L’INFORMATIU
CORAL SOM COR
Compte enrere.
Doncs sí, ja hi som, ja hem començat el compte
enrere per
acostar-nos al
nostre 25è aniversari i ja estem treballantlo.
Els vespres dels
divendres ja preparem les cançons que faran
gala del nostre aniversari i, amb tot, no deixem
de treballar tampoc cançons del darrer projecte
de Jazz.
De fet, el passat 22-04 vam tornar a cantar a la
plaça de la Vila, i va ser possible gràcies a moltes
col·laboracions com ara el propi Ajuntament, els
músics de Jazz, l’estreta col·laboració de la Vicen.na i uns bons tècnics que van sonoritzar un
espai obert i di/cil com la plaça de la Vila.
Així doncs entre actuacions i els nous assaigs
con.nuem amb la nostra tasca tot preparant el
nostre proper esdeveniment, que de ben segur
quedarà lluït tot i acompanyant-lo d’una sor.da
que també ens estem preparant.
I tant de bo en el proper espectacle, hi pugui
haver tot el públic que ara té la gen.lesa de serhi.
Som Cor

Spunik,
la secció
encarregada de posar llum i so als espectacles d’El Centre i fer
el manteniment tècnic del teatre, busca voluntaris per formar-hi part. T'animes a provar-ho? Posa't en contacte amb nosaltres en
el següent enllaç: hFps://
www.facebook.com/spunikllumso/

SECCIÓ DE FRONTÓ
El proper dissabte 9 de juny, se celebrarà
l’entrega de trofeus de la IV lliga per a socis, amb un paella de germanor a càrrec
del nostre company “frontonista”, cuiner i
actor, Joan Andreu.
Cal també destacar que la secció femenina
de frontó està prenent força i ja compta amb deu membres ac.us que
entrenen els dimecres de 20 h a 22 h. Aproﬁtem l’avinentesa per convidar a tots els membres de la secció a que assisteixin a aquest dinar.
Finalment, us volem anunciar que el XII Torneig de Festa Major se
celebrarà el 7 i 8 de juliol. Des de la secció de frontó, convidem tots
els socis a par.cipar-hi. Us hi esperem!
Celebració de la IV Lliga per a socis S’ha iniciat
la celebració de la IV Lliga de frontó per a socis.
Aquest any, hi par.cipen 11 parelles, que s’enfronten entre elles al millor de tres par.des. La lliga consta de 10 jornades, s’inicià el 19 de febrer i ﬁnalitzarà el 28 de maig. Posteriorment, se celebrarà un dinar amb els par.cipants i s’entregaran els
premis als tres primers classiﬁcats.
Com a novetat d’aquest any, es poden consultar els resultats dels par.ts i la classiﬁcació a la web: hFps://apex.oracle.com/pls/apex/f?
p=LLIGAFRONTO, que també es pot descarregar en format App per als
mòbils. Aquesta eina, creada per en Joan Prat, té com a ﬁnalitat facilitar l’accés a la informació de la lliga a tots els par.cipants i,
també, a la resta de socis del Centre Catòlic que puguin estar interessats en el desenvolupament de la compe.ció.
La propera ac.vitat es realitzarà al juliol amb la celebració del XII Torneig de Festa Major. Des de la secció de frontó, convidem tots els
socis a prac.car aquest esport tan arrelat al nostre poble i a assis.r al
proper torneig. Us hi esperem!
Sergi Sales

CAMPIONATS DE FRONTÓ DE FESTA MAJOR
I Torneig femení i XII Torneig masculí
Dies 7 i 8 de Juliol del 2018
Inscripcions a:
pep.torras.badosa@gmail.com
paukevs@gmail.com
Preu inscripció:
Socis 15€/persona
No socis 20€/persona
El preu inclou:
Esmorzar de dissabte i diumenge
Sopar del diumenge
Trofeus per els tres primers classiﬁcats
Durant tot el cap de setmana, a la pista 5ndrem servei de bar
Esperem que tots us animeu a par5cipar o venir a fer-nos una visita!

AGENDA d’EL CENTRE
•

Dies 29 maig, 5 juny i 12 juny a les 22:00 hores. A
la Sala d’actes d’El Centre projecció en streamig
del programa de Jordi Évole, gravat a Sant Vicenç.
Organitza Ajuntament. Entrada gratuïta

•

Dies 7, 8, 9 I 14 de juny, la sala estarà ocupada
per l’ESCOLA IMMACULADA, pels seus actes de ﬁ
de curs

•

Dia 10 de Juny. A les 19:00 hores a la Sala d’actes:
FESTA DE FINAL DE CURS DE LES SECCIONS DEL
CENTRE. TARDA. 18:30 hores. Acabarem a la pista amb el tradicional pica-pica per a tothom.

•

Dies11,12,13 i 15 de juny, Festa de ﬁnal de curs
de l’Escola Iris

•

Dia 20 de Juny. S les 18:00 hores a la Sala d’Actes
AUDICIÓ DE L’ESCOLA DE MÚSICA AMB ELS SEUS
PARTICIPANTS, MESTRES I INSTRUMENTS. A Les
18 h.

