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El número 18 de la revista LIRA
Han passat 7 anys des de l'aparició de l'últim número de la revista Lira. 

Circumstàncies diverses han fet que esta publicació quedés aparcada, i per fi 

podem dir que la Lira Digital torna!

I torna fent repàs al 2022, un any de normalitat després de la part més dura 

de la pandèmia COVID-19, marcat per la pèrdua de la nostra companya Neus 

Ventura, que ens sacsejava el dia 1 de març. La nostra banda ha tingut èxits, 

amb Sergi Costes al capdavant, que ja va fer tota una declaració d'intencions 

en el concert de presentació, l'agost de 2021. Ha participat al Certament de 

La Sénia, ha tornat a Gandesa després de molt de temps, i ha fet un concert 

de Festes amb un gran nivell, tot i les dificultats en què es troben les 

societats musicals després de la gran aturada del 2020. El cor va complir 20 

anys l'any passat, amb la seva directora Núria Francino al capdavant, 

treballadora incansable, que ha fet que La Lira tingui, no només un cor, sinó 

un cor amb un alt nivell de qualitat. I l'escola de música i el conservatori han 

continuat formant músics, la llavor de futurs professionals de renom, com els 

que des de fa anys vénen sortint de La Lira, i dels que no ens cansarem mai 

de presumir. Des del punt de vista musical, La Lira ha continuat la seva tasca 

amb èxits. Des del punt de vista econòmic, val a dir que són moments difícils. 

La pandèmia, és possible, pot haver contribuït a fer evidents problemes que 

són comuns en moltes entitats com la nostra, que desitjaríem que a més 

d'incrementar ingressos i de reduir costos, el finançament de les nostres 

escoles de música fos més adequat, pel servei públic que estem donant i per 

la capacitat que tenim per mantenir-nos.

Socialment, estem en un punt en què cal mantenir la il·lusió i unir esforços 

per encarar el futur. La Junta Directiva convida qualsevol persona que vulgui 

col·laborar a unir-s'hi, per crear un equip fort per fer front a tots els reptes que 

tenim. Com més siguem, més fàcil serà tot, i tothom podrà beneficiar-se de 

les fites assolides. Animeu-vos, tothom és necessari per treballar per La Lira!
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Revista LIRA
Octavi Ruiz Gisbert

L’Escola i Centre Professional de Música 
juntament amb la Banda i Cor de l’Entitat 
generen durant l’any centenars d’activitats: 
Concerts, cercaviles, audicions, intercanvis, 
concursos, trobades....cada una d’elles 
confeccionen memòries internes, on 
aglutinen tota la informació de les activitats 
realitzades durant el curs. Per canalitzar i 
unificar tota aquesta informació, al novembre 
de 2004 la Societat Musical “La Lira 
Ampostina” presentava en paper la revista 
núm. 0 “LIRA” on l’objectiu era fer divulgació 
complerta de tots els actors implicats en la 
creació i difusió d’activitats realitzades dintre 
i fora de l’Entitat, aquesta informació (enviada per correu postal) anava dirigida especialment a 
les sòcies i socis de La Lira, també a les famílies de l’alumnat de l’Escola. En principi, la revista 
es presentà semestralment fins l’any 2011, a partir de les hores passaria a editar-se cada any.

El 2016 celebració del Centenari de La Lira Ampostina, finalitzava la primera etapa d’aquest 
mitjà informatiu, avui després de set anys d’absència, la revista torna aparèixer, ara en format 
electrònic!

Felicitem i agraïm la iniciativa de la Junta Directiva de l’Entitat.
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Un somni fet realitat
Agustí Roé Juan

Pels voltants del novembre de 2019 Manel Zaera, president de La Lira, 
em va trucar i em diu: “he de parlar en tu, podem quedar?” Jo li vaig 
dir, és clar. I vam quedar al bar de La Lira (sempre he cregut que els 
grans tractes es tanquen fent un café o una cervesa, i on millor que allí 
a La Lira). 

Em va proposar ser el director de la Lira quan es jubilés Octavi, que 
això seria a l’agost de 2020, durant un any, ja què la persona que havia 
de substituir-lo no podia fins al 2021. No em va voler dir qui era per 
temes laborals del director implicat (després vam poder saber-ho). La 
proposta era fer els assajos de la banda supeditats a les obres que 
triarien directors convidats per als concerts més importants de la 
Societat: Santa Cecília i Setmana Santa, ja que al de Festes ja estaria el 
director nou. Els directors/es triats eren Henrie Adams (E.P.D.) i Beatriz 
Fernández, dos directors de renom i que segurament que triariem un 
repertori a l’alçada de La Lira, que hauria de treballar. 

Jo li vaig dir que m’havia de pensar aquesta oferta, ja que estava dirigint la banda de Jesús i no 
volia deixar-la. Havia de preguntar als músics i a l’EMD de Jesús si ho podia fer. Tant per part de 
l’EMD com per part del músics no va haver cap inconvenient d'adaptar els assajos als de La 
Lira, ja que veien que era una oportunitat molt bona. Però després estava la part emocional i de 
compromís. Podria portar a terme aquesta tasca i més concretament les obres que ens 
demanarien els dos directors de renom? Vaig decidir que sí que ho faria i que m’esforçaria al 
màxim, ja que podria dirigir la banda on vaig nèixer musicalment, per a mi la millor de tota 
Catalunya, tot un honor. 

Va venir la pandèmia i tots aquests plans se’n van anar en orris, ja que no es van fer els directors 
convidats i vaig haver de tornar a començar amb la banda després de 6 mesos sense assajar ni 
fer res. Va ser més una feina de posada a punt per a quan arribés el nou director. Val a dir que 
això també em va permetre fer un repertori triat per mi i que va servir per tornar a posar a La Lira 
a punt. L’experiència va ser molt enriquidora i molt especial, dirigir la banda de la que soc 
membre i als meus companys. Que extrany se’m feia! Però em va servir per a millorar com  
director i també per conèixer més de primera mà com funcionava la banda i com dirigir una 
banda d’aquest nivell i dimensions. Vaig estar 3 mesos al final, a causa de la pandèmia, però van 
ser intensos, ja que vaig haver de programar 6 concerts amb programacions diferents. Tot un 
repte que vam aconseguir amb el treball fet. Des d’aquí voldria donar les gràcies a la Lira per 
confiar en mi per aquesta tasca i també a totes i tots els companys/es per fer-ho fàcil. GRÀCIES 
PER TOT!!
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Vint anys!
Núria Francino Murgadas

Poc podia imaginar jo que la trucada que vaig rebre fa poc més de vint 
anys, pels voltants del mes de març del 2002, havia d’obrir-me la porta a 
una experiència tant enriquidora com aquesta.
Va ser la Rochet, com jo li deia, la Núria Rochet, la que em va trucar i em 
va dir: escolta, aquí a La Lira volen iniciar una coral d'adults i he pensat 
en tu.

Jo em vaig quedar de pedra; fins llavors i durant gairebé 30 anys, només 
havia dirigit cors infantils i no tenia cap experiència en cors adults.

Li vaig dir que no i ella: pensa-ho i ja m'ho diras. Finalment vaig acceptar i vaig pensar que 
potser podria fer-ho.

La primera entrevista va ser amb el president, el director i la Núria.

Jo estava nerviosa perquè em semblava molt formal tot alló i desconfiava de les meves 
possibilitats....

Després de l’entrevista amb el Javier i l’Octavi ja se m'havia despertat la il·lusió i el mes de maig 
del mateix any vàrem començar a assajar amb 13 cantaires i moltes ganes de fer camí i el primer 
cap de setmana de juliol vam oferir el nostre primer “concert”.

Desprès d’aquest concert, més cantaires es van anar afegint i vam anar augmentant el grup i les 
il·lusions.

Com en totes les famílies, i la coral en som una, hem disfrutat de molts projectes, il·lusions, èxits 
i també de terribles pèrdues. Tot això ens ha enfortit i fa que encarem el futur, sempre incert, 
amb ganes de seguir treballant i disfrutant.

Gràcies a totes les persones que han format part de la coral i a totes les queens han estat 
donant suport durant tots aquests anys!



LIRA DIGITAL Opinió

Gener 20236

Tornar a casa
Pau Rodríguez Ruiz

Quan la junta em va demanar ser el professor de 
clarinet i director de l’escola, estava vivint a Ramallah, 
(Palestina), on hi treballava com a professor de clarinet 
a la fundació Barenboim-Said des de ja feia 4 anys. De 
sobte, se m’albirava un canvi brutal a la meva vida. Un 
canvi que no m’esperava i que un cop proposat no vaig 
poder rebutjar. 

Tot i que en aquell moment, dintre als meus plans no 
contemplava la possibilitat de tornar a Amposta… la enorme il·lusió de poder ser part i posar un 
granet d’arena d’esta gran institució com és la Lira, on hi vaig néixer com a músic i on tanta gent 
durant quatre o cinc generacions ha lluitat i picat pedra per a que la societat que tenim sigui una 
realitat.

L’arribada a la Lira el 2020 no va ser gens fàcil, se’m presentava una feina nova a una escola que 
no coneixia com a professor i en plena pandèmia! Vam haver d’organitzar un curs ple de 
protocols i amb una organització difícil per mirar de prevenir contagis del COVID-19. Això 
juntament amb els confinaments, semi-confinaments, mesures, classes on-line, permisos, 
certificats, etc. Va fer que l’inici fos molt intens! Per sort, dos cursos més tard hem pogut 
començar un curs amb absoluta normalitat, tornant les classes als seus espais originals i 
recuperant concerts i activitats que s’havien quedat a l’espera de que la situació millorés, com 
per exemple la trobada de corals (Amposta canta al Nadal) o intercanvis d’alumnes en altres 
centres del país.

