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La Banda de Música participa en la
cavalcada de Reis d�Igualada

Canvis al Bar de la Fila

El passat 5 de gener a les 2 del migdia, l'autocar amb els músics de la Banda de
Música de la Fila, sortia d'Amposta en direcció a Igualada per participar en la
cavalcada de Reis d'aquesta població.
L'autocar arribava al voltant de les 5 de la tarda a la capital de l'Anoia i tan bon punt
va arribar, els músics es van concentrar a l'escenari juntament amb les altres dues
formacions participants (la Banda de Música d'Igualada i la Banda de Música de
Jaca) per interpretar dos pasdobles.
En el mateix escenari l'alcalde del municipi va rebre als Reis d'Orient i a les 6 de la
tarda, després dels parlaments, començava la desfilada dels tres Reis, els més de
700 patges amb vehicles tot terreny i les tres bandes demúsica.
Els Reis d'Igualada ( ) se celebra des de l'any 1898 i està
organitzada per una entitat privada, la Fundació Privada Reis d'Igualada. Al
novembre de 2010, la Generalitat de Catalunya la va declarar Festa popular
d'interès nacional. L'espectacle comença el dia 28 de desembre amb l'arribada de
l'emissari dels tres reis d'Orient, el patge Faruk. Precissament, aquest personatge
hi té dedicada una peça musical coneguda per tota la població i que la Banda de
Música de la Fila va anar interpretant al llarg de tot el recorregut de la cavalcada.
Com anècdota explicarem que les soles de les sabates dels músics van acabar
cobertes d'una capa enganxosa a causa dels de caramels que els patges repartient
entre el públic i que els músics van anar xafant al llarg de tot el recorregut. Una altra
curiositat són les llarges escales que porten els patges i que utilitzen per pujar els
paquets als balcons de les cases. A les 8 del vespre i després de dues hores de
desfilada, finalitzava la cavalcada. Abans de marxar cap a Amposta, els músics es
van poder menjar un entrepà i el tradicional tortell de Reis farcit demassapà que els
organitzadors de la festa havien preparat per a tots elsmúsics.
Ja us avancem que la Banda de Música ha estat contractada altre cop per participar
en l�edició de la cavalcada 2012.
Podeu veure imatges de la cavalcada a:

www.reisdigualada.com

http://picasaweb.google.com/uniofilharmonica/

Durant aquestes vacances nadalenques, s'han produït canvis en el bar de la Societat. A partir del 3 de
gener serà Agustí Gil qui se'n encarregarà de la seva explotació. Aquests canvis han de servir per millorar
el servei a tots els clients i per a que el bar de la Fila continuï sent un punt de trobada per a socis i públic en
general que vulguin petar la xerrada o jugar una partida de cartes mentre prenen un cafè o un refresc, es
mengen un entrepà o gaudeixen de la retransmissió d'un partit de futbol. En aquests dies també s�ha aprofitat
per canviar unamica la decoració del local. Esperem que us agradi.

El concert LA FILA AMB.. d'aquest any
2011 es farà a benefici de l'Associació
de Diabètics d'Amposta i tot i que
encara s'ha de concretar la data del
mateix, es farà entre finals de febrer i
principis demarç.
El cicle de concerts LA FILA AMB..., que
arriba enguany a la quarta edició, va
néixer a partir d'una iniciativa dels
músics i del director de la Banda de
Música a la Unió Filharmònica per tal de
col·laborar econòmicament amb les
entitats de caràcter social de la nostra
ciutat (el concert és gratuït però el
públic assistent diposita de forma
voluntària en un sobre un donatiu) i a la
vegada reconèixer la important tasca
social que realitzen; en el cas de les
entitats que agrupen afectats d'alguna
malaltia: difusió entre la ciutadania de
l'afecció per tal que n'agafin
consciència, suport als malalts i als
seus familiars, suport a la investigació,
etc... I en el cas de les entitats socials:
accions per erradicar la pobresa,
atendre les necess i ta ts més
immediates de les persones sense
recursos, lluitar contra l'exclusió social
dels més desfavorits, lluitar contra la
pobresa infantil, etc... Un tasca que en
l'actual context de crisi econòmica es fa
més necessària quemai.
Recordem que en les anteriors edicions
de LA FILA AMB..., les entitats
beneficiàries han estat: l'Associació de
la Lluita Conta el Càncer del Montsià
(2008), Mans Unides d'Amposta
(2009) i Creu Roja Amposta (2010).

