PROGRAMA D’ACTIVITATS
CELEBRACIÓ DEL CENTENARI DE
LA UNIÓ FILHARMÒNICA D’AMPOSTA (1917-2017)

MARÇ 2017

4 de març | INTERCANVI AMB L’ESCOLA DE MÚSICA DE ROSSELL
És una jornada d’intercanvi amb l’escola de música de l’Associació Filharmònica
Rossellana, que l’any 2017 també celebra el seu centenari. El dia 4 de març, la Banda
de l’Escola visitarà Rossell i oferirà un concert. Els músics de Rossell tornaran la visita
a Amposta durant la 19a Trobada de Bandes Juvenils de Catalunya, que organitza la
Fila i que tindrà lloc el dia 3 de juny 2017.

24 a 26 de març | 8es COLÒNIES MUSICALS
Jornades de convivència i assaig de les obres que conjuntament oferiran en el
concert de cloenda de les Colònies els alumnes de les escoles participants. La
procedència dels centres musicals és del territori català i en aquesta edició
s’incorpora una escola de Madrid.

ABRIL 2017

3 al 7 d’abril | AUDICIONS DE PASQUA
Audicions de les diferents aules d’instrument de l’Escola de Música.

7 d’abril - 20 h | PRESENTACIÓ DEL CONTE DE LA FILA «100 ANYS FENT FILA»
Presentació del conte a la Biblioteca Sebastià Juan Arbó, amb la presència dels autors,
Jesús Serrano i Jordi Alfonso.

14 d’abril | PROCESSÓ DE DIVENDRES SANT
La Banda de Música de la Fila acompanya la processó del Divendres Sant.

23 d’abril | DIADA DE SANT JORDI
Acte d’entrega de diferents exemplars del conte de la Fila als centres de primària
d’Amposta i Poble Nou i a altres entitats de la ciutat.
Parada de venda de contes.
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Concert de la Banda de l’Escola durant la Diada de Sant Jordi a la Plaça del Castell.

29 d’abril – 20 h | ACTE INAUGURAL DEL CENTENARI
«100 anys de música, cultura i societat»
Aquest serà l’acte que donarà per inaugurat el Centenari. La data escollida té un significat
especial, ja que se celebren exactament 100 anys des del 29 d’abril de 1917, dia en què la
Banda de Música de la Unió Filharmònica va fer la primera actuació: música de ball per
amenitzar la festa pel bateig de la filla del fundador de la Fila, el sr. Jaume Nicolàs.

MAIG 2017

6 de maig – 20 h | CONCERT DE LA BANDA DE LA LIRA AMPOSTINA
De la mateixa manera que es va fer en els 50è i 75è aniversari de les entitats, la Banda de
la Lira Ampostina oferirà un concert a l’auditori de la Fila.

19 a 21 de maig | IX FESTA DEL MERCAT A LA PLAÇA
A més de les activitats habituals, amb motiu del centenari, es faran diferents passis del
viatge poètico-musical (basat en diferents esdeveniments destacats de la història de la
Fila). El guió l’està desenvolupant l’EctA a partir del material proporcionat per la Fila i
l’espectacle anirà a càrrec d’alumnes de l’EtcA i músics de la Fila.

JUNY 2017

3 de juny – 17 h | XIX TROBADA DE BANDES JUVENILS DE CATALUNYA
La trobada es farà a l’auditori de la Fila i l’acte estarà conduit pel grup de teatre CREA, a
qui se li n’ha encarregat el guió i presentació del mateix. CREA també té previst fer una
petita gravació de cadascuna de les bandes participants (al seu lloc d’origen) i editar un
vídeo amb aquest material que es projectaria durant la trobada.
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8 de juny | EMISSIÓ D’UN CUPÓ DE L’ONCE COMMEMORATIU
Amb motiu de la celebració del centenari de la Unió Filharmònica d’Amposta, l’ONCE
enmetrà un cupó commemoratiu per al sorteig del dia 8 de juny, amb una tirada de
5.500.000 de cupons a nivell estatal.

11 i 16 de juny | XVIII CANTATA «100 ANYS FENT FILA»
Representació de la cantata a càrrec dels alumnes de l’aula de cant coral. El dia 11 de juny
es farà la representació per a pares i familiars i el dia 16 de juny hi haurà diversos passis
per als alumnes de primària (fins a 7 anys) dels centres escolars d’Amposta.

12 al 21 de juny | LES “SET” PER SANT JOAN
Activitats de cloenda del curs 2016/2017 de l’Escola de Música. Tallers, audicions, jocs
tradicionals, manualitats, etc.

JULIOL 2017

9 de juliol | CONCERT A L’AUDITORI DE BARCELONA
Sota els auspicis de la Federació Catalana de Societats Musicals, juntament amb altres
dos bandes federades, la Fila oferirà, l’Auditori de Barcelona, un repertori del concert
«Gràcies, Ovidi», amb Arturo Gaya, component del grup ebrenc Quico el Celio, el Noi i el
Mut de Ferreries.

14 de juliol | CONCERT A LES FESTES DEL BARRI DEL GRAU
Concert a càrrec de la Banda de Música de la Fila a les festes del barri.

