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SOM COR
CONCERT CORAL SOM COR A LLINARS DEL VALLÈS
El passat 27 de novembre
la Coral Som Cor, va par cipar en el concert de Catalunya Canta que organitza la
FCEC. En aquesta ocasió
vàrem compar r actuació
amb la Coral Turó del Vent
de Llinars i la Coral Sant
Ramon de St. Ramon de la Segarra.
Fidels al Projecte que estem preparant, el Jazz va ser el protagonista del nostre repertori. Foren 6 cançons que estem treballant i que formen part d’un conjunt de peces que volem
presentar la propera primavera i que seran un homenatge al
Jazz.
També par ciparem en els cants comuns, quatre cançons
tradicionals catalanes, que agermanaren als grups corals i al
públic assistent.

Les Mis 24601
Suposa un nou repte per EL CENTRE, i les persones que el
composem. Un projecte de gran format on hi par ciparan
quasi 100 persones. Rememorant que fa 10 anys que es va
representar per primera vegada una adaptació d’ Els Miserables de Victor Hugo.
L’objec u general del projecte és portar a terme la producció del musical sencer Els Miserables, per donar a
conèixer els valors de l’obra i con nuar promovent la tasca cultural de l’En tat.
Representació del musical complert adaptat al català. Músics en directe i 28 actors a escena. Recolzament d’un cor
creat per l’ocasió d’uns 30 cantaires.
Creació d’un Equip de treball liderat per Sergi Ferres.
Un any de treball per estrenar a la Festa Major d’hivern de
2017 i tres caps de setmana més. Començarem el 21 de
gener de 2017 i anirem informant dels canals on podreu
adquirir les entrades. Farem venda an cipada per la nostra Web. Es gueu atents a la pàgina d’El Centre.
hBp://www.cencatsvh.org/

En aquesta ocasió, la sor da també va tenir un component
més social. Vàrem aproﬁtar per començar la jornada amb un
dinar a Llinars del Vallès.
Així anem fent caliu i consolidem aquest nou Projecte que es diu Som Cor i
que de moment va creixent amb força.
Ara només ens resta emplaçar-vos al proper concert, que serà per Sant Esteve. On compar rem actuació amb
tots els Grups Corals d’El Centre.
Coral Som Cor

La Junta del Centre desitja a tots
els socis, simpa$tzants i amics,

UNES BONES FESTES DE
NADAL i UN VENTURÓS
ANY 2017!

Ens plau convidar-vos el proper dia divendres 16
de desembre a les 20:00 hores a la Sala Joan Font
del Centre, a la xerrada organitzada pel Centre
d’Estudis Locals (CEL):

FONS RAMON CAMPS I MIRÓ (1884-1936)
Per l’autor Raoul Gonell Herrera
De la Facultat de Filosoﬁa i Lletres, Grau de Musicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona
Xerrada molt interessant, oberta a tothom. Entrada lliure.

AGENDA DEL CENTRE
Dissabte , 10 desembre 2016
17:30 h.
Concert de la Coral “3/4 de 10”. a l’Ateneu
Familiar en col·laboració
dilluns, 12 de de desembre
20:00
venda entrades Pastorets (Només socis)

“PER NADAL CADA
OVELLA AL SEU CORRAL” ... i els infants, amb els

dimarts, 13 de de desembre
20:00
venda entrades Pastorets (Públic en General)
dimecres, 14 de de desembre
20:00
venda entrades Pastorets (Públic en general)
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Divendres, 16 desembre
20:00 h. A la Sala Joan Font del Centre.
xerrada organitzada pel Centre d’Estudis Locals (CEL): FONS RAMON CAMPS I MIRÓ (1884
-1936) Per l’autor Raoul Gonell Herrera

EL CENTRE EN IMATGES
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dissabte, 17 de de desembre
19:00
Representació dels Pastorets
diumenge, 18 de de desembre
18:00
Representació dels Pastorets
dimarts, 20 de de desembre
18:30
Concert de Nadal a "Les Voltes". Col·laboració de l'orfeó VicenO
dilluns, 26 de de desembre
19:00 a l’esgléssia Parroquial de Sant Vicenç mr.
Concert de Sant Esteve de Totes les seccions Musicals del Centre
dissabte, 21 de de gener de 2017
diumenge, 22 de de gener de 2017
diumenge, 29 de de gener de 2017
dissabte, 4 de de febrer de 2017
diumenge, 5 de de febrer de 201
dissabte, 11 de de febrer de 20
diumenge, 12 de de febrer de 2017
Dissabtes a les 22:00 hores i diumenges a les 19:00 hores.
Representació del Musical LES MIS24601 (adaptació en català de Els
Miserables)
dissabte, 25 de de febrer de 2017
21:00
Sopar de la Fam. Organitzat per Esplai Flor de Neu. Sopar solidari

Carnet Cultural de Sant Vicenç dels Horts
2017
És una inicia$va de tres en$tats culturals, La Vicen$na, El Centre i l’Ateneu, amb la col·laboració de l’Ajuntament de la localitat, amb el qual, qualsevol $tular pot gaudir de les tarifes
preferents dels espectacles a qualsevol de les 3 en$tats.

RENOVACIO DEL CARNET CULTURAL 2017
•

A data 31/12/16 caduquen tots els carnets vigents.

•

Pel 2017 s’han de renovar per poder gaudir dels avantatges.

•

Preu: 5€ per als socis de les en$tats.

•

Trucar al telf. 644 48 57 59 per sol·licitar la renovació.

seus familiars, a “GAUDIR DELS
PASTORETS EN EL CENTRE”
que enguany porten per Otol
això: ELS PASTORETS O L'ADVENIMENT DE L'INFANT JESÚS,
original del popular escriptor
català Josep M. Folch i Torres
(1880–1950) obre estrenada
en el Coliseu Pompeia, Travessera de Gràcia, 8-10 de Barcelona, el 24 de desembre de1916, just ara fa cent anys.
En la fotograﬁa podem veure-hi un bon grup de persones, xics
i grans, fent cua a les portes del Centre, amb presència de
l'estrella de Nadal, davant mateix de la ﬁnestra del recinte on
hi ha la màquina de cinema, per veure els mencionats Pastorets, en les festes de Nadal del 1987/1988, en un dels quatre
dies que es varen representar en aquesta ocasió: 20, 25, 27 de
desembre i 3 de gener, a les 6 de la tarda.
Un paràgraf del breu historial de la vila de Sant Vicenç dels
Horts, imprès en el programa d'aquestes representacions :
“Actualment l'interès per la cultura es fa palès igualment a
redós de diverses en tats culturals, principalment la Societat
Recrea va La Vicen na i el Centre Catòlic, ambdues centenàries. El teatre, la dansa, el cant coral i l'esport ﬁguren entre les
ac vitats més conreades per dites en tats “Els Pastorets” del
Centre catòlic que hom situa entre els més an cs de la comarca (1890), són un exemple manifest de la vitalitat cultural de
les ins tucions vicen nes”.
Joaquim Sagristà

