L’INFORMATIU
Nº 447
Benvolgut/da soci/a,
Ens posem en contacte per proposar-vos rebre
el butlleE del Centre per mail, en el cas que
disposeu d’alguna adreça de correu electrònic.
Fins ara heu rebut sempre el butlleE per correu
ordinari, però creiem bona idea fer aquest canvi, ja que el correu electrònic és més econòmic,
respectuós amb el medi ambient i més segur.
De tota manera tots els que vulgueu con*nuar
com ﬁns ara no us amoïneu que no hi ha cap
problema.
Per tant, socis i sòcies que si es*gueu interessats en rebre el butlleE per correu electrònic
només cal que us poseu en contacte amb nosaltres facilitant-nos el vostre nom i cognoms a
la nostra adreça: cencat@cencatsvh.org. D’aquesta manera *ndrem també la vostra adreça
electrònica personal.
Esperem que aquesta via us sigui més còmode
de cara a rebre la informació del Centre.

Novetat!!!!
A par*r del proper dissabte dia 8 de Juliol,
el cafè del Centre compta amb una nova direcció i orientació. Lo nova direcció serà de

MIRE&CRIS

S’enceta una nova etapa del Cafè del Centre
amb aquestes dues noies que hi porten un
aire més juvenil, nou, actual, amb ambient
chill-out, i més.

Moltes gràcies i salutacions,
LA JUNTA

Agenda del Centre al
teu mòbil i ordinador
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

NO HI HA RES COM L’ESCALFOR DE L’AMOR
EN AQUEST BAR!
Per això la Mire i la
Cris us conviden a la
inauguració d’aquesta nova etapa del Bar
del Centre totalment
renovada a les 20:00
hores del dissabte
dia 8 de juliol 2017.

Us hi esperem!

AGENDA DEL CENTRE
•

dc. 5 jul. 2017
22:00 Assaig Coral TRES QUARTS DE DEU
On: Sala Mestre Ramon Camps
•
dv. 7 jul. 2017
22:00 Assaig de la Coral SOM COR
On: Sala Mestre Ramon Camps
•
dc. 12 jul. 2017
22:00 Assaig Coral TRES QUARTS DE DEU
On: Sala Mestre Ramon Camps
•
dv. 14 jul. 2017
22:00 Assaig de la Coral SOM COR
On: Sala Mestre Ramon Camps
•
ds. 15 jul. 2017
Tot el dia Campionat d'es'u de Frontó Festa Major
On: Pista de frontó del centre
•
dg. 16 jul. 2017
Tot el dia Campionat d'es'u de Frontó Festa Major
On: Pista de frontó del centre
•
dl. 17 jul. 2017
21:00 Assaig de l'ORFEÓ VICENTÍ
On: Sala Mestre Ramon Camps
•
dc. 19 jul. 2017
22:00 Assaig Coral TRES QUARTS DE DEU
On: Sala Mestre Ramon Camps

dt. 25 jul. 2017
21:00 Concert de la Coral RIGA CATHEDRAL GIRLS' CHOIR TIARA (Latvia)
On: esglèsia parroquial de Sant Vicenç
Màr*r

•

•

dc. 26 jul. 2017
22:00 Assaig Coral TRES QUARTS DE DEU
On: Sala Mestre Ramon Camps
TALLER DE TEATRE
Hola! Doncs hem arribat a ﬁ de curs, ha passat volant el temps! I el grup de teatre infan*l d' El Centre
vam representar el passat dia 16 de Juny una obra
de teatre anomenada "Viatges en família". Vam
passar nervis però va anar prou bé! Els nens van
poder fer la obra al gran escenari i va ser una
bona experiència! I el més important ens ho
vam passar moooolt bé! Espero que els que la
vau poder gaudir us agradés, i ara a agafar forces a l'es*u per tornar l'any que bé amb molta
energia! Bon es*u!
NURIA

EL CENTRE EN IMATGES
El 19 de novembre
del
1989 en el
Centre Catòlic
de Sant Vicenç
dels Horts, celebrarem un
acte de germanor entre els
orfeons Amadeu Vives de Torrelles de Llobregat, Pau Casals
de Pallejà, i VicenE de Sant Vicenç dels Horts,
per commemorar el 75è Aniversari de la creació, pel mestre Ramon Camps, de l’Orfeó VicenE del Centre Catòlic de Sant Vicenç dels Horts.
Perquè es van invitar aquest orfeons dels dos
pobles veïns? Per la senzilla raó que el senyor
Camps, com vulgarment el coneixíem, segurament, tots els veïns del poble, en el seu dia, va
crear-los i dirigir-los a tots tres; en quan al nostre Orfeó el va creà i dirigir des del 1914 ﬁns el
1936, any en que l’Orfeó va desaparèixer per
causa de la guerra civil i l’assassinat del mestre.
La fotograﬁa ens mostra l’escenari del Centre,
on els tres orfeons interpreten, després de la
seva actuació par*cular, els dos cants de conjunt al ﬁnal del concert, que son: CANON DE LA
PAU i ORACIÓ A L’HORT, aquesta úl*ma cançó,
és un fragment de l’obra musical *tulada VISIONS DE LA PASSIÓ de l’autor homenatjat, que
sempre que s’interpreta, tan els cantaires com
els oients queden corpresos per un sen*ment
profund que arriba a l’ànima.
L’ornamentació de l’escenari va anar a cura del
que durant molts anys va ser el decorador de
les principals festes que tenien lloc en el Centre; el soci Joan Prats i Escala. Les dues pancartes laterals van ser obra del Joaquim Sagristà i
Prats.