15 de juliol | VISITA DE LA SOCIETAT ARTÍSTICA I MUSICAL D’ALGINET
Fruit de la visita que la nostra banda va realitzar l’any 2016 a Alginet, la Banda de Música
de la Societat Artística i Musical d’Alginet vindrà a Amposta i ens oferirà un concert
conjunt amb la banda de la Fila a l’auditori de la Societat. Cal destacar que l’actual titular
de la banda d’Alginet és el mestre Carlos Aguado, qui fou durant 6 anys director de la
banda de música de la Fila.
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Juliol | XXIV JORNADES MUSICALS I VI ESTADES D’ESTIU
A l’auditori de la Societat i a la Casa de Colònies L’Alberg.

AGOST 2017

11 al 20 d’agost | FESTES MAJORS D’AMPOSTA
26è Festival de Bandes.
Cercaviles i processó.
54è Concert popular de bandes.
Cercavila amb tots els músics que han format part de la banda al llarg dels anys
(diumenge 13 d’agost a la tarda).

SETEMBRE 2017

1 de setembre – 19.30 h | PRESENTACIÓ DEL CURS ESCOLAR 2017/2018
A l’auditori de la Societat.

1 de setembre – 20 h | CONCERT A CÀRREC DELS PROFESSORS DE L’ESCOLA DE MÚSICA
A l’auditori de la Societat.

23 de setembre – 18 h | ACTE DE GERMANOR
Acte social adreçat a antics membres de juntes directives, antics i actuals músics,
socis, etc. que vol servir de trobada de germanor per a tota la gent que ha format
part i ha treballat per l’entitat.

OCTUBRE 2017

14 d’octubre | 36ª TROBADA DE BANDES DE CATALUNYA
La trobada tindrà lloc al Parc dels Xiribecs i està prevista la participació de més de
1.600 músics.
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Serà un acte obert i participactiu. Cal destacar que després de la desfilada de les
diferents formacions, es representarà l’espectacle internacional «Marabunta», de la
companyia de Guillem Albà, un espectacle que combina música en directe, clown i
humor visual.

Octubre | 23è Cicle de Música “Ciutat d’Amposta”

NOVEMBRE 2017

Novembre | 23è Cicle de Música “Ciutat d’Amposta”

25 i 26 de novembre | SANTA CECÍLIA
Actes de celebració de la patrona amb el tradicional Concert de Santa Cecília.

DESEMBRE 2017

2 de desembre | INAUGURACIÓ 57ena DE MOSTRES D’AMPOSTA
Cercavila de la Banda de Música.

3 de desembre | INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ «100 ANYS DE MÚSICA, CULTURA I
SOCIETAT. LA UNIÓ FILHARMÒNICA D’AMPOSTA 1917-2017»
El Museu de les Terres de l’Ebre acollirà l’exposició que romandrà oberta des de la
data d’inauguració, el 3 de desembre de 2017 fins al 18 de febrer 2018.
El muntatge de l’exposició és un treball dels alumnes de segon del cicle Formatiu de
Gràfica Publicitària de l’Escola d’Art i Disseny d’Amposta (Esardi).

11 a 20 de desembre | AUDICIONS DE NADAL
Audicions de les diferents aules d’instrument de l’Escola de Música.

Desembre | CHRISTMAS JAZZ NIGHT
Concert a càrrec de la Big Band de la Fila.
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Desembre | CONCERT CORAL DE SANTA LLÚCIA
Concert a càrrec de la Coral Aquae de la Fila.

21 de desembre | FESTIVAL DE NADAL
Amb la participació de totes les aules de l’Escola de Música.

23 de desembre | CONCERT DE NADALES AL MERCAT MUNICIPAL D’AMPOSTA
Concert a càrrec de la Coral Aquae de la Fila a benefici de Creu Roja.

GENER 2018

Gener | CONCERT «10 DÈCADES DE CANÇÓ»
A càrrec de la Coral Aquae i músics de la Fila.

ABRIL 2018

28 d’abril – 20 h | CONCERT DE CLOENDA DEL CENTENARI

Nota:
En aquest programa s’han d’ incloure més activitats de les quals encara falta confirmar la data. Al
llarg de l’any s’anirà actualitzant i es comunicarà a travès de la pàgina web www.lafila.cat i de les
xarxes socials.
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MARCA DEL CENTENARI

Identitat per commemorar el Centenari de La Unió Filharmònica d’Amposta
Es va fer una recerca de les antigues identitats corporatives que ha utilitzat la Unió
Filharmònica d’Amposta al llarg d’aquests cent anys i es va arribar a la conclusió que en
totes les marques s’utilitzava una lira com a imagotip. Sempre apareixia l’instrument
amb el recull gràfic dels imagotips i finalment es va decidir que s’utilitzaria aquest
element per mantenir el que ha representat a l’entitat durant tants d’anys, però aquesta
vegada d’una forma més sintetitzada i moderna, encara que conservant l’essència de la
seva marca principal.
Es buscava algun color que representés la història, el valor i una commemoració, per
aquest motiu el color escollit va ser el daurat.
Icònica, sintètica, representativa, geomètrica, moderna i amb “molta història” darrera.
Així es presenta la nova identitat per aquest centenari de la Unió Filharmònica
d’Amposta.
La tipografia s’adapta perfectament al disseny de l’imagotip. Els colors utilitzats (el
daurat en els filets i el negre en la taca) representen subtilment la commemoració que
es busca representar en aquesta ocasió.

Eduard Ventura
Alumne de Gràfica Publicitària de l'Escola d’Art i Disseny d’Amposta (Esardi)
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