprés per la varietat i qualitat del repertori que va poder escoltar durant la quasi hora i
mitja que va durar l�actuació.

Núria Montserratina Cielo Andaluz Música, Mestre
La llegenda de Sant Jordi

Danzón nº 2
La Santa Espina

La Banda, a les Festes de St. Marc de Maspujols

El passat 9 d'abril es va celebrar l'Assemblea General Ordinària on es van aprovar els comptes de l'exercici 2010 de la Societat i on es va
detallar l'informe de presidència als socis assistens. Un altre dels punts de l'ordre del dia va ser l'elecció de la meitat dels membres de la
Junta Directiva, tal i com estableixen els estatuts. D'aquestamanera, la Junta Directiva queda establerta de la següentmanera:

Presidenta
Vice-president
Secretària
Tresorer
Vocal
Vocal

: Núria Gómez Pujol
: Lluís Gil Pitarch

: Rosmari Roldán Ferré
: Albert Cabanes Calvet

: Antonio Toledo Avellaneda
: Roser Serra Figueres

Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

: Fco. Fontes Redondo
: José Miguel Dámaso Cabanes
: Anna Jordà Llambrich
: Francesc Miró Llombart
: Josep Pallarés Salas
: Xavier Blasco Segarra
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