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ACTIVITATS
banda juvenil

CERCAVILA AL PARC AQUÀTICAQUOPOLIS
(LaPineda -Vilaseca)
Divendres 11de juliol

Es sortiràambautocar a les 9 delmatí des de laFila. La
Banda Juvenil farà una cercavila al matí i una altra a la
tarda. Cal portar banyador i la camiseta de la Fila.

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.

TRAVESSIA NÀUTIC TURÍSTICA PER L�EBRE
Dissabte 5 de juliol a les 17 h

La Banda de Música rebrà, a l�embarcador del riu, a
les embarcacions que participaran en la 21ena.
edició de la Travessia Nàutic Turística per l�Ebre que
organitza la Cambra de Comerç de Tortosa amb
motiu de la celebració del seu centenari.

PRESENTACIÓ DE LES PUBILLES 2008-2009
Dissabte 12 de juliol a les 22 h

La Banda de Música acompanyarà a les autoritats i
pubilles 2007-2008 durant el recorregut des de
l�Ajuntament fins al pavelló de fires on es farà la
presentació presentació i l�elecció de la pubilla major
2008-2009.

FESTES DEL GRAU
Divendres 18 de juliol a les 20.30 h

Processó pels carrers del Grau en honor de la Verge
del Carme, un dels actes principals de les Festes del
Barri del Grau.

FESTES AL CARASOL
Divendres 25 de juliol a les 22.30 h

Concert de la Banda de Música a les Festes que
organitza l�Associació de Veins del Barri de la Vila (a
la placeta del Carrer Corsini).

CONCERTALESCASESD�ALCANAR
Dimecres, 16 a les 20.30h

Concert de la Banda Juvenil a les Cases d� Alcanar,
davant de església, dintre de les Festes de la Verge del
Carme.

Concert de la Banda de Música a les Festes del Barri del Centre (13/06/2008)

DEL 28 DE JULIOL A L�1 D�AGOST
xv jornades musicals

TROMBÓ
Gerard Costes i Ferré (solista internacional)

VIOLONCEL
OriolAymat (solista internacional)

VIOLÍ
Joan Pastor i Nolla (primer violí de l�Òpera deBerlin)
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