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CORAL SOM COR
En el passat mes d’octubre, ens vàrem centrar a posar en
marxa tots els aspectes organitza us per presentar a la Festa Major d’hivern l’espectacle de jazz.
Ja us podem avançar que serà un muntatge que, a més dels
aspectes musicals, comptarà una part escènica en la que
col·laborarà Ramon Estévez, una part de ball amb Fem Dansa, i amb un ﬁl conductor, un guió, que ha preparat Roc Escala, fent servir textos dels propis cantaires.

SECCIÓ DE FRONTÓ
El cap de setmana del 21 i
22 d’octubre es disputà, al
Frontó del Centre, el IX
Torneig de la perruqueria
Valls-Yerga. Hi par ciparen onze parelles, que es
distribuïren en dos grups.
El dissabte es disputaren
els par ts de la primera
fase per decidir els encreuaments de la segona jornada.
El diumenge al ma: es jugaren els quarts de ﬁnal i, a la
tarda, les semiﬁnals i la ﬁnal.

En un altre àmbit, més propi de la Coral, també anunciar-vos
que el 4 i 5 de novembre ens desplaçarem a La Carral, una
casa de colònies situada al sud de la comarca del Solsonès, al
Cal destacar el joc d’en Pau Vilaplana que, després d’un
costat del Santuari del Miracle. Aproﬁtarem per fer una bodissabte irregular i, malgrat haver perdut la ﬁnal, va ser
na empenta al treball d’assaig de cant.
el millor jugador del torneig.
En aquest mes, el diumenge 26 organitzem a El Centre un
Finalment, els tres guanyadors van ser:
taller d’expressió corporal. Una ma nal orientada a millorar
3r Carles Yerga i Ferran Rosell
la nostra interpretació, que segur que ens farà molta falta
per al proper espectacle.
2n Pau Vilaplana i Xavier Churio
Déu n’hi do de l’ac vitat que ens espera aquest mes.
1r Mar:n Mar:nez i Sergi Sales
Seguirem informant.

ESTUDI DE MÚSICA
Ja hem iniciat el nou curs a l’Estudi de Música d’El Centre
amb moltes ganes i amb noves incorporacions. A par r d’aquest curs la direcció de l’Estudi ha canviat, la portarem nosaltres, que som l’Oriol Estévez i la Núria Mar:nez, dos joves
del poble que sempre hem format part d’aquesta secció i ara
emprenem aquest nou repte amb moltes ganes. També tenim una nova incorporació al professorat, és la Laia Teixidó,
professora de piano.
Vam començar les classes al Setembre amb nous alumnes
tant en les classes d’instrument com en llenguatge musical.
Ara que estem a mig trimestre, els alumnes ja comencen a
preparar les peces per la propera audició que serà el 20 de
desembre.
Aquest curs també hem iniciat un nou projecte dins de l’Estudi de Música, es tracta d’un taller de Teatre Musical per a
infants de 7 a 14 anys. Us animem a que ens ajudeu a fer
difusió del projecte perquè pugui rar endavant. El taller es
realitzarà els divendres de 18:30h a 20:00h.
Creiem que és un projecte innovador a Sant Vicenç i que es
pot fer un bon espai dins el Centre Catòlic.
Oriol i Núria.

En ﬁnalitzar el torneig, els patrocinadors, Josep Maria
Valls i Carles Yerga, van agrair a la Junta direc va de la
secció la seva implicació en l’organització del torneig.
Agraïren la par cipació de tots els jugadors i destacaren
el bon ambient
que hi hagué al
llarg de la compe ció. La jornada ﬁnalitzà amb
l’entrega de premis i amb un sopar al qual també
fou convidat el
públic assistent.El proper esdeveniment organitzat per
la secció de Frontó serà la disputa de la IV Lliga per a
socis. Des de la secció, convidem tots els socis a par cipar-hi.

