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Per tercer any consecutiu, la Banda deMúsica de la Fila va participar a les Festes de Sant Pere de Torelló. Començava la jornada a les
8.15 h quan sortia l'autocar des de la Fila en direcció a aquest municipi de la comarca d'Osona. Tot i que ens separen 255 km,
finalment no vàrem arribar fins quasi a la 1 del migdia. La parada obligatòria per esmorzar i un petit embolic amb el GPS i les
sortides i entrades d'autovies, va provocar que el viatge fosmés llarg de l'habitual.
Tan aviat es van descarregar els instruments de l'autocar, els músics es van preparar per començar el concert a la plaça de
l'Ajuntament que va iniciar-se amb el pasdoble , seguit de la sardana , un fragment de la sarsuela

i la coneguda marxa militar . El director, Carles Royo, va explicar que l'any passat un
persona del públic li va comentar que aquesta obra agradavamolt a la gent de Sant Pere i el director s'ho va apuntar amb la intenció
de poder-la oferir enguany, comaixí va ser.
Per acabar el concert (que a petició de l'organització és un concert curt, d'uns 30minuts), la Banda deMúsica va interpretar l'Himne
Nacional de Catalunya, .
Tot seguit, els músics es van dirigir al nou Casal de Jubilats on van dinar l'entrepà que l'organització havia preparat i van descansar
durant uns minuts abans de començar, al voltant de les 3 de la tarda, els , la cercavila que transcórrer pels carrers
d'aquest petit municipi amb l'objectiu que el so de lamúsica faci aixecar de la taula als veïns que estan acabant de dinar.
Per fer possible que la música soni quasi tots els carrers de Sant Pere, la Banda de Música es divideix en dos formacions (els més
grans, amb Carles Royo i els més joves, amb Sinto Gisbert). Un cop acabada la cercavila, els músics van descansar uns minuts i van
dirigir-se fins l'autocar que els va portar cap a Amposta, on s'arribava al voltant de les 9 de la nit.

Esperemque l'Ajuntament de Sant Pere continui confiant amb elsmúsics de la Fila per animar les seves festes patronals.

La Canyada Dalt Les Gavarres La
boda de Luís Alonso El Sitio de Zaragoza

Els Segadors

Llevants de Taula

Un any més, llevants de taula a Sant Pere de Torelló

Dissabte 23 d�octubre de 2010 a les 22 h

Dissabte 6 de novembre de 2010 a les 22 h Dissabte 27 de novembre de 2010 a les 22 h

Dissabte 13 de novembre de 2010 a les 22 h

BANDA DE MÚSICA I CORAL DE
L�AGRUPACIÓ MUSICAL CERDANYOLA DEL
VALLÈS.
Concert ROMEU I JULIETA i composicions russes.

BIR BAND
La Big Band de les Terres de l´Ebre Jazz, swing, blues...

RECITAL LÍRIC
CARLES CASÒLIVA (tenor) i IVAN FOSCH
(piano)
Sel·lecció d´àries d´òpera, sarsuela i tradicionals catalanes.

FOLKINCATS
Una mirada renovada, suggerent i moderna a la música
tradicional i popular catalana.

El preu de l'entrada és de 8 � a excepció de l'actuació de Folkincats que és de 5 �.
Abonament: 25 � - Abonament socis: 20 � - Venda d'entrades: a la secretaria de la Fila.
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El passat dia 11 de setembre, la Banda de Música va estar present
en l'acte que cada any organitza l'Ajuntament d'Amposta per
celebrar la Diada Nacional de Catalunya. Des de la plaça de l'edifici
consistorial els participants van transcórrer desfilant portant la
senyera que es va hissar al Pont Penjant d'Amposta mentre la
Banda deMúsica interpretava l'himne nacional, Els Segadors.
Després de la lectura del manifest, a càrrec de l'alcalde, Manel
Ferré, es va interpretar la sardana La Santa Espina.
En acabar, els músics van marxar cap a la Fila i l'acte es va donar
per acabat. Tot i això, la celebració de la Diada va continuar a
l'avinguda de la Ràpita amb la ballada de sardanes.

La Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó ha
organitzat les V Jornades de les Lletres Ebrenques
que tindran lloc del 19 al 23 d'octubre.
Entre els diferents actes que s'han programat
(taules rodones, conferències, exposicions, etc.) hi
ha l' .
Aquesta actuació està prevista per al

, després que a les 20 h .es faci
la inauguració ofical de les Jornades amb les

: "
�, de Sebastià Juan Arbó.

