L’INFORMATIU
Nº 448
Benvolgut/da soci/sòcia,
Ens posem en contacte per proposar-vos rebre l’Informa.u d’El Centre per mail, en el cas que disposeu d’alguna adreça de correu electrònic.
Fins ara heu rebut sempre L’informa.u 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 sí es.gueu interessats
en rebre L’Informa.u 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.

Octubre 2017
diumenge

29
Inscripcions:
•Ana Maria Matas,

telf: 607 251 269
•Maria Rosa Casals,

telf: 636 069 778

Esperem que aquesta via us sigui més còmode de
cara a rebre la informació d’El Centre.

•Per a grups i obert a tothom qui vul-

Moltes gràcies i salutacions.

•3 premis (per ambientació grupal, per presentació de la paella i per degustació )

LA JUNTA
El Centre deplora i condemna les actuacions policials
del diumenge 1 d'octubre en diverses localitats de Catalunya per la seva brutalitat totalment injus ﬁcada.
Així mateix se solidaritza amb totes les víc mes que va
provocar.

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 d’El Centre. Ho pots fer al teu
ordinador o al teu mòbil

gui.

•Els concursants disposen d’una carpa i una taula
per cuinar la paella. Cal portar fogó, butà, i estris
•Preu: 5€ per integrant d’una colla (nens 2€)
•El Centre hi posa: pa, vi, cava i postres. Els concursants tota la resta, inclòs el gas per cuinar les
paelles
•Hi haurà una paella que no concursarà, que està
des nada a aquelles persones que no formin part
de cap colla al preu per persona de 15€ els socis i
17€ els no socis (han de portar plats, coberts i
gots)
ES FARÀ A LA PISTA POLIESPORTIVA DEL CENTRE, A PARTIR DE LES 11:00 h. DEL MATI. DINAR A
LES 14:00 HORES.
LA PISTA ESTARÀ PROTEGIDA DEL SOL AMB
CARPES.
HI HAURÀ TAULES i CADIRES PER A TOTS ELS
PARTICIPANTS i CONCURSANTS.
EN CAS DE PLUJA EL DINAR ES FARÀ A LA SALA
D’ACTES

AGENDA DEL CENTRE
•

dg. 8 oct. 2017
10:00 Assaig taller de la FCEC Gloria de Vivaldi
On: Sala d'Actes i Sala Orfeó
•
dg. 15 oct. 2017
06:30 Ofrena ﬂoral a LLuis Companys (a la plaça
del seu nom) Ofrena conjunta del Centre, Vicen5na i Ateneu
10:00 Assaig taller de la FCEC Gloria de Vivaldi
•
dg. 22 octubre 2017
18:00 Concert a Mollet del Vallès. Tornada intercanvi amb la Capella de Música Santa Maria de
Mollet
•
dg. 29 oct. 2017
11:00 Paella anual El Centre On: pista Espor.va
10:00 Assaig taller de la FCEC Gloria de Vivaldi
On: Sala d'actes i sala Orfeó

SECCIÓ DE FRONTÓ
La Secció de Frontó del Centre Catòlic con.nua estant
viva i ac.va un any més. Mostra d’això és l’organització
dels esdeveniments següents:
III Lliga per a socis
En la qual par.ciparen dotze parelles, que es van enfrontar entre si en una lligueta. La lliga s’inicià el 27 de
febrer i ﬁnalitzà el 18 de juny amb un dinar, on s’entregaren els premis als tres primers classiﬁcats que, enguany, foren:
3r Pau Vilaplana/Xavier Churio
2n Josep Torras/Joan Prat
1r MarJn MarJnez/Sergi Sales
XI Torneig de Festa Major
Es realitzà el cap de setmana del 16 i 17 de juliol i, en ell,
hi par.ciparen sis parelles. En una primera fase, en format lligueta, s’enfrontaren tots els par.cipants entre si a
un sol par.t. El diumenge a la tarda es disputaren les
semiﬁnals i la ﬁnal al millor de tres par.ts, així com l’enfrontament, un sol par.t, per decidir el tercer classiﬁcat.
Durant tot el torneig, hi hagué servei de bar per a totes
les persones que assis.ren com a públic. Finalment, els
tres guanyadors van ser:
3r Josep Maria Valls/Pau Estévez
2n Joan Vilardebó/Josep Sánchez
1r MarJn MarJnez/Sergi Sales
La propera ac.vitat de la secció es realitzarà a l’octubre
amb la celebració del IX Torneig de la perruqueria VallsYerga.
Un any més, el bon ambient i la companyia han estat
presents en tots els par.cipants. Des de la secció, convidem a tos els socis a prac.car aquest esport tan arrelat
al nostre poble i a assis.r al proper torneig.

EL CENTRE EN IMATGES
Amb la
presentació al
públic,
d’aquesta fotograﬁa
feta el
15 de
gener
del
2003,
començàvem els actes de celebració dels 25 anys de la III Etapa
de l’Orfeó VicenJ del Centre Catòlic de Sant Vicenç dels
Horts, en el marc de l’escenari de la nostra en.tat, el
qual escenari, ha estat el tes.moni de tants i tants concerts i ac.vitats de l’Orfeó i de les moltes seccions que
al llarg de la vida cultural del Centre, s’hi han efectuat.
Avui, en escriure aquestes ratlles, es compleixen 103
anys de la fundació, pel mestre Ramon Camps, del nostre Orfeó, i hem de comptar per centenars el vicen.ns i
vicen.nes que han gaudit de l’exercici del cant durant
aquesta colla d’anys; només durant els primers 25 anys
de la III Etapa, comptabilitzem 187 cantaires.
Són centenars les cançons apreses com centenars i milers les persones que han gaudit dels nostres cants a
Sant Vicenç, a Catalunya, a Espanya, a França...a la TV,
etc.
En aquesta fotograﬁa hi veiem els següents cantaires
que som els que componíem l’Orfeó en aquell temps:
Assumpció Marcè - Francesca Anaya - Conxita Tugas M. Dolors Esteve -Margarida Cas.llo - Mª Carme
Maymó - Ricard Rocher - Jaume Chavarria – Carles Valls
– Pere Berguedà – Roc Escala – Camil Rull – Assumpció
Travé – Pilar Casals (sotsdirectora)– Encarnació Berenguer – Rosa Vilaplana – Margarida Moyés – Gerarda
Mojarro – Josep Alvira – Jaume Masana – Mercè Parera
– Anna M. Matas – Montserrat Tuset – Rosa Camps –
Paula Sala – Montserrat Costa – Joan Elias – Joan Prats –
Joaquim Sagristà – Isabel Vilardell – Carmina Mendoza –
Sara Queraltó –M. dels Àngels López- Nieves Velasco –
Consol Prats – Joan Vinyes (director)– Antoni Guzmán –
Joan Esteve – Isidre Rigol i Jordi Manuel.
En els 14 anys que ens separen d’aquest fotograﬁa, que
en .nguem noJcia, cinc cantaires, ja han viscut la seva
vida: Carles Valls - Antoni Guzmán –Isidre Rigol, Jordi
Manuel i M. dels Àngels López, servem-ne memòria,
recordant la seva companyia.
Joaquim Sagristà

