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Reunió general de socis del centre 2016
El dia 22 de maig, diumenge, a les 12:00 hores en una PRIMERA I ÚNICA CONVOCATÓRIA +ndrem la
reunió general de socis del Centre.
Ordre del dia:
•
Aprovació acta anterior
•
Estat de comptes
•
Projectes (Obres i altres)
•
Renovació i ampliació junta
•
Torn de paraules
Esten en un moment important i delicat al Centre. Necessitem el vostre recolzament i suport. Per això
agrairem molt, mol6ssim!, la vostra assistència.

ESTUDI DE MÚSICA
Hola a tots i a totes,
Abans de res, prepareu bolígraf i agenda. Aquest mes tenim una data important: El diumenge 22 de maig a les 12:00. Aquest
dia es realitza l’assemblea anual de socis del Centre. És un dia on s’explica què es fa i què es deixa de fer al Centre. En l’acta de
l’assemblea posa que es parlaran de reformes i de la situació del Centre. Nosaltres estem tant intrigats com vosaltres, ja que,
potser, seran informacions importants. És per això que, des de l’Estudi de Música, animem a tots els pares i alumnes a venir
aquell dia per estar informats de com va el Centre. A l’enquesta anònima del mes passat, ja us vaig dir que un dels punts més
ﬂuixos que havia sor2t als resultats era l’espai on estàvem. A l’assemblea, si es parlarà de fer reformes, entenem, que les reformes aniran en beneﬁci de tots i per tant, serà un canvi a millor. En qualsevol cas, sor2rem de dubtes aquell dia.
No sabem gaire més de com anirà l’assemblea, esperem, com a part del Centre, que abans del dia 22 ens expliquin més si nosaltres 2ndrem alguna par2cipació aquest dia o serem un més del públic, tot i així, d’haver-hi cap novetat important us la faríem saber via correu electrònic. Sigui el que sigui, és una única convocatòria anual, així que us animem molt a venir.
Ara que, en cas de que l’Estudi de Música 2ngui un pe2t espai, què us agradaria preguntar? Hi ha cap tema que voleu que
tractem? Abans d’aquell dia, som a la vostra disposició per donar-nos temes i idees que voleu que tractem.
Us hi esperem a tots, doncs!
Gràcies,

Novetat:
Pots tenir on-line l’agenda del Centre al teu ordinador!
•
Has d’anar al teu calendari google (h=ps://calendar.google.com/)
•
Anar a “altres calendaris” i “afegeix el calendari d’un amic”
•
A correu electrònic posar :
admin.elcentre@gmail.com
I ja està!. Automà cament quedarà integrat al teu calendari, les ac vitats del Centre. Ho pots fer al teu ordinador
o al teu mòbil

Agenda mes de MAIG del Centre
•

Dia 21 de maig: Sor2da de l’Orfeó VicenH al Santuari de Torreciutat (Osca), on oferirà un concert. S'admeten acompanyants. Preu: 30 euros
(viatje i dinar inclòs). Sor2da a les 7h del maH i
tornada el mateix dia cap a les 21h aprox.

•

Dia 22 de maig: Assemblea General de Socis del
Centre Catòlic. A les 12h del migdia a les instal·lacions del centre.

•

Coral Jove: Sor2da de cap de setmana a casa
colònies "El Puig" : 7 i 8 de maig

•

Coral Jove: Concert a Premià de Mar: 28 de
maig

CORAL JOVE
El passat 3 d' abril , un diumenge al matí la Coral
Jove, ens vam regalar un taller de percussió amb el
professor Nan Mercader que ens va organitzar la Comissió de Dinamització de la Coral.
Del currículum d' aquest músic podríem dirne moltes
coses, però
destacarem
que és professor de
percussió i
ritmes a l'
Escola Superior de Música de Catalunya i a l' Escola de Musica Tradicional de Catalunya.
Ens va fer una petita sessió formativa i una mica
de relaxació prèvia , i després
, amb tot el material que ens va proporcionar, vam
passar una molt bona estona.
El Nan ja portava per tots nosaltres instruments per
treballar: caixes peruanes (conegudes molt sovint
com a flamenques), Djembe i Darbukes. Com que la
majoria de nosaltres no n´ havíem tingut mai cap a
les mans, vam estrenar-nos i fins vam acabar la sessió amb la propia creació musical.
Aquesta ha estat una primera proposta d' activitats
extres que hem valorat molt positiva , felicitats a la
comissió organitzadora!!