Malgrat això, la pandèmia ha passat factura que encara arrosseguem i esque la Lira necessita 
més alumnes. L’escola és la cantera de la nostra banda i orquestra de corda. Agrupacions que 
es nodrixen de músics amb els coneixements necessaris per formar part d’un grup amb una 
finalitat en comú: poder fer la millor música junts. Tot i això, aquí no queda la responsabilitat de 
la nostra tasca com a pedagogs, sinó que hem de ser conscients que si som capaços de 
transmetre l’amor i passió per la música que nosaltres sentim, podem canviar la vida a nens i 
nenes que algun dia seran adults i potser decidiran triar el camí de la música. Un camí de 
vegades incert, però que ens aporta grans satisfaccions i el gust de treballar de la nostra 
vocació i amor per la música i la cultura.

D’altra banda, un altre gran desig seria que en un futur puguem ser capaços de fer arribar 
l’educació musical a tots els sectors de la societat Ampostina i de les nostres terres, que molts 
cops sigui per economia o desconeixement fa que estiguem perdent grans talents que no han 
tingut oportunitat de desenvolupar-se. És per això que necessitem voluntat política per un 
finançament públic per poder aconseguir que tota la societat Ampostina amb la seva àmplia 
varietat, pugui ser part de la família de la Lira.

Per la Lira sempre amunt!
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Com a casa
Sergi Costes Ferré

Poques coses hi ha  més importants, sota la meva visió 
personal, que viure la vida amb intensitat. I la música és 
el catalitzador perfecte per a que la meva vida pugui 
funcionar plenament. Els que em coneixen, saben que 
no em fan por els canvis, i si aquests són escollits 
voluntàriament, sempre em serviran d’aire fresc per 
encetar noves etapes vitals.  A part de lo personal, 
també  m’estic referint a la meva vessant de director, de 
la qual en cada lloc on he estat, m’he endut 
experiències i vivències que m’han afectat directament als altres llocs on he treballat. 

A finals de 2019, vaig rebre una trucada que em va agafar mentre anava per l’autopista de camí 
a Tarragona... estava en mans lliures, jeje.  Era el president Manel Zaera, convidant-me a tenir 
una petita xerrada al cap d’uns dies. D’alguna manera em podia imaginar de què es tractaria. 
Però per molt que m’ho imaginés, quan em va dir en què consistia em vaig quedar “fora de joc”, 
en blanc, i em costava ordenar aquelles paraules dins de mi. En aquells moments, jo estava 
dirigint la banda de L’Ateneu Musical Schola Cantorum de la Vall d’Uixó. Una gran banda amb 
una trajectòria brillant i de la qual n’estava aprenent a passes agegantades. De fet, aquell any 
2020 era clau par a l’agrupació, ja que hi havia projectes molt importants com la participació al 
Certamen Internacional de Bandes de Música de València a la Secció d’Honor! Però al sentir les 
paraules: “Sergi, et volem proposar com a nou director de La Lira Ampostina”, em vaig quedar 
amb un bon dilema. Aquest dilema es va aclarir en poques hores. Quan vaig digerir el moment i 
vaig visualitzar el meu futur immediat, vaig posar els pros i contres a la balança i  el resultat, ja el 
sabem. Manel em va donar la possibilitat d’agafar-me un any per tancar la meva etapa a les 
terres valencianes i mentrestant, la banda quedaria a les mans del meu amic Agustí. 

Però les coses no van vindre com ens esperàvem. Al cap de molt poc temps el món ens va 
paralitzar i ens va donar una de les lliçons més potents que podíem rebre. La pandèmia de la 
Covid-19 ens va portar les nostres vides i els nostres projectes per on va voler, i tots els plans 
van haver de quedar congelats per tal de viure una nova vida social, de la que no ens hem 
d’oblidar. Així que van passar els mesos i les activitats socials com les bandes de música, van 
quedar aparcades indefinidament. El temps, però, continuava endavant i es van esgotar aquells 
terminis que tenia per tancar el cicle com volia a la Ciutat Castellonenca.  

El temps és l’únic factor que pot vèncer les males èpoques i, després d’un difícil 2020, vam 
començar a sortir de l’ou a poc a poc i a tornar a aprendre a volar. En aquell estiu del passat 
2021 vaig tenir una sensació que no havia tingut mai. Per primera vegada em vaig posar al 
capdavant d’una banda on no era un desconegut i on moltes de les cares que veia eren també 
de gent coneguda. Alguns m’havien vist créixer, altres eren amics, amigues i familiars, i uns 
altres, companys de feina. A alguns ja els havia conegut com alumnes de la Banda del 
Conservatori de Tortosa i a molts altres encara no havia tingut la sort de conèixer-los. Però entre 
una de totes les cares, estava la d’un clarinet tercer molt especial.  Aquest va ser el  responsable
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de que la Lira sigui una de les bandes amb més repercussió musical i social a Catalunya i a fora 
del territori, havent acumulat una sèrie de vivències i èxits fora de lo comú,  i estava assegut 
escoltant les meves indicacions a l’assaig. El meu mestre Octavi Ruiz Gisbert. 

Recordo molt bé aquell primer assaig i vaig tenir una sensació estranyíssima, però molt 
gratificant al mateix moment. I només en sentir les primeres notes vaig recordar el per què la Lira 
era la Lira. Quant de talent, quina agilitat de lectura i quina qualitat!! Em sentia com un nen amb 
sabates noves i amb unes ganes immenses de poder gaudir de la música amb aquest conjunt 
de grans músics i persones. 

L’any que acabem d’acomiadar ens ha ensenyat que moltes vegades la vida mai és com 
l’esperem i  ni de la manera que voldríem. Al mes de març vam haver d’encaixar el cop duríssim 
de la pèrdua de la nostra companya Neus Ventura, la qual tota la societat estimàvem per la seva 
incondicional aportació com a persona i el seu caràcter particular que feia que la casa tingués 
un color especial. Li vam fer el millor comiat que li podíem donar, amb el so de la nostra banda.
La vida ens obliga a continuar, i la música no s’ha aturat. Les activitats de la banda han sigut 
molt variades i intenses. Concert d’hivern, Participació al festival de bandes de la Sènia, concert 
de Primavera,  Mercat a la Plaça, concert als barris... però com deia abans, la vida en fa de les 
seves i, enmig de la preparació del concert de festes, vaig patir la pèrdua del meu pare. El 
recolzament d’amics i familiars em van donar forces continuar i treballar amb totes les ganes per 
a arribar a complir una de les millors experiències que he tingut com a director de la Lira,  el meu 
primer concert de la Plaça dalt de la tarima. N’estic segur que al meu pare li haguessin caigut les 
llàgrimes com era habitual en ell. El vent i la pluja no van aconseguir arruïnar tantes hores 
d’assajos i treball per tal de mostrar una vegada més que aquest grup de persones amb 
maneres de viure la música tant diverses, pot amb tot! 

Amb el nou curs han vingut nous compromisos, concerts, cercaviles, i  com no, molts assajos. 
Aquests assajos que, com ja sé molt bé, em mantenen durant hores i hores al llit sense dormir 
pensant amb els dies de poca assistència, amb els problemes d’última hora, i tot el que 
comporta. Això és una cosa que com sempre dic, entra dins el “pack”. Però al final sempre em 
quedo en  el sentiment de confiança amb aquesta meravellosa banda que fa de catalitzador de 
la meva passió per la música. I no cal parlar d’aquest públic incondicional que ens carrega les 
piles amb els seus calorosos aplaudiments.

Aquest 2023 ens servirà per continuar teixint el nostre futur i continuar creixent com a entitat i 
com a persones, n’estic completament segur.

Com vaig dir en arribar, per a mi és un regal poder treballar en tots vatros. 

Moltes gràcies!!
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Un any intens
L'any 2022 ha estat un any de molta activitat 
per a la Banda, amb el nou director, presentat 
l'agost del 2021, Sergi Costes Ferré, al 
capdavant.

Concert d'hivern
La banda de música de la Societat va 
començar la seva activitat el 2022 amb el 
concert d'hivern, el 12 de febrer. Amb el títol 
"Músiques del món", el director de la formació, 
Sergi Costes, va preparar un recorregut per 
diferents indrets del planeta a través de la seva 
música. El programa del concert va ser el 
següent: Gaudium, pasdoble de Ramón García 
Soler; El trambor de granaderos, de Ruperto 
Chapí; English Folksong Suite, de Ralph 
Vaughan Williams; Puszta, de Jan van der 
Roost, i The Symphonic Gershwin, arranjada 
per Warren Barker, i el bis, Glenn Beats the 
Battle of Jericho, de Jef Penders.

Certamen Vila de la Sénia
El 2 d'abril la Banda es desplaçava a La Sénia 
per participar a la 14a edició del Certamen 
Internacional de Bandes Vila de la Sénia, en 
una edició en format de festival, en la qual va 

compartir escenari amb la banda de 
l'Associació Musical Ciutat de Benicarló. El 
programa que va presentar la nostra banda 
estava format per les següents obres: Dolores 
Pedro, d'Antonio José Sánchez Pedro; 1405: 
L'incendi de Berna, de Mario Bürki, i 
Symphonic Dances, de Yosuke Fukuda.

Concert de primavera
Una setmana després de participar al 
certamen de La Sénia, el 9 d'abril se celebrava 
el concert de primavera de la Societat. Un 
concert especial, dedicat a la nostra estimada 
companya Neus Ventura, que ens va deixar el 
mes de març. També era especial perquè el 
repertori incloïa l'obra A Octavi, per a clarinet i 
banda, composada per Jordi Grisó amb motiu 
de la jubilació d'Octavi Ruiz, per encàrrec de la 
seva dona i filles.