•

Dia 22 de juny, a les 18.30 hores. El grup de teatre jove FARÀ LA SEVA REPRESENTACIÓ DE
“TEATRE MUSICAL”. Fi de curs en el que han treballat durant els darrers mesos

•

Dia 3 de Juliol de 2018 FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CANT CORAL AMB LA PARTICIPACIO D’UNA
GRAN CORAL ESTRANGERA. Aquest any de
TAIWAN. Organitzat per El Centre i LaVicen.na i
patrocinat per l’Ajuntament

•

Dies 21 de Juliol a les 22:00 hores i dia 22 de Juliol a les 19:00 hores, a la Sala d’Actes TEATRE DE
LA FESTA MAJOR, amb l’estrena de l’obra: QUI
TÉ POR DE VIRGÍNA WOLF?

EL CENTRE EN IMATGES
Vàries vegades he intentat publicar aquesta fotografia en
aquest espai, però la dificultat de saber-ne la data i el motiu pel
qual va ser feta ha estat la causa que l’anés deixant aparcada
en el racó de les possibles; avui però, m’he decidit a dedicar-hi
un temps buscant, entre el meu record i els papers històrics
d’El Centre, la possibilitat, almenys, d’aproximar-me molt a la
vora de la realitat.
Mirant la fotografia he deduït tres coses: 1a., l’enclavament de
la mateixa no és altre que la portalada del temple expiatori del
Sagrat Cor del Tibidabo, 2a., la senyera que presideix el grup
no és altra que la de l’Orfeó Vicentí del Centre Catòlic de Sant
Vicenç dels Horts, i 3a., que la figura central del grup no és
altra que la del mestre i director del mateix, Pelegrí Bernial;
aquest últim detall m’indica que la fotografia està feta dintre un
termini de
nou
anys
(19781987) que
són
els
anys que el
mestre
Pelegrí va
dirigir l’Orfeó i, que
dintre
aquest termini, el dit
Orfeó
va
intervenir en actes al Tibidabo en quatre ocasions: 1ª, el 25 de
novembre de 1979 amb la missa i concert; 2ª, el 29 de novembre de 1980 amb la missa i concert, 3ª, el 22 de novembre de
1981 amb missa i concert i 4ª, el 19 novembre de 1983 missa
en la Festa de Les Espigues.
Aquest fotografia doncs, correspon a una de les quatre dates
citades anteriorment.
I que fent memòria i consultant la llista de cantaires registrada,
en aquell temps, en els documents de l’Entitat, els components
de la present fotografia són els següents:

Aproﬁtem també per dir que enguany par.ciparem al concert de ﬁnal
de curs d’El Centre. Des de l’Estudi farem algunes actuacions amb
agrupaments musicals i els nens de Teatre Musical també ens faran
una pe.ta mostra del que han estat treballant, alhora també anunciem que l’obra de ﬁnal de curs de Teatre Musical es representarà el
divendres 22 de Juny. Ells tenen moltes ganes de representar l’obra
davant del públic, així que... Us esperem a tots per ballar i cantar una
mica i fer un bon ﬁnal de curs!

Auxili Aguilar, ?, M. del Carme Tuset, Assumpció Planas, Rosa
M. Aguilar, Montserrat Aguilar, Mònica Vies, M. Dolors Prats,
Clara Boloix, Carme Gil, Montserrat Planas, M. Rosa Jornet,
Montserrat Jimènez, Neus Poch, Conxita Marco, Anna M. Matas, Mercè Prat, Maria Balcells, Eulàlia Juncadella, M. Dolors
Boltà, Joaquima Fumadó, Eulàlia Morral, Victòria Boltà, Montserrat Costa, Rosa Padró, Montserrat Bosch, Mª del Mar Cuadrado, Carme Sagristà, Montserrat Costa, Montserrat Julià, M.
Dolors Aguilar, Paula Sala, Roser Font, Marcelina Costa, M.
del Carme Prats, ?, ?, M. Teresa Jornet, Pilar Zapater, Engràcia Sagristà, Gemma Vendrell, Rosa Vilaplana, Montserrat
Mèlich, Florentina Parés, Montserrat Tuset, Mercè Badosa,
Encarnació Berenguer, Assumpció Travé, Maria Morral, Montserrat Ollé, Roser Camps, ?, Francesc Jornet, Isidre Rigol,
Manel Sol, Joaquim Sagristà, Antoni Prats, Vicenç Prats, Miquel Font, Felip Roig, Jaume Masana, Antoni Prats, Josep
Alvira, Félix Moyés, Joan Pastor, Jaume Berenguer, Victor
Aguilar, Vicenç Costa, Albert Vies, Carles Valls, Antoni Vendrell, Salvador Rovirosa, Josep Font, Josep Sàbat, Vicenç
Julià, Àlex Arráez, Agustí Castells, Jordi Planas, Ricard Rocher, Artur Jonqueres i Joan Prats. Total: 53 dones -+ 29 homes= 82 companys cantaires.

Oriol i Núria.

Joaquim Sagristà

ESCOLA DE MÚSICA i CORAL XERINOLA
Bones!
Ja s’apropa el ﬁnal de curs i per
tant l’úl.ma audició del curs!
Serà el proper dimecres 20 de
Juny. Com vam iniciar amb la
passada audició, aquesta .ndrà
una temà.ca grupal. La temà.ca d’aquest trimestre és… Bossa nova i
Jazz! Com que tenim ganes d’es.u, què millor que uns ritmes brasilers.

