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Festes Sta. Cecília 2006
jueves, 09 de noviembre de 2006

ElÂ dissabte 11 de novembre, la UniÃ³ Musical La Lira de Vila-real donarÃ inici a les festes anuals en honor a Sta.
CecÃ-lia amb el PregÃ³, que tindrÃ lloc a les 18:00h a la sala d'actes de la FundaciÃ³ Caixa Rural Vila-real.
El mantenedor de l'acte serÃ D. Juan Monterde Garcia Pozuelo:
Nascut a la ciutat de Mallorca, va estudiar matemÃ tiques a la Universitat de ValÃ¨ncia, on tambÃ© es va doctorar.
Resideix a Vila-real des de l'any 1985 i Ã©s Professor Titular de Geometria i Topologia de la Universitat de ValÃ¨ncia.
Confessa no tindre ni idea de mÃºsica i que el seu Ãºnic mÃ¨rit per a ser mantenidor d'aquest acte Ã©s ser pare d'un fill
mÃºsic de la banda i d'un altre que tant de bÃ³ arribe a ser-ho.
En aquest mateix acte, es podrÃ gaudir de l'actuaciÃ³ del Sextet de Saxos de la UniÃ³ Musical La Lira.
El diumenge segÃ¼ent, dia 12, se celebrarÃ Â una festa al pati de l'IES Francesc TÃ rrega per als xiquets i xiquetes.
Manualitats, jocs, esport, ... que faran que passen una estona molt agradable.
Les festes seguiran al segÃ¼ent cap de setmana, amb el tradicional concert en honor a Santa CecÃ-lia que tots els anys
realitza la Banda UniÃ³ Musical La Lira.
TindrÃ lloc a les 19:30h a l'Auditori de Vila-real.
En aquesta ocasiÃ³ es dedica el concert a la memÃ²ria de tres grans mestres: Amand Blanquer, Serge Lancen i Alfred
Reed.
El diumenge 19, se celebrÃ la festivitat de Santa CecÃ-lia.
A les 8:00h la Banda realitzarÃ una diana pels carrer de costum i l'acte central serÃ la missa que tindrÃ lloc a les 11:00h a
la basÃ-lica de Sant Pasqual.
La UniÃ³ Musical la Lira invita a tots i totes a participar activament d'aquestes festes i que passen amb nosaltres una
estona molt agradable.Â
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