L'obra va ser interpretada, sent el clarinet 
solista el mateix Octavi Ruiz. El programa del 
concert era el mateix presentat a La Sénia, 
afegint esta obra després del pasdoble inicial.
Al final del concert es va fer un sentit record a 
Neus Ventura, amb un vídeo que repassà la 
seva intensa vida. 
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El president de La Lira, Manel Zaera, va lliurar a 
Carmencín i Minermino, els pares de Neus, el 
cartell del concert, amb la cara somrient de 
Neus com protagonista.

Processó de Divendres Sant
Este 2022, el 15 d'abril, La Lira Ampostina va 
ser l'encarregada d'acompanyar la processó 
del Sant Enterrament, Divendres Sant. L'últim 

cop que va sortir la banda en processó a 
Setmana Santa va ser abans de la pandèmia 
per la COVID-19.

Concert inaugural de la Setmana 
Cultural
Com és tradició, la banda de música de la 
Societat, ofereix un concert a la setmana 
cultural de l'Escola i Centre Professinoal de 
Música de La Lira. El 29 d'abril, es va celebrar 
este concert inaugural, amb el següent 
repertori: Dolores Pedro, d'Antonio José 
Sánchez Pedro; El tambor de granaderos, de 
Ruperto Chapí; Symphonic Dances, de Yosuke 
Fukuda; Puszta, de Jan van der Roost, The 

Symphonic Gershwin, arranjada per Warren 
Barker.

Homenatge a Tomàs Alcoverro
El 7 de maig la Banda va desplaçar-se a 
Gandesa per participar en un homenatge que 
la població va oferir a Tomàs Alcoverro, 
reconegut periodista, durant molts anys 

corresponsal de La Vanguardia a Beirut.
La Banda va acompanyar l'homenatjat, govern 
local i altres personalitats pels carrers 
gandesants, evocant la infantesa del senyor 
Alcoverro, qui recordava de menut seguir la 
música de La Lira quan pujava a les festes 
majors. Va ser desig exprés seu que La Lira fos 
present en un dia tan important per a ell.
Després de la cercavila l'Ajuntament va oferir 
un dinar a tots els assistents, inclosos els 
músics de la banda.
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Festa del Mercat a la Plaça
La banda de música ha participat a la 14a 
edició de la Festa del Mercat d'Amposta, com 
és habitual. La participació començà 
divendres, 20 de maig, amb una cercavila fins 
la plaça de l'Ajuntament.

Després, la Banda va intervenir a l'acte 
inaugural, en què va interpretar l'himne de la 
Festa, cantat per les corals de La Unió 
Filharmònica i de La Lira Ampostina.

Ja diumenge, 22 de maig, la Banda va oferir un 
concert-serenata a la placeta del Cara-sol, 
amb un repertori de músiques ballables de la 

primera meitat del segle XX.

Després del concert, la Banda participà a la 
rua de cloenda de la Festa.

Al repertori de La Lira Ampostina, i en especial 
els dies de la Festa del Mercat, no falten mai 
les marxes Amposta i La Lira Ampostina, del 
mestre Joan Suñé.

Concert al barri del Centre
La Banda va finalitzar la primavera amb un 
concert a les festes del barri del centre, el 10 
de juny.

El repertori del concert, el mateix que al 
concert-serenata de la Festa del Mercat, va ser 
el següent: Amposta, de Joan Suñé; Valencia, 
de Santiago Lope; Annen Polka, de Johann 
Strauss II; La leyenda del beso, de Soutullo i 
Vert; Candilejas, de Charles Chaplin; Luisa 
Fernanda, de Federico Moreno Torroba; La 
Paloma, de Sebastián Iradier, i La Lira 
Ampostina, de Joan Suñé.
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Festes Majors d'Amposta
La participació de banda de música a les 
Festes Majors de la nostra ciutat va tenir lloc 
entre els dies 13 i 17 d'agost. A continuació la 
repassarem.
Dissabte, 13 d'agost
Cercavila pels carrers d'Amposta i participació 
al pregó de les Festes. Es va fer la rebuda a la 
Banda de Manolo Tomàs (saxo alt), Júlia 
Tomàs (trombó), Júlia Zaera (violoncel) i Joan 
Albiol (bombardí).

Diumenge, 14 d'agost
Cercavila i rebuda a la Banda de Paula 
Valmaña (clarinet). Es va fer una fotografia de 
grup, i després va celebrar-se a l'auditori 

Octavi Ruiz, el 44è Festival de Bandes, amb la 
participació de la banda de música de La Lira 
Roquetense, dirigida pel músic de La Lira, 
Aleix Pagà.

La Lira Ampostina interpretà el mateix repertori 
que al concert de la Plaça, amb el bis 
Roquetes, de Pedro Tel, en agraïment a la 
banda visitant per la seva participació.

Dilluns, 15 d'agost
Cercavila i benvinguda a la Banda a Itziar Orero 
(saxo alt), Laura Casellas (flauta) i Abril Ruiz 
(trombó). 

A la tarda, la banda va participar a l'ofrena a la 
Verge de l'Assumpció.

Dimarts, 16 d'agost
Cercavila i homenatge a la vellesa, que el 2022 
estrenava ubicació, al nou casal cívic Ruiz 
Salgado. També es va donar la benvinguda a 
Biel Escrihuela (percussió) i Roger Garcia
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 (contrabaix).

Dimecres, 17 d'agost
Al matí, visita a la residència d'avis per oferir un 
concert de pasdobles, i posterior cercavila per 
donar la benvinguda a la Banda a Aura Albiol 
(clarinet), Edgar Juan (clarinet) i Mar Vidal 
(clarinet).

A la tarda la Banda va assajar de cara al 
concert de la nit. Després de l'assaig, com és 
habitual, un grup de músics es va traslladar a 
la plaça de l'Ajuntament per preparar l'escenari 
amb els instruments de percussió, cadires i 
faristols.

I a la nit, per fi, el moment més important de 
l'any, el concert de les dues bandes 
ampostines, emès en directe per Canal TE. La 
meteorologia va posar en perill la celebració 

del concert i la continuació del mateix, però al 
final tot va acabar bé. 

La banda de música va interpretar: El batalló 
de les sabates trencades, pasdoble i mig, de 
Bart Picqueur; Dansa simfònica, de James 
Barnes, i Soulful Stones, de José Suñer-Oriola, 
qui era present al concert, i amb qui la banda 
va poder treballar una setmana abans. El final 
de la interpretació de La Lira va desencadenar 
forts aplaudiments i molts de crits de Bravo!, 
després d'una execució excel·lent del 
programa, sobretot de la difícil i espectacular 
obra de Suñer-Oriola.
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Concert a Gandesa
La visita a Gandesa del mes de maig va ser 
una retrobada de La Lira amb la capital de la 
Terra Alta, rememorant els temps en què els 
músics de La Lira hi anaven per festes. Arran 
de l'homenatge a Tomàs Alcoverro, es va 
proposar que La Lira anés a Gandesa per les 
festes de la Fontcalda, al setembre, i així va ser 
com el 3 de setembre, la nostra banda hi oferí 
un concert.

Festes de la Cinta
Com ha vingut fent des de fa dècades la nostra 
banda, el dia de la processó de la Cinta, el 4 
de setembre, va realitzar una 
cercavila pels carrers de 
Tortosa. Després va 
interpretar el pasdoble 
Tortosa, de Joan Monclús, a la 
plaça de l'Ajuntament, amb el 
solo de bombardí de Santi 
Ruiz, i després va sortir en 
processó pels carrers de la 
ciutat, amb sortida i arribada 
a la catedral de Santa Maria.

Santa Cecília
Enguany Amposta va recuperar la normalitat 
de la celebració de Santa Cecília per complet.
Dissabte, 19 de novembre, la banda de música 
participava al concert de Santa Cecília. A la 
primera part va intervenir el cor de La Lira. A la 
segona part, la Banda va interpretar: La 
Utielana, pasdoble de Luis Serrano Alarcón; 
Olympica, de Jan van der Roost, i The 
Musketeers, d'Óscar Navarro. Esta obra va 
tenir com quartet de clarinets solista, el quartet 
Liv Quartet, amb seu a Alemanya, però que té 
entre les seves membres les músics i ex-

alumnes de La Lira, Júlia Solà i Laia Haro. El 
quartet va interpretar un bis, l'entreacte de 
l'acte IV de l'òpera Carmen, de Georges Bizet, 
amb la col·laboració de Joan Lombarte a la 
percussió.

Al final del concert es va interpretar l'himne de 
La Lira Ampostina, composat per Francesc 
Casanovas, amb lletra d'Antonio Llombart, 
amb les veus de l'alumnat de l'Escola i del cor 
de La Lira.
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Els actes van continuar diumenge al matí, amb 
una cercavila, durant la qual es va passar a 
felicitar Santa Cecília a la Unió Filharmònica 
per la seva seu social.

Seguidament es va anar cap a l'Església 
Arxiprestal, on es va celebrar la missa de Santa 
Cecília, amb l'acompanyament musical del cor 
de La Lira.

Després de la missa va ser la banda de música 
de la Unió Filharmònica la que va passar, 
acompanyada de la Junta, a felicitar La Lira, 
per la nostra seu social, on ja l'esperaven els 
músics i la Junta de La Lira per saludar-los.

I els actes de Santa Cecília van finalitzar amb 
el dinar de germanor, que no se celebrava des 
del 2019, organitzat per la gent de la Fonda del 
Músic.
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El Cor ha celebrat els seus primers 20 anys
El cor La Lira Ampostina és una formació nascuda la primavera del 2002. La Societat, al llarg de 
la seva història, ha comptat amb diferents formacions corals que no han tingut continuïtat, però 
l'actual cor ja compleix 20 anys d'existència este any 2022, sota la direcció ininterrompuda de 
Núria Francino Murgadas. El Cor participa de la vida musical i cultural de la ciutat en els actes 
de la Festa del Mercat, cada mes de maig, a la missa de Festa Major i de Santa Cecília, i ofereix 
diferents concerts durant l'any, oberts a tota la 
ciutadania. També realitza intercanvis amb 
diferents cors d'arreu del país, per tal d'enriquir 
el repertori, la cultura coral i establir lligams 
amb altres formacions, i col·labora amb la 
banda de l'entitat en concerts i espectacles, 
com per exemple els musicals i òperes "El 
fantasma de l'òpera", "Carmen", "Mar i cel" o 
"L'Elixir d'amor".

