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Tomàs Simón guanya el tercer premi d'un concurs de pasdobles
El passat 30 de gener, a la localitat de Pozo
Estrecho (Múrcia), es va fer la final del concurs
de la XVIII Edició de Composició Musical de
Pasdobles que organitza l'Associació de
Mestresses de Casa de San Fulgencio de Pozo
Estrecho. Aquest és un concurs amb tradició,
que arriba ja a la majoria d'edat i que en aquesta
edició s'han presentat 48 pasdobles de
compositors, sobretot espanyols, pero també
d'Europa, Àsia i Estats Units. Això ha estat
possible per la difusió feta per Internet. Un cop
rebuts els treballs, un jurat de prestigi en va
seleccionar 5, que optaren a premi. Un 1er. dotat
amb 3.000 euros, un 2on amb 600 euros i un 3er
de 300 euros. El 4art i 5e van rebre un diploma.
Els pasdobles finalistes van ser:
Rafaelillo, Irene, Fulgencio del Pozo, Roser i
Montsianell.
Després de la seva interpretació, la Banda de
Música de la Societat Musical Santa Cecilia de
Pozo Estrecho, d'uns 50 integrants, van
continuar amb l'interpretació de pasdobles,
aquests ja coneguts pel públic, mentres el jurat

procedia a la deliberació. Finalment, el primer
premi va ser per al pasdoble Fulgencio del Pozo,
el segon per a Rafaelillo i Montsianell, del músic
ampostí Tomàs Simón, va rebre el 3er premi.
Aquest és el tercer cop que Simón rep un premi
en un concurs d'aquestes
característiques.
El primer va ser a Vinaròs,
on va obtenir el 1er
p r em i . El s e g o n a
Albocàsser, on va rebre
el 5è, i aquest cop el 3er a
Pozo Estrecho.
Aquests concursos
estimulen la creació
dels compositors de
música per a
banda, al mateix
temps que
a j u d e n
a
engrandir el seu
repertori.

Vota el projecte “Un alumne, un instrument”

VOTA al 1035
El projecte presentat per la Fila
“Un alumne, un instrument”

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

A partir de l'1 de març
ja pots votar el
projecte “UN
A L U M N E ,
U N
INSTRUMENT”
presentat per La Unió
Filharmònica al
Programa Tu Ajudes
de l'Obra Social de
Caixa Tarragona.
VOTA AL 1035
i ajuda'ns en la
compra d'instruments
per a l'Escola de
Música.
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Un any més, la Banda de Música de la Fila
col·labora amb les entitats ampostines amb
FULL INFORMATIU MARC 2010 N. 25
el concert benèfic LA FILA AMB…

El proper dissabte 6 de març tindrà lloc a l'auditori de la Societat la tercera edició
del cicle de concerts benèfics “LA FILA AMB…”, amb l’actuació de la Banda de
Música. En aquesta ocasió, el concert anirà destinat a Creu Roja Amposta.
L’actual conjuntura de crisi econòmica, ha provocat un alt
nombre de desocupació, creant situacions personals i
familiars dramàtiques, per això, si sempre ha estat lloable la
tasca que realitzen les entitats de caràcter social donant
suport a les persones més desfavorides, en aquests moments
el seu treball es fa imprescindible.
Amb el cicle de concerts “LA FILA AMB…”, creat per la Banda de
Música de la Unió Filharmònica, es pretén, utilitzant la música
com a mitjà, donar suport i reconeixement a aquestes
entitats, a la vegada que ofereix, en aquest cas a Creu Roja
Amposta, un espai on explicar quina és la tasca solidària que
realitza a la nostra ciutat i als col·lectius als qui va dirigida.
L’acte ha de servir també per reconèixer el treball de totes
aquelles persones que de forma voluntària col·laboren amb
aquestes entitats.
El concert, que començarà a les 22 h, és gratuït i obert a
tothom. A l’auditori el públic assistent trobarà una urna on
podrà fer la seva aportació econòmica de forma voluntària a
benefici de Creu Roja Amposta.

Assemblea General Ordinària de Socis 2010

La Junta Directiva convoca el dissabte 27 de març Assemblea General Ordinària de Socis amb
els següents punts de l'ordre del dia:
1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de l' anterior assemblea general ordinària
de Socis.
2. Lectura i aprovació de l'estat de comptes, si s'escau
3. Informe de la Presidència
4. Precs i preguntes.
L'Assemblea tindrà lloc a l'auditori de la Societat a les 16.30 h en primera convocatòria i a les
17.00 h en segona convocatòria.

LA FILA és música

Carnaval 2010
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Gràcies a tots els que van participar en la comparsa de la Fila

Audicions del trimestre de l'Escola de Música

Els alumnes de la nostra Escola de Música estan treballant en les audicions que
oferiran dintre de la programació escolar del primer trimestre de l'any 2010, tot just
abans de començar les vacances de Setmana Santa. És en aquestes audicions quan
tenen l'oportunitat de mostrar-nos la seva evolució en cadascun dels instruments
escollits, per això us aconsellem que vingueu a escoltar-los.

A les 19.00 hores:
Aula de sensibilització, cant coral, oboè, percussió
i cant modern.

A les
19.30 h.

A les
19.30 h

Aula de
guitarra.

Aula de
piano

A les
19.30 h

A les
19.30 h

Aula de
flauta,
trompa
i saxo.

Aula de
clarinet,
trompeta
i trombó

