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ESTUDI DE MÚSICA

ELS PASTORETS
(o l’Adveniment de l’Infant Jesús)

N’he perdut un
Generalment, els professors comencem en les escoles al setembre. L’es u suposa un canvi de planiﬁcació on alguns
marxen i altres venen. En el meu cas no vas ser així.
Jo vaig començar a l’Estudi de Música al maig. Vaig ser una
solució a una necessitat urgent. La professora de piano marxava d’un dia a l’altre i necessitaven algú. Van contactar amb
mi i jo estava disponible i disposat. No tenia cap tulació, ja
que encara estudiava, així que vaig començar a fer de professor mentre estudiava. M’anava bé per tenir una nova experiència i per guanyar una mica de diners. Pensava que hi seria
el maig i el juny i que ja estaria, que seria una subs tució,
però ja veieu, encara hi sóc.
Dels molts alumnes que vaig començar tenint, hi havia un
que era pe tet i inquiet. Tenia molt bones ap tuds i si s’esforçava podria millorar mol3ssim. Aquest alumne va ser el
primer que vaig veure quan vaig arribar al Centre, i ara, ell és
qui marxa del Centre.
Ja no és pe tet ni tan inquiet, es diu Lluís i s’ha estat preparant per a les proves d’accés al Conservatori Municipal de
Música de Barcelona. Va aprovar l’examen i estava pendent
de si ndria plaça o no. Finalment, sí que en té i per tant,
deixa de ser alumne de l’Estudi de Música per passar a ser
alumne del Conservatori.
Jo, sense imaginar-m’ho, pensant que hi seria aquí durant
dos mesos, he ngut l’oportunitat d’acompanyar aquest
alumne en el seu procés d’aprenentatge i animar-lo i aconsellar-lo perquè ell, amb rigor i estudi aconseguís aprovar un
examen oﬁcial i accedir al que per a mi, és el millor centre
d’estudis musicals de nivells mitjans de tota Catalunya i Espanya, el Conservatori.
Així que sí. He perdut un alumne, però, he guanyat molt més.
He après a ser professor, a saber que és una feina que m’apassiona, a saber que l’esforç dóna resultats i saber que perdre alumnes, si són com tu, és la sa sfacció més gran que pot
haver-hi en aquesta professió. Gràcies Lluís per haver-me
ensenyat tant durant aquests cursos i desitjo que nguis tota
la sort que et mereixes en la teva nova aventura.
Eloy

de Josep Maria
Folch i Torres
•

Dissabte 17/12/16 a les 19:00
hores

•

Diumenge 18/12/16 a les 18:00
hores

•

Direcció: Lluis Prat - Joan Prat

Venda an7cipada d’entrades:
Dilluns 12/12/16 per a socis del Centre
Dimarts 13/12/16 per a públic en general
Dimecres 14/12/16 per a públic en general
•

Preus : adults 7,50€, menors de 6 anys 3,50€,
socis 6€

Novetat:
Pots tenir on-line l’agenda d’el Centre al teu ordinador, o al mòbil, o smartphone:
•
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 quedaran integrades al teu
calendari les ac vitats del Centre. Ho pots fer al teu
ordinador o al teu mòbil
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TRES MEDALLES D'OR DE L'AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS HORTS, ATORGADES AL CENTRE CATÒLIC I UNA A LA COMISSIÓ DE LA CAVALCADA DE REIS DE L'ESMENTADA POBLACIÓ, EN RECONEIXAMENT AL TREBALL A LA CULTURA POPULAR

•

MEDALLA Nº 1

CARA ANVERS: Emblema del municipi de Sant Vicenç dels Horts, amb la inscripció: AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS
HORTS.
CARA REVERS, INSCRIPCIÓ: Commemoració 75è Aniversari Esbart Dansaire Vicen3.
29-11-1995.

•

MEDALLA Nº 2

CARA ANVERS: Emblema del municipi de Sant Vicenç dels Horts, amb la inscripció: AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS
HORTS.
CARA REVERS, INSCRIPCIÓ: Comissió de la cavalcada de Reis
100è aniversari
30-11-96

•

MEDALL Nº 3

CARA ANVERS: Emblema del municipi de Sant Vicenç dels Horts, (modiﬁcat) amb la inscripció:AJUNTAMENT Sant Vicenç
dels Horts
CARA REVERS, INSCRIPCIÓ: Commemoració del 125è Aniversari del Centre Catòlic
16-12-2005

•

MEDALL Nº 4

CARA ANVERS. Emblema del municipi de Sant Vicenç dels Horts, (altre cop modiﬁcat) amb la inscripció: AJUNTAMENT Sant
Vicenç dels Horts
CARA REVERS, INSCRIPCIÓ: Commemoració 100è Aniversari Orfeó Vicen3
11-04-2014
NOTA:
Si bé és veritat que la medalla Nº 2 “Comissió de la Cavalcada de Reis”, no pertany actualment a cap secció determinada del
Centre, també és veritat (copiem del llibre HISTÒRIA DEL CENTRE) que: El Centre sempre disposat a col·laborar amb tot el
que sigui en beneﬁci de la Vila, creà i organitzà la Primera Cavalcada de Reis, dirigida pel President-Fundador Isidre Prats, junt
amb altres socis, amb carros acompanyats amb blandons...Així es feu anys i més anys...A les dècades 1970-1980 es van anar
integrant a la Comissió Organitzadora altres En tats i par culars sense que el Centre hagi deixat mai de par cipar-hi tan, cedint les dependències i estris, com amb la col·laboració dels socis. Tot això, i la falta d'un lloc apropiat, explica la custòdia de
l'esmentada MEDALLA en el Centre.

Sant Vicenç dels Horts, octubre de 2016
Joaquim Sagristà