El Cor ha oferit concerts en col·laboració amb formacions instrumentals diverses, com el concert 
Cinc Segles de Polifonia, amb el grup de música de cambra de La Lira Ampostina; la 
interpretació del Psaume 18 de Benedetto Marcello, amb el quartet de clarinets de La Lira 
Ampostina el Nadal de 2012; el concert de celebració del desè aniversari del cor amb la 
interpretació del Gloria de Vivaldi, juntament amb l’orquestra de cambra de l’entitat, que tornaria 
a interpretar el gener de 2017; la interpretació dels 6 Notturni KV 345 de Mozart, amb un trio de 
clarinets de l'entitat, l'any 2015 a les Coves de Vinromà i a Tarragona; la interpretació de La 
Negrina, de Mateu Fletxa el Vell, el Nadal de 2019 a Amposta i Tortosa, amb un conjunt de 
cambra de l'entitat; el concert de Santa Cecília de 2021, amb música tradicional dels Països 
Catalans, amb la participació del grup de dansa Paracota i el grup de dolçainers i tabaleters 
Sanfaina. El 2013 el cor estrenà, a Vic i Manresa, l’obra ‘Les Nadales del Mossèn’, amb música 
del castellonenc Enric Gimeno. També es desplaçà a Vilareal per a l’estrena absoluta de ‘Retaule 
Místic’ amb música del mateix compositor. Una de les fites més importants del cor La Lira 

Ampostina ha estat la interpretació de Misatango, 
missa a Buenos Aires del compositor argentí Martín 
Palmeri, un projecte compartit amb el cor Mestral 
de Reus. L'obra va ser interpretada els anys 2016 i 
2017 a l'auditori de La Lira Ampostina, a Roquetes, 
a l'església Arxiprestal d'Amposta, al montestir de 
Poblet, al castell d'Escornalbou, a la catedral de 
Santa Maria de Tortosa dins del Cicle de Música 
Sacra, i a l'església de Santa Maria de Montserrat 
dels Espanyols, a Roma.

L'any 2017, el Cor celebrava el seu 15è aniversari amb un concert dedicat a compositors de 
Terres de l'Ebre. Durant el confinament del 2020 el cor participà en la iniciativa de Sant Jordi 
impulsada per la FCEC, amb un cant conjunt de l'Oració al Senyor Sant Jordi, gravat pels 
cantaires des de les seves cases. No serà fins el març de 2021 que el cor reprendrà la seva 
activitat amb un concert dins del Cicle de Música Sacra de Tortosa, el 29 de març a la catedral 
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de Santa Maria de la ciutat. Durant el mateix any el Cor va realitzar diferents concerts per 
reprendre l'activitat social i cultural després del llarg període d'inactivitat obligada. Al mes de 
juny de 2021 el cor oferí un concert a l'Església Vella de Corbera d'Ebre, dins dels actes del Vi 
solidari "Tots sumem", per ajudar l'associació Jeroni de Moragas. 

L'any 2022, any del 20è aniversari, el Cor el va 
encetar interpretant la cantata 'Un infantó ens 
naixia', de J.S. Bach, acompanyat d'una 
orquestra de cambra de la Societat. A la 
primevera estrenà la cantata 'La llegenda de Sant 
Jordi', de Raimon Romaní, juntament amb el cor 
de l'alumnat de l'Escola de La Lira i un conjunt 
instumental. I al desembre, amb un concert 
retrospectiu, van finalitzar els actes de celebració. 
El 20è aniversari ha estat motiu de retrobament amb cantaires que havien deixat la formació, i 
que en alguns casos, reprendran la seva activitat de forma regular.



LIRA DIGITAL El Cor

Gener 202318

Un infantó ens naixia
El 5 de febrer el cor de La Lira va oferir un 
concert de Nadal a l'Església Arxiprestal 
d'Amposta, en el qual van interpretar-se les 
següents obres: Aubada, de Miquel Tortell; Sor 
Tomaseta, amb versió coral de Francesc Batle i 
Pons; Ding, dong! Merrily on High, 
harmonitzada per Josep Gil-Tàrrega; C'est 
Noël qui chante, de Pierre Huwiler; What child 
is this?, atribuïda a Enric VIII; la cantata 
BWV142, Un infantó ens naixia, atribuïda a 
Johann Kuhnau i a Johann Sebastian Bach, i 
per finalitzar, El cant dels ocells, de Pau Casals. 
Este va ser l'últim concert en el qual va poder 
participar la nostra companya Neus.

Per al concert el Cor va comptar amb la 
col·laboració de Lluís Ràfales al piano i baix 
continu, Emma Zaera al violoncel, Adrià Llop a 
la viola, Núria Ortí, Judith Franch i Jordi 
Domínguez al violí, Octavi Ruiz i Pau Rodríguez 
al clarinet, i Déborah Tomàs i Laia López a la 
flauta.

La llegenda de Sant Jordi
El 30 d'abril, dins de la Setmana Cultural de La 
Lira, el cor de La Lira va presentar la cantata La 
llegenda de Sant Jordi, de Raimon Romaní. 
Este va ser un projecte que va treballar amb 
molta il·lusió la nostra companya Neus, 
implicant les xiquetes i xiquets més menuts. 
Abans del concert es va inaugurar l'aula Neus 
Ventura, nom que se li ha donat a l'aula infantil 
en record de la nostra companya. 

Este va ser el primer dels dos concerts de 
commemoració dels 20 anys organitzats pel 
Cor, amb la incorporació d'un bon nombre de 
cantaires que havien deixat fa un temps el 
grup.

L'alumnat infantil de La Lira va treballar amb 
Núria Francino el seu important paper a l'obra 
durant les últimes setmanes abans de 
l'estrena. 

El Cor comptà amb 
la col·laboració de 
Lluís Ràfales al 
piano, Jofre Segura i 
Arnau Folch a la 
percussió, i el 
narrador, Rafel Haro.
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Festa del Mercat
Els dies 20, 21 i 22 de maig, el Cor va 
participar, com cada any, a la Festa del Mercat. 
El dia 21 va participar cantant l'himne de la 
Festa del Mercat, de Tomàs Simón i lletra de 
Miquel Simón, i l'himne Oh! Amposta, del 
mestre Joan Suñé, junt amb la coral Aquae de 
la Unió Filharmònica, i amb la música de la 
Unió Filharmònica i de La Lira Ampostina, 
respectivament.

Dissabte, 21 de maig, el cor de La Lira va rebre 
la coral Veu dels Alfacs, de l'Agrupació Musical 
Rapitenca, dirigida per Tomàs Simón, en un 
concert a l'Església Arxiprestal. En este 
concert el Cor va interpretar: Ay, linda amiga, 
cançó anònima; Cançó de beure, de Gabriel 
Bataille; L'amo de Son Carabassa, de M. 
Portas; Aubada, de Miquel Tortell; Locus Iste, 
d'Anton Bruckner; Deo dicamus gratias, de 
Victor C. Johnson, i Alfonsina y el mar, d'Ariel 
Ramírez, amb harmonització coral de Josep 
Gustems.

En el cant comú els dos cors van interpretar El 

meu avi, de Josep Lluís Ortega-Monasterio, 
amb arranjament de Francesc Vila i Gimferrer, i 
el Cànon de la pau, de Francis Terral.

El Cor va finalitzar la participació a la Festa del 
Mercat, amb la rua final, juntament amb la 
banda de música de la Societat, diumenge 22 
de maig a la tarda.
Fi de curs

El Cor va tancar el curs 2021-2022 el mes de 
juny, amb un cap de setmana d'intercanvi amb 
el cor Mestral de Reus.

Dissabte 25 de juny es desplaçava el Cor a 
Reus, i diumenge 26, rebia el cor Mestral a 
l'auditori Octavi Ruiz. En tots dos concerts el 
cor de La Lira va interpretar novament La 
llegenda de Sant Jordi, de Raimon Romaní, i el 
cant comú que van interpretar els dos cors fou 
Alfonsina y el mar, d'Ariel Ramírez, i el Cànon 
de la pau, de Francis Terral.
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Festes Majors
Cada dos anys és el cor de La Lira Ampostina 
qui posa la música a la missa de Festa Major, 
el 15 d'agost. El 2022, després de la 
pandèmia, el Cor va reprendre esta tradició, 
cantant des del cor de l'Església Arxiprestal.

Aniversari de Libèl·lules dels estels
El dia 15 d'octubre, dins dels actes del dia 
internacional del dol perinatal, es commemorà 
el primer aniversari de l'entitat Libèl·lules dels 
estels. Els cors de La Unió Filharmònica i de La 
Lira Ampostina, van participar-hi interpretant la 
Cançó de bres per a una princesa negra, 
d'Antoni Rodríguez Sabanés, a les escales del 
Mercat Municipal.

Santa Cecília
En el concert de Santa Cecília el cor de La Lira 
va ser l'encarregat de posar música a la 
primera part, i participà també al cant de 
l'himne de La Lira, amb l'alumnat de l'Escola.

En este concert el Cor va interpretar: El cànon 
de la pau, de Francis Terral; Canta la mare, d'A. 
Chover Salom; Cançó de beure, de Gabriel 
Bataille; L'amo de Son Carabassa, de M. 

Portas; Akai Hana, cançó japonesa de Mie 
Nakabayashi; Aubada, de Miquel Tortell; Cançó 
de bres per a una princesa negra, d'Antoni 
Rodríguez Sabanés, i Alfonsina y el mar, d'Ariel 
Ramírez, amb harmonització de Josep 
Gustems.