La Junta d’El Centre desitja a
tots els socis, simpa*tzants i

UNES BONES FESTES DE NADAL i UN VENTURÓS ANY 2018!
amics,

AGENDA DEL CENTRE

EL CENTRE EN IMATGES

•

Text de la dedicatòria, en els programes dels PASTORETS DE SANT VICENÇ DELS HORTS, posats en escena el
19 i 25 de desembre de 1993, i 2 i 9 de gener de 1994.

dl. 4 des. 2017
08:00 - 12:00 teatre escolar Ajuntament
•
dg. 10 des. 2017
10:00 - 14:00 Assaig taller de la FCEC Gloria
de Vivaldi
On: Sala d'actes i sala Orfeó
•
dl. 11 des. 2017
08:00 - 09:00 Escola Mafalda Festa Nadal
•
dc. 13 des. 2017
08:00 - 14:00 teatre escolar Ajuntament
•
dj. 14 des. 2017
08:00 - 13:00 teatre escolar Ajuntament
16:00 - 20:02 escola iris Festa de Nadal
•
dv. 15 des. 2017
17:00 - 19:59 casa de Andalucía—Festa Nadal
•
ds. 16 des. 2017
08:00 - 14:14 Mafalda. ﬁnal de curs
16:00 - 19:30 Concert de Nadal - Departament de gent gran
•
dg. 17 des. 2017
18:00 - 19:00 Concert de l'Orfeó a Sant Climent del Llobregat
•
dv. 22 des. 2017
20:00 - 22:00 Assaig Pastorets amb públic.
•
ds. 23 des. 2017
18:30—20:30 Els Pastorets
•
dt. 26 des. 2017
19:00 - 20:00 Concert de Nadal 2017.
Corals del Centre
On: Església Parroquial Sant Vicenç dels
Horts

ELS PASTORETS
•

dv. 22 des. 2017
20:00 - 22:00 Assaig Pastorets amb públic.
•
ds. 23 des. 2017
18:30—20:30 Els Pastorets
Venda an*cipada d’entrades:
Dilluns 11/12/17 per a socis del Centre
Dimarts 12/12/17 per a públic en general
Dimecres 13/12/17per a públic en general
Tots els dies de 19 a 21 h.

AMB L’ESPERIT DEL NADAL
_Pare, quin dia anirem a buscar molsa per fer el pessebre...?
La pregunta és com el so fes u d’un clarí, l’avís de la
proximitat d’un esdeveniment important. Quan el pare
respon i ﬁxa una data, els rostres dels infants,
il·luminats de sobte, són el mirall d’una alegria que neix
del més pregon de l’ànima. A par r d’aquest moment
l’esperit cris à del Nadal s’empara de la família per
obrar un miracle que cada any es repeteix: l’amorosiment dels cors i la desaparició dels neguits.
El Nadal Català ha man ngut ﬁns els nostres dies tradicions entranyables: el pessebre, les nadales, els aplecs
familiars, la Missa de Gall,
el ó, els pessebres vivents,
els Reis...i es clar, els Pastorets! , una representació
molt an ga que, a través
dels anys, ha arribat als
teatres de moltes poblacions.
A Sant Vicenç dels Horts,
els Pastorets del Centre
Catòlic s’esceniﬁquen des
de fa més d’un segle. Renovats tan pel que respecte al text com a l’escenograﬁa i
projectats més enllà de la vila, actualment viuen un dels
moments més brillants de la seva història.
Els Pastorets de Sant Vicenç, pouen el seu missatge de
la Bíblia, estan escrits pensant especialment en els infants i cap ven el públic gràcies a una representació
enriquida amb tota mena de detalls.
Amics espectadors: que gaudiu d’una agradable vetllada. El nostre elenc l’ha preparada amb molta il·lusió,
guiat- potser sense saber-ho- per l’estel de l’esperit del
Nadal.
Comissió dels PASTORETS de Sant Vicenç dels Horts.
Els personatges de la fotograﬁa que en aquest cas són
els actors del nostre elenc dramà c, Joan Pastor i Vicenç
Prats, representen la part còmica dels pastors
(PASTORETS) que, en comi va, fan camí cap a Betlem
per adorar el Déu Infant, guiats per l’estrella de Nadal.
Joaquim Sagristà