No hi falteu!

actuació de la Coral Aquae de la Fila
dimarts 19

d'octubre a les 21h

Lectures en veu alta Recuperar la Paraula amb
Terres de l'Ebre

La Banda de Música està preparant per als dies 30 i 31 d'octubre i 1 de
novembre, una sortida al sud de França, més concretament al municipi
de Gaillac-Toulzan (Midi-Pyrénées), aprofitant aquest període de tres
dies festius. Està programat sortir amb autocar des d'Amposta el
dissabte al matí ben d'hora, per arribar al destí al migdia (al municipi de
Durfort, a 15 quilòmetres de Gaillac, que és on s'allotjaran els músics).
Al vespre, la Banda oferirà un concert a Gaillac i es quedarà a sopar en
aquest lloc. A l'endemà està previst destinar el matí a fer una visita
turística a Toulouse i al vespre es repetirà el concert en un altremunicipi
del mateix departament de l'Alta Garona que es concretarà en els
propers dies.

El dilluns 1 de novembre,
la Banda de Música es
desplaçarà a la ciutat de
Carcassone, per visitar la
Ciutat Medieval, una
fortalesa reconeguda
com a Patrimoni Mundial
de la Humanitat, que
compta amb 52 torres i
due s f o r t i f i c a c i ons
concèntriques que fan un
total de 3 quilòmetres de
muralles, el que la
conver te i x en una
fortalesa única a Europa
per la seva grandària i
bellesa. Després de dinar,
es destinarà la tarda de
dilluns per tornar altre
cop a Amposta.
Si voleu més informació,
podeu sol·licitar-la a la
secretaria de la Fila.

Com cada any, el 10 d'octubre es celebra el Dia Mundial de la Salut
Mental, dedicat a sensibilitzar a la comunitat sobre aquest àmbit de
la salut: promovent debats oberts sobre la malaltia mental, els
serveis de la salut i els mètodes de prevenció, a la vegada que
millorar la qualitat de defensar els drets de més de 450 milions de
persones que viuen almón ambunamalaltiamental.
És per això que la Fundació Pere Mata ha organitzat un seguit d'actes
per celebrar aquest esdeveniment amb xerrades, tallers, obres de
teatre, etc. Un d�aquests actes és la representació de l'obra de teatre
�Si avui és diumenge demà és dijous� que tindrà lloc a l�auditori de la
Fila el

L�obra parla de l�Alba i el Leo. Del seu gran amor. De com es coneixen i
s�enamoren. I com en plena aventura fantàstica pels racons d�una
parella poc o molt convencional, un nou personatge, totalment
inexperta entra en acció, i els canvia la vida de manera radical:
l�esquizofrènia.
ENTRADA GRATUITA. Les entrades s�han de passar a recollir per:
Oqio Lounch, Petit Cafè, Cafeteria Trattoria i Fundació Pere Mata
Terres de l�Ebre.

dissabte 9 d�octubre a les 22 h i el diumenge 10
d�octubre a les 19h.

L'auditori de la Fila va acollir el passat divendres, 1 d'octubre, les
9enes JORNADES GRESOL, organitzades per la Fundació Gresol i
on van participar ponents de renom com l'advocat Miquel Rocal,
l'economista Germà Bel, l'ex-ministre Cristóbal Montoro,
l'empresària Maria Reig i periodistes com el Josep Ramon Correal
i Jordi Barbeta, entre altres. A les jornades van assistir prop de
500 empresaris d�Amposta i de les Terres de l�Ebre i d�arreu de
Catalunya, que van emplenar l�auditori de la Fila.

El mes d�octubre ha començat a
la Fila també amb una altra
activitat organitzada per
l�Ajuntament d�Amposta: la Nit
de l�humor, amb l�espectacle

,
que es va celebrar el dissabte 2
d�octubre a la nit.

Sit
Down Manolito i Edu Mutante

L�Associació de Pares i Mares de l�Escola de Música de la
Fila (APIMA) està organitzant la Festa de la
Castanyada, que se celebrarà el divendres 29
d�octubre a les 6.30 de la tarda al vestíbul de l�escola.

Celebració de la Diada V Jornades de les Lletres
Ebrenques Amposta 2010

Sortida de la Banda de Música a França

Dia Mundial de la Salut Mental amb teatre a la Fila

IX Jornada Gresol

Nit de l�humor Festa de la Castanyada

Ja està a la venda la loteria de Nadal
Si vols comprar loteria de la Fila, pots passar a buscar-la per
la secretaria de l�escola. Recorda que amb el rebut de la quota
de soci del mes de novembre tindràs un càrrec de 6 �
corresponent a dos participacions de 2,40 � cadascuna.