Concert de cloenda del 20è aniversari
La celebració dels 20 anys de la secció coral 
de La Lira va finalitzar amb un concert el 17 de 
desembre. Trenta-cinc cantaires, dirigides i 
dirigits per Núria Francino Murgadas, des del 
començament, l’any 2002, van recordar cada 
un dels anys del Cor amb obres interpretades 
per la formació en cada un d’ells. 

L’acte va començar amb unes belles i sentides 
paraules sobre el Cor del rapsoda Rafel Haro, 
paraules que van ser continuades amb una 
oda a la pau, amb la lletra d’Imagine de John 
Lennon. 

Cada una de les obres que es van interpretar 
va ser presentada per un o més cantaires, que 
van explicar anècdotes, records relacionats 
amb elles, records a cantaires que ja no són 
entre nosaltres.
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El repertori del concert fou el següent: Tíngluti, 
tàngluti, d'A. Kampp/M. Martorell; En la 
barqueta, de Ramon Bartomeus; Gobbo so 
pare, de Cesar Jaufre (Geoffray); Luci care (K.V. 
346), de Wolfgang Amadeus Mozart; Ton pare 
no té nas, harmonitzada per Baltasar Bibiloni; 
Els tres tambors, de Manuel Oltra; Truita amb 

ceba, de Bernat Rövenstanck; Diàleg, de 
Joaquim Maideu i Puig i text de Marià Manent; 
Per tu jo cantaria, de M. Meystre/W.R. 
Willisegger; Et incarnatus est..., de Joan 
Cererols; Laudamus te, d'Antonio Vivaldi; 
Havanera (Carmen), de Georges Bizet; Himne 

dels pirates, d'Albert Guinovart / Xavier Bru de 
Sala; Cor d'introducció de l'òpera L'Elisir 
d'amore, de Gaetano Donizetti; Kyrie de la 
Misa a Buenos Aires, Misatango, de Martín 
Palmeri; La cançó del Carrilet, de Josep Bo i 

harmonització de Rosend Aymí; Balaio, 
d'Héctor Villa-lobos; Jo sé..., de Francesc Vila i 
text de Joan Farràs; Akai Hana, cançó 
japonesa de Mei Nakabayashi, i Deo dicamus 
gratias, de Victor C. Johnson.

El concert va finalitzar amb dues obres com 
bis. La primera, la nadala tradicional catalana 
Baixeu pastors, harmonitzada per Josep Ollé. 
La segona, i amb la participació del públic, el 
Cànon de la pau, de Francis Terral.

El Cor va comptar amb la col·laboració 
d’Octavi Ruiz, Pau Rodríguez i Paula Royo al 
clarinet, Maripau Medina, soprano, i de qui ja 
fa temps que és un membre més de la 
formació, el pianista Lluís Ràfales.
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Una educació musical de prestigi
Els estudis de música de La Lira Ampostina 
sovint ens donen alegries, amb bones notícies 
relacionades amb alumnes o ex-alumnes. El 
2022 no va ser menys. Però, repassem què ha 
passat a la nostra escola i conservatori durant 
l'any que hem deixat enrere.

Les audicions de gener
En tornar de les vacances de Nadal, com cada 
curs, es reprén l'activitat lectiva i arriben les 
audicions dels diferents instruments: saxo, 
arpa, clarinet, piano, metall, fagot, trompeta, 
oboè, guitarra i corda.

Nexes Project
Diumenge 6 de febrer l'auditori Octavi Ruiz 
rebia el quartet de saxofons Nexes Project, dos 
dels membres dels quals són músics i ex-
alumnes de La Lira: Joan German i Pep 
Ignacio.

Nexes Project neix a Barcelona l’any 2021, de 
la mà de quatre estudiants de saxòfon clàssic i 
contemporani de l’aula de l’ESMUC. Amb la 
tutela saxofonista del Nacho Gascón i del 
pianista Kennedy Moretti, volen fer arribar la 
seva música tan lluny com puguin a través dels 
seus instruments de vent. Han rebut classes de 
Kebyart Ensemble i del clarinetista Lorenzo 
Coppola.

La idea d’engegar aquest projecte sorgeix de 
la necessitat dels integrants de fer música 
junts, de tenir la possibilitat de conèixer la 
música escrita originalment per a la formació, 
però també donar-se la oportunitat de 

descobrir música per a altres formacions, 
donant-li així una perspectiva diferent.

El programa del concert va ser: Gener: al 
costat de la xemeneia, de Les Estacions 
Op.37b, Piotr Ilitx Txaikovski; Quartet de Corda 
Op.20 No.4 en Re Major, Joseph Haydn, i 
Quatuor, d'Alexandre Glazunov.

IX Curs Internacional de Clarinet
Durant els dies 8, 9 i 10 d’abril es va realitzar a 
les instal·lacions de La Lira Ampostina el IX 
Curs Internacional de Clarinet, en el qual, la 
clarinetista ampostina, Laura Ruiz Ferreres, 
catedràtica a l’Hochschule für Musik und 
Darstellende Kunst de Frankfurt am Main, 
professora a l’Escola Superior de Música 
Forum Musikae de Madrid i clarinet Solista de 
l’orquestra britànica Oxford Philharmonic, va 
impartir classes magistrals a un total de dotze 
alumnes de diferents nacionalitats.

El curs va tornar després que la pandèmia ho 
impedís, i de nou superà les nostres fronteres, 
donant la benvinguda, un any més, a alumnes 
de grans escoles superiors nacionals i 
internacionals.

Dintre d’aquest clima internacional i 
multilingüe, els alumnes van poder aprendre 
aspectes tècnics, de repertori solista i 
orquestral. La professora destacà el bon 
ambient i la gran companyonia entre els 
alumnes que durant estos dies també van 
conviure, conèixer la banda de música de la 
Lira, així com la nostra ciutat i territori.
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El curs, sorgit en moments de dificultats 
econòmiques de la Societat, fou concebut com 
un curs benèfic. En l’actualitat es manté esta 
finalitat, i els honoraris de la professora, a més 
de part de les inscripcions dels alumnes són 
donats a l’entitat, per col·laborar amb l’escola 
de música de la Lira Ampostina.

Des de la Lira Ampostina volem agrair la 
generositat i la feina de la professora Laura 
Ruiz Ferreres, i la confiança dipositada per 
l’alumnat que participa en cada edició del curs. 
També volem expressar la nostra satisfacció 
pel fet que artistes de renom, que iniciaren el 
seu camí musical al nostre centre, mantinguen 
el vincle amb la que sempre serà casa seva.

La pròxima edició del curs es realitzarà els dies 
17, 18 i 19 del mes de febrer de 2023.

L'aula Neus Ventura
Amb motiu del concert del Cor a la Setmana 
Cultural, el 30 d'abril, abans d'iniciar-se l'acte, 
la direcció de l'Escola i Centre Professional de 
Música, la Junta, el claustre de professors i el 
cor de La Lira Ampostina, van ser presents en 
la inauguració del canvi de nom de l'aula 
infantil de La Lira, la qual duu el nom, des 
d'aleshores, de Neus Ventura, en record de qui 
durant generacions ha donat la benvinguda a 
les xiquetes i xiquets al món de la música, 
sempre amb un somriure a la cara. També es 
va lliurar a Carmencín i Minermino, pares de 

Neus, un cartell commemoratiu del concert, en 
què s'interpretà La llegenda de Sant Jordi, dins 
del 20è aniversari del Cor.

24a Setmana Cultural
Del 29 d'abril al 7 de maig se celebrà la 24a 
Setmana Cultural de La Lira Ampostina, amb 
concerts, audicions, presentacions de llibres, 
tallers per a l'alumnat i les aules al carrer, un a 
setmana cultural en plena normalitat després 
de 3 anys.

Dissabte 29 d'abril, començava la Setmana 
Cultural amb el concert de la banda de música 
de La Lira Ampostina, a l'auditori Octavi Ruiz.

Dissabte 30 d'abril al matí, audicions de 
cambra amb piano i concert de l'orquestra de 
corda, a l'auditori de l'Escola.
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Dissabte a la tarda, La llegenda de Sant Jordi, 
presentada pel cor de La Lira Ampostina, amb 
la col·laboració del cor d'infantil de l'Escola. 
També es va fer el lliurament del concurs de 
redacció i dibuix de la Setmana Cultural. 

Diumenge 1 de maig, l'orquestra de clarinets 
treia la música al carrer, a la plaça Ramon 
Berenguer IV.

Dilluns 2 de maig, l'orquestra de guitarres va 

oferir una audició, i després el cor de grau 
professional va representar el musical El petit 
príncep, a l'auditori Octavi Ruiz.

Dimecres 4 de maig, la banda de l'Escola i la 
banda de grau professional van oferir un 
concert a la plaça Ramon Berenguer IV.

Dijous 5 de maig, 
Arturo Gaya i Maria 
Elena Maureso van 
presentar el llibre 
L'Ebre, 50 raons per 
estimar-lo,  a 
l'auditori de l'Escola.

Divendres 6 de maig, a l'auditori Octavi Ruiz, 
es va realitzar una audició de l'aula de 
percussió i de cant modern.

Dissabte 7 de maig, van sortir les aules al 

carrer, oferint audicions en diferents llocs de la 
ciutat.

A més de totes estes activitats, l'alumnat de La 
Lira va poder participar en un taller 
d'improvisació lliure, gimcanes, un taller 
d'iniciació a la rondalla, un taller de direcció de 
banda, entre altres, trencant la rutina de les 
classes de cada dia.
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Les aules al carrer en imatges
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Liv Quartet
El quartet de clarinets Liv Quartet és un grup 
de música de cambra que va sorgir de la 
passió pel clarinet i la música de cambra. Un 
dels seus objectius és donar a conèixer la gran 
quantitat de música composada especialment 
per aquesta formació, i així, donar pas a una 
nova concepció de la música de cambra per a 
instruments de vent, tan presents al nostre 
país, però tan poc vistos en programacions de 
concert.