EL CENTRE EN IMATGES
Aquesta fotograﬁa ens recorda la celebració d'un dels actes
commemora2us de la celebració dels 125è aniversari de la
fundació del Centre, concretament l'acte inaugural de la efemèride que va tenir lloc el dia 16 de gener del 2005 al migdia.
El lloc no podia ser altre que l'escenari de l'En2tat en el qual
a més dels que veiem a la fotograﬁa hi va intervenir l'Orfeó
VicenH, la Coral Jove, l'autor de l'emblema actual de El Centre, i autoritats presents com ho eren : l'alcaldessa Amparo
Piqueras, el senyor bisbe AgusH, el consiliari mossèn Mateu,
el director general del Centre de Promoció de la Cultura i
Tradicions Catalanes senyor Ferran Bello, president de la Comissió de Festes senyor Josep Casas, president de El Centre
senyor Miquel Font i el catedrà2c d'Història Oriol Junqueras,
amb el Pregó de les Festes que hi haurien durant l'any.
Entre altres coses importants es va voler honorar als presidents haguts a l'En2tat des de l'inici ﬁns el dia de la data ja
que sense ells, El Centre, no hauria po- gut subsis2r en la
seva labor cultural cara als
seus associats i
poble en general.
En la fotograﬁa
hi podem veure tots els
presidents
en vida en
aquell moment, amb
companyia
de
les
respec2ves esposes, però
son
molts més els que ja havien traspassat.
Aquesta és una bona ocasió de fer-ne memòria, i
ho farem de manera cronològica : Isidre Prats i Boloix (18801883), Josep Aymerch i Ros (1883-1886, Joan Juncadella i
MarH (1886-1889), Moisès Nicolau (1889-1892), Vicenç Oriol
(1892-1894), Miquel Mallol i Mallol (1894-1896) Vicenç Tuset
i Nicolau (1896-1898), Miquel Reverter i Roca (1898-1901),
Francesc Campmany (1901-1903), Josep Rabassa i Albareda
(1903-1905), Vicenç Campmany i Vilaplana (1905-1907), Joan
Boloix (1907-1908), Joan Costa i Colomer (1908.1911), Francesc Furés i Prats (1911-1913 i 1918-1923), Narcís Rigol i Miquel (1913-1918 i 1927-1928) Antoni Costa i Tuset (19231925), Domingo Juncadella i Moga (1925-1925), Miquel Tuset
i Cladellas (1925-1926), Domingo Tuset i Cladellas (19261927), Enric Aymerich i Rigol (1928-1930), Josep Mèlich i Rusinès (1930-1934), FèlixMoyés i Boloix (1934-1936 i 19431944), Pere Munné i Perals (1936-1936), GUERRA CIVIL
(18/7/1936-10/4/1939), Vicenç Peixó i Roig (1939-1943 i
1963-1966), Eudald Llinàs i Estartús (1944-1946), Joan Font i
Escala (1946-1949 i 1958-1963), Joan Prat i Tomàs (19491950), Josep Ferrés i Boltà (1950-1953), Jaume Rigol i Gelabert (1953-1954), Vicenç Ferrés i Oriol (1954-1956), Josep
Baqués i Ollé (1956-1958), Josep Mª Aymerich i Costa (19661969), Jordi Planas i Roig (1969-1971), Joan Marcé i Ferrés
(1971-1974), Ferran Romagosa i Sàbat (1974-1976), Joaquim
Sagristà i Prats (1976-1981), Josep Casas i Ferrés (1981-1991),
Roc Escala i Sàbat (1991-1994), Josep Prat i Costa (19941995), Joan Prats i Comamala (1995-1999), Miquel Font i
Sagristà (1999-2006), i... El Centre, con2nua complint anys

Joaquim Sagristà