La quarta edició del concert
benèfic LA FILA AMB... es
farà a benefici de l�Associació
de Diabètics d�Amposta.
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Concert coral de Nadal Festa de Nadal de l�Escola de Música

Vols rebre el full
informatiu per correu
electrònic?

SORTEIG DE LA CISTELLA DE NADAL

El passat dijous 23 de desembre, la Coral Aquae de la Unió
Filharmònica i el Cor de la Lira Ampostina van oferir un
concert a l'església arxiprestal d'Amposta, amb un repertori
bàsicament format per nadales, com s'escau per a la data de
celebració del concert. Cadascuna de les formacions va
interpretar quatre cançons i van acabar el concert amb
quatres nadales interpretades conjuntament. En aquesta
ocasió la Coral Aquae va estar dirigida per Tomàs Simon, que
va substituir a la directora titular, Núria Ferré, que no va
poder dirigir el concert per una inoportuna grip. Des d'aquest
full aprofitem per agrair a Tomàs la seva disponibilitat per tal
que el concert es pogués desenvolupar normalment.

Un any més, la Fila va rebre la visita del Pare Noël, que va
arribar carregat de caramels i regals per a tots els alumnes i
professors de l'Escola deMúsica.
Assegut al centre de l'escenari de l'auditori, el Pare Noël, amb
la seva característica barba blanca, va saludar un a un a tots
els xiquets i xiquetes i es va interessar pels seus progressos
musicals i en especial per la seva conducta al llarg de l'any.
Després es va acomidar fins l'any vinent, ja que els seus
ajudants l'estaven esperant per preparar les llargues llistes
de regals que havia de repartir la nit de Nadal al llarg de tot el
món.
Per tancar la visita, l'APIMA de l'Escola va preparar una
xocolatada per a tots els assistents, que van poder degustar a
la sala polivalent.
Si voleu veure més imatges d'aquesta festa, podeu fer-ho a
Internet a aquesta adreça:
http://picasaweb.google.com/uniofilharmonica/

El passat mes de
desembre, l'Obra Social
de la Caixa va fer una
aportació econòmica a la
nostra Societat d'un
import de 1.200 euros, quantitat que es destinarà a instal·lar
les portes que fan falta a la sala polivalent del primer pis de
l'edifici de la Fila. Agraïm sincerament la voluntat de l'Obra
Social de la Caixa de col·laborar amb la nostra entitat.

Les dades de caràcter personal incloses en aquests formulari han estat facilitades per
l'interessat de manera voluntària amb la finalitat de rebre electrònicament el Full
Informatiu que edita la Fila, així com altres notícies relacionades amb l'activitat musical
i cultural que realitza la Societat. Les dades personals s'incorporaran al fitxer
MAILING_FULL_INFORMATIU, del que la Unió Filharmònica n'és la responsable i seran
utilitzades únicament amb la finalitat indicada i en cap cas seran cedides a tercers.
D'acord amb el que estableix la Llei de Protecció de Dades, l'interessati podrà exercir en
qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves
dades, sol·licitant-ho per escrit a la Societat Musical La Unió Filharmònica d'Amposta.
Carrer Miralles, 4. 43870 Amposta.

Per a rebre el Full Informatiu al teu correu electrònic has
d'emplenar aquestes dades:

Nom i cognoms:

Adreça de correu-e:

La guanyadora de la cistella de Nadal que va sortejar
l'Associació de Pares i Mares d'Alumnes de l'Escola de Música
de la Fila (APIMA) va ser .

Irina va recollir
l a c i s t e l l a
acompanyada
pel seu pare poc
després de fer-
se el sorteig, el
mateix dia 22 de
desembre, un
cop finalitzada la
festa Nadal de
l'Escola.

Irina Laguarta Cercós

Any naixement:
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