Les quatre intèrprets, 
Naama Caspo-Goldstein 
(Haifa, Israel), Vanessa 
Klöpping (Suïssa), Laia 
Haro Catalan i Júlia Solà 
Cabrera (totes dues 
d’Amposta, ex-alumnes 
de La Lira Ampostina i 
músics de la nostra 
banda) assisteixen 
regularment a classes 
magistrals i es formen com quartet amb grans 
clarinetistes com Laura Ruiz Ferreres, Sylvia 
Schmückle-Wagne, Martin Spangenberg i José 
Luis Estellés, així com amb altres músics, com 
ara Tim Vogler.

A més de l'orgull que les nostres alumnes es 
formin en centres i professorat de prestigi, Liv 
Quartet ha estat notícia enguany per premis 
aconseguits en diferents concursos 
internacionals.

Al maig van ser premiades al concurs de 
cambra Musiques d’Ensemble. Este és un 
concurs d’àmbit europeu, organitzat per la 
FNAPEC, federació nacional -francesa- de 
pares d’alumnes de conservatoris i d’escoles 
de música, de dansa i de teatre. En el concurs 
no només es premia la qualitat de la 
interpretació, sinó també el projecte col·lectiu 
que es presenta, i vol ser una via de 
descobriment i d’acompanyament de joves 

talents. Diferents mecenes realitzen 
aportaciones econòmiques en els diferents 
premis que s’atorguen.

En el cas de Liv Quartet, van aconseguir un 
guardó de 2000€ per al seu projecte, aportat 
per la mecenes senyora Nguyen Thien Dao.

Al mes de juny el quartet va aconseguir el 
premi a la millor interpretació d’una obra 
espanyola, al 10è Concurs Internacional de 
Música de Cambra “Antón García Abril”, que 
es va celebrar esta setmana a la localitat 
granadina de Baza.

L’obra amb la qual van aconseguir el premi va 
ser “Cinc bagatel·les”, de Salvador Brotons.

A més, Liv Quartet va participar al concert de 
Santa Cecília, interpretant amb la banda de 
música de La Lira Ampostina l'obra The 
Musketeer, d'Óscar Navarro, sent esta 
interpretació seleccionada per emetre'ls al 
programa Plaza Mayor de Radio Nacional 
Clásica, el dia 25 de desembre.

Júlia Solà i Laia Haro van finalitzar el 2022 el 
seu màster d'interpretació de clarinet que 
estaven cursant a la Hochschule für Musik und 
Darstellende Kunst Frankfurt am Main, amb la 
professora ampostina Laura Ruiz Ferreres.
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Molt personal, a Catalunya Música
El programa Molt personal, amb Rosa Bartroli, 
a Catalunya Música, va tenir com 
protagonistes durant dues setmanes, els 
músics i ex-alumnes de La Lira Ampostina, 
Pau Rodríguez  i Gerard Costes.

Pau Rodríguez, format a La Lira Ampostina, és 
actualment el director de l'Escola i del Centre 
Professional de Música La Lira Ampostina, és 
professor de clarinet, músic de la banda, i un 
dels impulsors del Delta Chamber Music 
Festival.

Gerard Costes, format a La Lira Ampostina, és 
trombó solista de l’orquestra musicAeterna, 
fundada i dirigida per Teodor Currentzis el 2004 
a Novosibirsk (Rússia).

Festa del Mercat
L'alumnat de La Lira va participar a la Festa del 
Mercat, com cada any. 

Cada dia, en diferents franges horàries, 
conjunts instrumentals amenitzaven l'estada 
del públic a la Fonda del Músic. Clarinets, 
saxos, metalls, corda, flautes, van passar per la 
Fonda del Músic per posar música en directe a 
la festa.
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La banda de l'Escola va posar la música als 
jocs tradicionals que es van realitzar dissabte, 
21 de maig, al matí.

Final de curs 2021-2022
El curs 2021-2022 va finalitzar el mes de juny 
amb les audicions del darrer quatrimestre de 
les diferents aules, el lliurament d'orles i el 
concert de les bandes de l'Escola i de grau 
professional.

El curs passat, per primer cop, es van 
organitzar unes estades de cap de setmana, al 
final del curs. L'alumnat que hi va participar, 
tant de grau elemental com de grau 
professional, van passar un cap de setmana a 
la casa de colònies del restaurant l'Alberg, fent 
diferents activitats, i oferint un concert de 
cloenda el dia 19 de juny.

El dia 20 de juny es van lliurar les orles de grau 
elemental i de grau professional. En l'acte de 
graduació, a més del lliurament de les orles i 
dels parlaments d'alumnat i professorat, 
l'alumnat de grau professional va oferir una 

mostra del nivell assolit durant els seus 
estudis.
El dia 21 de juny, Dia de la música, van tancar 
el curs les bandes de l'Escola i de grau 
professional amb el seu concert.
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David Rebull
Al mes de març coneixíem que David Rebull, 
que va acabar el grau professional de 
violoncel a La Lira el curs 2021-2022, va ser 
un dels premiats als premis extraordinaris dels 
ensenyaments artístics professionals, en 
l’àmbit de la música, del curs 2020-2021, que 
convoca el Departament d’Educació. En estos 
premis el tribunal va acordar atorgar 3 premis, 
entre els quals David Rebull, 
“pel talent que es desprèn de 
la seva execució, per la 
presència escènica i per 
l’audàcia demostrada en la 
selecció de les obres”.

També David, al juliol, va 
obtenir accés als estudis 
superiors de violoncel a la 
universitat alemanya de Saar, a la ciutat de 
Saarbrücken, amb el professor Gustav 
Rivinius.

Professors concertistes
És un valor afegit que el professorat del nostre 
centre siguin professionals amb una activitat 
artística fora de l'àmbit de l'educació. Això 
acaba enriquint el nostre alumnat. 

El 2022, el director del nostre centre, i 
professor de clarinet, Pau Rodríguez, va 

participar al maig,  junt amb la pianista Ester 
Lecha, al 57è Festival Internacional de Música 
de Cambra de Plodiv (Bulgària), el festival de 
música de cambra amb més edicions 
d’Europa. 

Pau també formà part, al juliol, del professorat 
del primer curs de vent i fusta, Menorca 
Winds, dedicat al clarinet, oboè i flauta. El curs 
l’organitzà l’Ateneu Musical de Ferreries 
(Menorca). A més, dimecres 13 de juliol, el 
professorat oferí un concert a l’auditori de 
Ferreries.

Arriba la musicoteràpia a La Lira 
Ampostina
Una de les novetats del nou curs a La Lira 
Ampostina han estat les sessions de 
musicoteràpia per a embarassades i per a 
nadons, de la mà de la musicoterapeuta 
Romina Rótulo.

A més de les sessions progamades, La Lira 
Ampostina va ser el lloc on es va realitzar el 
taller de musicoteràpia i 
neurodesenvolupament, en el context de la 
celebració del dia de l'infant prematur.

El taller organitzat per Silvia Franch, pediatra 
de la Unitat Neonatal de l’HTVC i Cinta 
Panisello, infermera de la unitat Neonatal i 
especialista en pediatria de l’HTVC juntament 
amb l’escola de música de La Lira Ampostina 
es dugué a terme a l’auditori de l’Escola.

La musicoteràpia és una disciplina científica 
en la qual s’utilitza la música i els diferents 
elements per assolir objectius que millorin la
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qualitat de vida de les persones.

La sessió, que va anar de la mà de la 
pedagoga i musicoterapeuta Romina Rótulo, 
va tenir entre altres objectius que les famílies 
descobrissin què és la musicoteràpia, 
aprenguessin a connectar amb els seus  
nadons i donar eines per a que puguin viure 
de manera més conscient aquesta etapa de la 
vida, així com enfortir el vincle o crear rutines 
saludables acompanyades de la música.

En l’acte, coorganitzat per la unitat Neonatal 
de l’HTVC 
(Hospital Verge de 
la Cinta) i la Lira 
Ampostina, també 
es va comptar 
amb la fantàstica 
actuació d’un grup 
de cambra 
d’alumnes d’oboè 
de l’escola i d’un 
quintet de vent 
format per professors del Centre.

La musicoterapia té molts beneficis per als 
nadons, com estimular el desenvolupament 
emocional, cognitiu, social i físic del bebè, 
afavorir la creativitat i la imaginació, ajudar a la 
comunicació, la socialització i potenciar el 
vincle entre el bebè i els seus cuidadors, entre 
altres.

Els centres educatius visiten La Lira
El 26 d'octubre, alumnes de primària de les 
escoles de la ciutat, van realitzar el "tour per 
La Lira", coneixent de primera mà les diferents 
famílies d'instruments, escoltar-los, i fins i tot 
tocar-los!

Alumnes i ex-alumnes a la JONC
Un cop més, alumnes de La Lira Ampostina, 
formen part de la Jove Orquestra Nacional de 
Catalunya per a la temporada 2022-2023. El 
2022 van ser seleccionats Jordi Domínguez, 
com violí titular a la JONC Alevins, i Júlia Haro 
com clarinet reserva. D'altra banda, recordem 
que els trompistes Pep Curto i Jesús Díez, ex-
alumnes de La Lira, també formen part de la 
JONC. També Arnau Folch va participar al 
desembre en un taller amb la JONC aleví.

Des de La Lira Ampostina felicitem els 
alumnes i el professorat del nostre centre per 
estes fites, una mostra de la bona feina que es 
fa al nostre centre educatiu.
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Santa Cecília
A més de la participació de l'alumnat de 
l'Escola en el cant de l'himne de La Lira al 
concert de Santa Cecília, per segon any, 
l'alumnat va participar en una tarda de música 
a la porta principal de l'auditori Octavi Ruiz, el 
mateix dia de Santa Cecília, el 22 de 
novembre. Diferents aules van treure la música 
al carrer per compartir-la amb tota la gent que 
passava per davant de la seu de la Societat.

