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VI Jornades de les Lletres Ebrenques

Festivitat del Pilar

XXX Trobada de Bandes de Música
de Catalunya a Alcanar

El passat cap de setmana de l�1 i 2 d�octubre, la ciutat
veïna d'Alcanar va acollir la 30ena Trobada de Bandes de
Música de Catalunya, organitzada per l'Agrupació
Musical Canavera i la Federació de Bandes de Música de
Catalunya.
Per tal de facilitar el desenvolupament de la Trobada, els
actes es van repartir entre dissabte i diumenge. El
primer dia hi van participar les formacions de poblacions
més allunyades (un total de 10) i diumenge va ser el torn
de les formacions de les Terres de l'Ebre (un total de 16).
Les bandes van anar desfilant en cercavila i per torns fins
arribar al punt de trobada: el Centre Cívic d'Alcanar. Amb
elmateix ordre, van anar actuant a sobre de l'escenari de
l'edifici que omplia el nombrós públic assistent a l'acte.
Cadascuna de les bandes de música va interpretar una
única peça, optant la majoria pel pasdoble. La Banda de
Música de la Unió Filharmònica, que havia arribat a
Alcanar al voltant de les 10.30 h, va desfilar i actuar en
sisè lloc. La peça interpretada per la Fila fou la sardana
"Núria" del mestre Agustí Borgunyó.
Al final de l'acte es va fer pujar a l'escenari als directors
de les bandes de música per fer-los-hi entrega d'un
record de la Trobada, així com un llaç commemoratiu que
les pubilles de la ciutat van posar en cadascuna de les
banderes.
La propera edició de la Trobada l�acollirà la ciutat de
Tarragona.

Un altra activitat de la Fila celebrada en terres
canareves, la va protagonitzar la Coral Aquae al fer
escoltar les seues veus durant la celebració d�un
casament a l�ermita del Remei.

Dissabte 8d'octubre

17 h. al
primer semàfor que es
troba a l�entrada de
l�Aldea
A les 17.30 h

A les 18.00 h

A les 18.30 h

El punt de trobada per als
músics és a les

.
- Sortida en

cercavila de les bandes
participants acompanyades
de les pubilles delmunicipi.

- Recepció de
les bandes de música a
l�Ajuntment i entrega de
distintius.

- Concert de
les bandes al pavel ló
poliesportiu.

Organitza: BandaMusical Verge dels Prats de l�Aldea.

Dimecres 12 d'octubre a les18h a l�auditori

Entrada lliure
FESTIVAL DE JOTES a càrrec de "Los Aires Mineros"
d�Escucha (Teruel). .
Organitzat per l�Agrupació Aragonesa d�Amposta

Dissabte 22 a les 11:30h.
Vestíbul de la biblioteca.

�Música de cinema�. Actuació de la
Banda Juvenil de l�Escola de Música
de la Unió Filharmònica d�Amposta,
dirigida per Jacint Gisbert i Serrat.

Ja està a la venda la
loteria de Nadal de la
Societat i de l�APIMA
d e l � E s c o l a d e
Música. El número
amb el qual es
pa r t i c i p a en e l
sorteig és en els dos
casos el
Que hi hagi sort!

54.303

Trobada de Bandes Juvenils a L'Aldea

Agenda
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