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ACTUACIONS
banda de música

FESTESMAJORSDEVILANOVAI LAGELTRÚ
Diumenge 3d�agost a les 22 h a la plaçade la Vila

Concert a dues bandes. Amb la Banda de l�Escola de Música
Mestre Montserrat de Vilanova i la Geltrú (Garraf) i la Banda de
Música de laUnió Filharmònica d�Amposta.
Sortida dels músics en autocar des de la Fila a les16 h.

Societat fundada l'any 1917

Nota: totes les activitats que us detallem en aquest full informatiu poden
sofrir modificacions d'última hora. Per a més informació contacteu amb la
secretaria de la Fila.

ESMORZAR DEL BOU AL BAR DE LA FILA
Dissabte 9 d agost a partir de les 8.30 h�

Anguiles amb suc, callos, conill a la cassola, mandonguilles amb
sípia, i peus de porc.
Reserves fins el 6 al Bar de la Fila.d�agost

cargols,

17è. FESTIVAL DE BANDES
Dissabte a les 22.30 h9 d agost�

Amb l'actuació de la Unió Musical Chertolina i la Banda de
Música de la Unió Filharmònica.
En acabar, s'oferirà als assistents una coqueta de panoli i
mistela per celebrar el centenari de la concessió del títol de
Ciutat a Amposta.

CONCURS DE GUINYOT
Dijous, 14 d�agost

Trofeu per als tres primers. Inscripcions al Bar de la Fila.

CONCERTAXERT (BaixMaestrat)
Diumenge 10d�agost a les 20.30h

Concert a càrrec de la Banda de Música de la Unió Filharmònica i
de la Banda de la UnióMusical Chertolina.
L�autocar delsmúsics sortirà del carrer Navarra a les 18 h.

ACTUALITAT
societat

L�AJUNTAMENT APROVA POSAR EL NOM DEL
MESTREJOSEPMARIAARASAAUNAPLAÇA

El passat dilluns 30 de juny de 2008 i en el ple de l�Ajuntament
d�Amposta es va aprovar, a petició de La Unió Filharmònica i amb
unanimitat de tots els grups representats a l�Ajuntament, la
denominació de la plaça situada a les antigues �Casetes dels
Mestres�amb el nomde Mestre JosepMªArasa iGargallo.
El motiu d�aquesta petició no és altre que la celebració del 100
Aniversari del seu naixement el proper any 2009 i el lloc per
recordar la seva figura no ha estat casualitat, ja que ell va viure
durant molts d�anys enuna d�aquelles vivendes.

SORTEIGDELCAJÓNRUMBERO

El passat 8 de juliol es va fer el sorteig del cajón rumbero.
Per participar en el sorteig prèviament s�havia d�emplenar la
butlleta del full informatiu del mes de juny.
La guanyadora ha estat . Enhorabona, Marta!!MARTAGALLEGO

NOVES INCORPORACIONSALABANDA

Aquests són els músics que s�incorporen aquest any a la Banda de
Música. Com és costum, la Banda els anirà a buscar en el trajecte
de la cercavila dels dies que us indiquem a continuació:

Cercavila del dijous 14 d�agost

Cercavila del divendres 15 d�agost

Cercavila del dissabte 16 d�agost

: (saxo alt),
(saxo alt) i (saxo soprano).

: (clarinet).

: (clarinet).

També s�incorpora Marta Estellé (violoncel), però a petició de la familia, la
Banda l�anirà a buscar per SantaCecília.

Fernando Maldonado Guillem
Duran Sandra Ferreres

VàniaDenisseLozano

EstherRoselló

CONCERT DE BANDES A LA PLAÇA
Dimarts 12 d agost a les 22.30 h�

Tradicional concert a càrrec de les dues bandes de la ciutat a la
plaça de l'Ajuntament, la Banda de Música de La Lira Ampostina
i la Banda de Música de La Unió Filharmònica.

CERCAVILA DE LA BANDA DE MÚSICA
Dijous 14 d agost a les 10 h�

Divendres 15
CERCAVILA DE LA BANDA DE MÚSICA

d agost a les 10 h�

En el trajecte de la cercavila s�anirà a la Residència d�avis per
oferir un petit concert als iaios.

OFRENAA LA VERGE. MISSA I PROCESSÓ
Divendres 15 d agost�

A les 19 h. Ofrena amb la Banda de Música.
A les 20 h. Missa en honor de la Verge de l'Assumpció, cantarà
la Coral Aquae.
Després de la missa, processó acompanyada de la Banda de
Música.

CERCAVILA I HOMENATGE A LA VELLESA
Dissabte 16 d agost a les 10 h�

La Banda acompanyarà als avis des de l'Ajuntament fins al local
de la Lira on es farà l'homenatge a la vellesa.

COSSO IRIS
Diumenge 17 d agost a les 19 h�
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