Amposta canta al Nadal
L'any 2022 La Lira ha recuperat el festival 
Amposta canta al Nadal, en què les diferents 
escoles de primària i de les societats musicals 
de la ciutat, s'apleguen a l'auditori Octavi Ruiz 
per a una gran cantada de nadales. Es va 
celebrar dimecres 14 de desembre.

Concert de les bandes del centre
Dimarts, 20 de desembre, la banda de l'Escola 
i la banda de grau professional, dirigides per 

Déborah Tomàs i per Àlex Rodríguez, 
respectivament, van oferir el seu concert de 
Nadal a l'auditori Octavi Ruiz.

Festival de Nadal
El dia 21 de desembre es va celebrar el 
Festival de Nadal de La Lira Ampostina. El 
Festival començava amb l'actuació dels més 
menuts, l'aula amb què Neus iniciava la festa, 
cada any amb una indumentària, pastorets, 
angelets,... Va ser de la mà de Tere Ruiz que 
els més menuts de La Lira van sortir a 
l'escenari i van cantar i escenificar nadales.

I després de la gran actuació, van rebre la 
visita de la Mare i del Pare Noel, que els van 
dur regals i caramels.
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A continuació va ser el torn de l'aula de flauta, 
amb la professora Déborah Tomàs.

L'aula de cant modern, amb la professora 
Anna Chiva, va seguir a les flautes.

Després va ser el torn de l'orquestra de 
guitarres, amb la professora Clàudia Giménez.

I després de la corda pinçada, arribava la 
corda fregada, amb l'orquestra de corda, i la 
seva professora, Nàiade Martínez.

I a la corda va seguir la veu, amb l'actuació de 
l'alumnat de cant coral del grau professional, 
amb el seu professor, Àlex Rodríguez.

Amb l'actuació de l'alumnat de coral va 
acabar la primera part i es va donar pas al 
lliurament de les beques a l'excel·lència en 
l'estudi, atorgades per la família Torres-
Soriano. Les alumnes guardonades el 2022 
han estat Anna Baiges i Júlia Haro. 
Enhorabona!

I ja a la segona part, va arribar l'aula de piano, 
amb el professor José Rico.

L'aula d'oboè i fagot, amb el professor Llorenç 
Monfort, va seguir als pianos.

I seguint amb el vent, la següent aula va ser la 
de clarinet, amb el professor Pau Rodríguez.
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La següent aula va ser la de saxofon, amb el 
professor Rafel Margalef.

I el Festival el tancava l'aula de metall, amb el 
professor Vicent Reverté.

Eufòria
Clàudia Xiva, que va acabar el grau 
professional de violoncel a La Lira Ampostina, 
va ser una de les participants al programa de 
TV3, Eufòria. La gent d'Amposta va seguir i 

donar suport a la jove, que va fer un gran 
paper.

Les Festes Majors d'Amposta del 2022 van 
finalitzar amb un concert de Clàudia a la plaça 
de l'Ajuntament, on vam poder escoltar temes 
escoltats al programa de televisió, i temes 
propis del conjunt que forma amb Josep 
Lanau. El duet també van actuar al festival 
Terres Travel 2022, a Tortosa, i al Festival 
Música en Terres de Cruïlla, a La Sénia.

Reconeixement a la trajectòria 
d'Octavi Ruiz
L’auditori de la Unió Filharmònica va ser al 
mes de gener, l’escenari de la primera Nit de la 
Cultura d’Amposta, en la qual es reconeix la 
trajectòria cultural d’entitats i de persones 
ampostines. Entre altres, es va fer un 
reconeixement a la trajectòria musical de qui 
ha estat 39 anys director de la banda de 
música La Lira Ampostina i de l’escola de 
música de la Societat, Octavi Ruiz. Octavi va 
obsequiar els assistents amb una interpretació 
al clarinet de l'himne Oh! Amposta.
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Torna Amposta de Banda a Banda
L'any 2021 es va reprendre el cicle Amposta de Banda a Banda, però la situació sanitària del 
moment només va permetre realitzar un dels concerts del cicle, el de la banda de música de La 
Lira Ampostina. Este 2023 torna el cicle de música que porta la música de banda a la ciutat 
d'Amposta, de la mà de formacions de prestigi, com no podia ser d'altra manera. A continuació 
teniu les bandes participants al cicle.

El 4 de febrer visita l'auditori Octavi Ruiz la 
Banda Municipal de Castelló, dirigida per 
Marcel Ortega. La banda té els seus inicis en
l'any 1914. Ha estat guardonada amb la 
Medalla d'Or al Mèrit en les Belles Arts i la 
distinció d'"Insigne de la música valenciana", 
concedida per la M. I. Acadèmia de la Música 
Valenciana.

El 4 de març és el torn de la Banda Simfònica 
del Conservatori Superior de Música del 
País Basc, Musikene, dirigida per José 
Antonio Guerrero. Interpretaran el concert 
d'Amposta per a saxo alt i banda, del mestre 
Adolf Ventas. El saxofon solista serà José 
Esteban Larreina.

El dia 1 d'abril tancarà el cicle la Banda de Música de La Lira Ampostina, sota la direcció de 
Sergi Costes Ferré, amb motiu del concert de primavera de la Societat.

Tots els concerts requereixen la reserva d'entrada. Excepte el concert de primavera, que és 
gratuït, els altres tenen un preu d'entrada de 3€ per col·laborar amb La Lira, que es pot adquirir a 
la secretaria de La Lira Ampostina, a laliraampostina.com/entrades, o al web d'Entrápolis.
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Un 2022 de dificultats i de reptes
L'any 2022 no ha estat un any fàcil. Ens han 
deixat persones importants, com Neus. Les 
sòcies i socis de La Lira que han vingut a les 
assemblees que s'han convocat, una 
d'ordinària i dues d'extraordinàries, han 
conegut de primera mà la situació econòmica 
de l'entitat. Malgrat això, la Junta treballa 
perquè totes les seccions segueixin funcionant 
amb normalitat, cercant més fonts de 
finançament.

També ha estat un any de reptes i de nous 
projectes. La Banda ha anat al certamen de La 
Sénia, fent un gran paper. Ha presentat un 
repertori de gran dificultat al concert de Festes 
Majors. S'ha afegit un nou concert a la 
programació de la banda, el concert d'hivern. 
El Cor ha complit 20 anys i ha programat dos 
concerts importants, aconseguint reunir 
cantaires que feia temps que ja no en 
formaven part. La Llegenda de Sant Jordi ha 
estat una fita important, amb la participació de 
l'alumnat de l'Escola. L'Escola ha posat en 
marxa les sessions de musicoteràpia per a 
embarassades i per a nadons, apostant per un 
nou servei que ha tingut una bona acollida, i 
que era esperat.

Renovació de la Junta
Tal com estableixen els estatuts de La Lira 
Ampostina, cada 2 anys hi ha una renovació 
parcial de la Junta Directiva. L'any 2022 
tocava renovar els càrrecs de president, 
vicesecretari i vuit vocals. Només es va 
presentar una candidatura, composada per 
Manel Zaera Idiarte (president), Esteve Tigel 
Cardona (vicesecretari), Maria Jesús Rebollo  
López (vocal), Gemma Polo Roda (vocal) i 
Agustí Roé Juan (vocal). 

Per motius personals ha hagut baixes durant 
el 2022, amb la qual cosa, la composició de la 
Junta Directiva de La Lira Ampostina queda de 
la següent manera:

President: Manel Zaera Idiarte
Vicepresident: vacant
Secretària: Núria Ruiz Barrera
Vicesecretari: vacant
Tresorera: Rosa Fabra Verge
Vocal: Maria Jesús Rebollo López
Vocal: Gemma Polo Roda
Vocal: Agustí Roé Juan
Vocal: Marc Vilagrasa Escoda

La Junta convida qualsevol persona que vulgui 
col·laborar i formar part de l'equip, que es posi 
en contacte a través de 
presidencia@laliraampostina.com. No només 
es cobriran els càrrecs que han quedat 
vacants, si no que és una oportunitat per tirar 
endavant projectes il·lusionats per al futur de 
La Lira.

Finançament públic
L'Ajuntament d'Amposta l'any 2021 va fer una 
aportació extraordinària de 30.000€ a La Lira 
Ampostina per ajudar a fer front a les 
necessitats de l'entitat. El 26 de setembre de 
2022, el ple de l'Ajuntament va aprovar una 
modificació del conveni amb La Lira, ampliant 
l'aportació en 50.000€ de forma extraordinària.

Al juliol, l'Institut Català de les Empreses 
Culturals atorgava 4284,95€ a La Lira 
Ampostina, relacionats amb la subvenció de 
formacions musicals estables, relacionada 
amb les activitats de la banda de música.

La Diputació de Tarragona va atorgar el mes 
de novembre una subvenció de 7145€ 
relacionada amb l'adquisició de instruments, 
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material informàtic i de so, i una de 7852€ 
relacionada amb les activitats de la banda.

També al novembre, l'Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural (OSIC), va atorgar una 
subvenció de 5000€ a La Lira per a 
l'adquisició d'equipament tecnològic.

Finalment, La Lira ha sol·licitat una subvenció 
de 6000€ que atorga l'Ajuntament, relacionada 
amb l'aportació que fa Agbar per repartir entre 
les entitats de la ciutat.

Algunes d'estes subvencions es rebran durant 
el 2023.

Contractacions
La banda de música el 2022 va aconseguir 
sumar uns ingressos de 9290€ per actuacions, 
corresponents a la participació al Certament 
de La Sénia, el concert a Gandesa i la 
participació a les Festes de la Cinta.

Lloguers
Després del 2020 les activitats de lloguer han 
anat augmentant poc a poc. Les dues 

principals fonts de 
lloguer de La Lira, 
actualment, són el 
bar i la sala de ball. 
En ambdós casos 
suposa uns 
ingressos anuals 
aproximadament de 
20400€. Els músics 

de la banda han pogut accedir gratuïtament a 

les sessions de Legend Music Club, a la sala 
de ball, i s'està treballant per poder oferir 
descomptes a les sòcies i socis en un futur.

Els centres educatius coneixen La 
Lira
Des de fa uns quants cursos que ens visita 
l'alumnat de 2n d'ESO de l'Institut de 
Tecnificació, per conèixer La Lira des del punt 
de vista de la societat, del seu funcionament, 
seccions, activitat, etc.

El mes de novembre el president de l'entitat 
els va rebre un cop més, visitant la sala de 
ball, recordant que els orígens de La Lira van 
estar relacionats amb la voluntat d'un grup de 
músics que volien amenitzar les festes i fer 
ball, i després es van traslladar a l'auditori 
Octavi Ruiz. Les i els alumnes van seure a les 
cadires de la banda i van poder tenir certa 
idea de què se sent quan s'està dalt de 
l'escenari en un concert. Van mostra molt 
d'interès per tots els aspectes de l'entitat amb 
preguntes diverses.

Ens fa molta il·lusió poder rebre els centres 
educatius, tant des de l'escola de música com 
des de la Societat, per continuar obrint-nos a 
la ciutadania i ajudar a que coneguin què és i 
què es fa a La Lira.
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Neus Ventura
El dia 1 de març ens deixava Neus Ventura, músic de la Banda, cantaire 
del Cor, professora de l'Escola. ex-alumna de La Lira. Persona molt 
estimada, amb un caràcter positiu que ha va demostrar tenir fins l'últim 
moment. Va marxar molt prompte, deixant un gran buit a la seva família i 
a la seva casa, La Lira Ampostina. I va marxar estan en actiu fins l'últim 
moment, amb els seus alumnes, cantant al Cor o presentant concerts, 
perquè Neus, tot i no poder tocar el clarinet, va continuar participant en 
els concerts de la Banda -i també del Bor-, fent el paper de 
presentadora, una presentadora de luxe.

La Banda va acompanyar-la en la seva última cercavila fins l'Església 
Arxiprestal, plena de gom a gom per acomiadar-la. Allí, clarinetistes de 
La Lira van interpretar La vida es bella, una de les seves preferides, i el cor de La Lira va 
interpretar Signore delle Cime. Un comiat amb música, com ella va viure la vida.

Durant tot el 2022 Neus ha estat present en els actes i activitats de La Lira. El cartell del concert 
de primavera de la banda tenia un únic element, la cara somrient de Neus. Al final del concert es 
va lliurar un cartell als seus pares i es va mostrar un vídeo amb imatges de Neus de diferents 
anys i en les diferents vessants que ha tingut a La Lira. Abans del concert de la Setmana Cultural 
del Cor, amb La Llegenda de Sant Jordi, es va fer el canvi de nom de l'aula d'infantil, posant-li el 
nom de Neus. El concert va estar dedicat a ella. En diferents actes, el record de Neus ha estat 
present. Moments de record inevitables, l'aula d'infantil cantant a les aules al carrer, o al Festival 
de Nadal.
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Agustí Ruiz Miralles
El dia 5 de setembre, traspassava un altre músic. Agustí Ruiz havia tocat la 
tuba a la banda, era pare de Núria, Agustí i Santi, fill d'Agustí Ruiz, un dels 
fundadors de La Lira Ampostina, iaio de músics, germà de músic, i tio de 
músics. En els últims temps no podia tocar, però intentava no perdre's cap 
concert de La Lira.

José Callarisa Borràs
El 29 de setembre teníem la notícia de la mort de José Callarisa. Va ser membre de diferents 
juntes durant vàries dècades. Sempre va treballar per a la Societat. Molts d'alumnes de La Lira 
tenen la seva lletra als diplomes que es lliuraven 
cada any amb les notes dels seus estudis. El 1999 
va apadrinar, junt amb Pepita Giné, la bandera de la 
banda de l'Escola de La Lira Ampostina.

Ens han visitat
Durant l'any 2022 ens han visitat diferents 
formacions, que han actuat al nostre auditori. 
El cap de setmana del 9 i 10 de juliol l'auditori 
Octavi Ruiz va acollir concerts de la Banda 
Simfònica de la Diputació de Tarragona 
(BSDT) i de l'Orquestra Simfònica de les Terres 
de l'Ebre, respecteivament.

El 16 de juliol va ser el torn de la Jove 
Orquestra Simfònica de la Diputació de 
Tarragona (JOSDT).

DeltaChamber Music Festival 2022
Del 25 de juliol al 7 d’agost de 2022 se celebrà 
una nova edició del DeltaChamber Music 
Festival, el festival internacional de música de 
cambra de les Terres de l’Ebre, que duia el títol 
“Fantasia”. El festival, que va començar amb 
una programació de concerts a Amposta, ha 
anat ampliant els escenaris dels concerts en 
diferents indrets del territori, sent el 2022 seus 
del DeltaChamber Music Festival Amposta, 

Tortosa, Ulldecona, Deltebre i Flix.

El festival també aposta pel talent jove del país 
amb els programes Young Talent i Academy. 
La Lira Ampostina va ser la seu per a les 
audicions d’estos programes.
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En la passada edició es recuperaren els tallers 
multidisciplinaris, oberts a tots els públics. 
Estos tallers van ser: “La motivació i la música 
amb perspectiva musicoterapèutica”, realitzat 
per la musicoterapeuta Romina Rótulo –qui 
realitza els tallers de musicoteràpia a La Lira 
Ampostina este curs 2022-2023– i l’altre, 
“Mobilitat i prevenció de lesions-Fitness”, 
realitzat per Oscar Alexander Roldan Agudelo, 
CEO de Fitmewise i entrenador personal.

Entre els artistes de l’edició 2022 va comptar 
amb diferents músics formats a La Lira 
Ampostina, com són Laura Ruiz i Pau 
Rodríguez, i en el programa Academy, Mar 
Anglés, David Rebull i Laia Haro. A més, com 
en totes les edicions, hi participaren solistes 
de diferents indrets de la geografia espanyola i 
europea.

El DeltaChamber Music Festival és un projecte 
liderat per dos músics ampostins, formats a La 
Lira Ampostina, Laura Ruiz i Pau Rodríguez.

Quota de soci 2023
Tal com es va establir a l'assemblea general 
extraordinària del mes de juliol, la quota 
general de soci augmentarà 1€ el mes de 
gener de 2023. Això vol dir que les quotes de 
soci queden de la següent manera:

Eugeni Alemany
El dia 11 de març, l'humorista valencià Eugeni 
Alemany, presenta el seu espectacle, En 
persona guanye. En este espectacle hi haurà 
la col·laboració de la banda de música de La 
Lira Ampostina. Les entrades estan 
disponibles a un preu de 18€. Com tots els 
actes de pagament que s'organitzen, els 
diners recollits són destinats al finançament de 
l'Escola i del conservatori de la Societat.

Mensual Anual
General 11€ 132€
Majors 65 7,15€ 85,8€
Menors 18 5,23€ 62,7€
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Activitats de la Banda el 2023
A continuació teniu les activitats previstes de 
la banda de música per al 2023.

Febrer
- Dissabte 11: Concert d'hivern.
Març
- Dissabte 11: Col·laboració a l'espectacle 
d'Eugeni Alemany.
Abril
- Dissabte 1: Concert de primavera.
- Diumenge 23: Concert amb la Freiburger 
Blasorchester.
Maig
- Divendres 19: Inauguració de la Festa del 
Mercat (provisional).
- Diumenge 21: Concert-serenata i rua de 
cloenda de la Festa del Mercat (provisional).
- Pendent de data: Concert de soundpainting 
a Lo Pati.
Juny
- Dissabte 10: Col·laboració en benefici de 
l'associació Jeroni Moragas a Corbera d'Ebre 
(provisional).
Juliol
- Pendent de data: Presentació de les i dels 
representants de Festes.
Agost
- Diumenge 13: Festival de Bandes.
- Dimecres 16: Concert a la Plaça.
- Dijous 17 a diumenge 20: Cercaviles de 
Festes.
Setembre
- Dissabte 2: Participació a les Festes Majors 
de Gandesa  (provisional).
- Diumenge 3: Processó de la Cinta a Tortosa.
- Dilluns 11: Diada Nacional de Catalunya.
- Concert a les Quintanes (provisional i 
pendent de data).
Novembre
- Dissabte 18: Concert de Santa Cecília.
- Diumenge 19: Cercavila i missa de Santa 
Cecília.

Activitats del Cor el 2023
A continuació teniu les activitats previstes del 
Cor per al 2023.

Abril
- Concert a la Setmana Cultural (provisional).
Maig
- Divendres 19: Inauguració de la Festa del 
Mercat (provisional).
- Dissabte 20: Concert a la Festa del Mercat 
(provisional).
- Dissabte 21: Participació a la rua de cloenda 
de la Festa del Mercat (provisional).
Juny/juliol
- Concert de fi de curs (provisional).
Novembre
- Dissabte 18: Concert de Santa Cecília.
Desembre
- Concert de Nadal (provisional).

Representant 2023
La representant de La Lira Ampostina durant el 
2022 ha estat Paula Pagà, clarinetista de la 
banda de música. Si per al 2023 la vostra filla 
o fill vol ser representant o representant 
infantil, poseu-vos en contacte amb la 
secretaria de La Lira o envieu un correu a 
presidencia@laliraampostina.com. El dia del 
concert d'hivern de la banda de música, el dia 
11 de febrer, es farà la seva presentació.




