L’INFORMATIU
CORAL SOM COR
Encetem un nou
curs, 2018/19, i
la Coral Jove /
Som Cor, compleix 25 anys. Ja
ens hem fet
grans. Aquesta
xifra tan rodona,
i que fa temps volíem celebrar, ja ha arribat.
Per a aquest aniversari hem pensat reunir totes
les persones que en algun moment d'aquests
anys, han entonat alguna cançó.
Tindrem un acte central: un concert. Serà al mes
de març (més endavant concretarem la data) i
prepararem un repertori especial per l’ocasió .
Als an4cs i an4gues cantaires us convidem al
concert. Però volem que el visqueu des de l'escenari i també des del pa6 de butaques.
Caldran uns quants assaigs per l’ocasió, no massa. Ja sabeu aquella dita de: “abans d’ensenyar,
aprèn”.
Concretant una mica més : ens veurem en uns
assaigs previs ( mes de febrer) i en el Concert de
celebració del març.
Si ens vols ajudar i passar una bona estona recordant temps passats, vine i apunta't. Pots ferho posant-te en contacte amb la Junta de Som
Cor.
Correu electrònic: coralsomcor@gmail.com
Esperem que us faci il·lusió par4cipar en aquest
aniversari. A nosaltres, els de Som Cor, ens agradaria molt la vostra companyia.
Coral Som Cor

ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE SOCIS D’EL CENTRE
Diumenge dia 16 de
setembre, a les 19:00h.
T’hi esperem!!!!

SECCIÓ DE FRONTÓ
El cap de setmana del 7 i 8 de juliol, se celebrà el XII Torneig de
Festa Major. La gran novetat és que, per primera vegada, hi
par4cipà la Secció Femenina de Frontó. Després de tot un any
entrenant, un total de cinc parelles de noies disputaren la compe4ció conjuntament amb deu parelles de nois. Cal destacar
que no es realitzaren dos torneigs paral·lels, sinó un de sol, on
les par4des de les noies i dels nois s’anaven alternant. El bon
ambient, l’espor4vitat i la companyonia es4gueren presents en
tot moment. Durant tot el torneig, hi hagué força públic, ja que
hi havia molta expectació
per veure la compe4ció femenina. El dissabte es disputà la fase de grups i el diumenge, les semiﬁnals i les
ﬁnals. Finalment, es realitzà
el lliurament de premis. La
celebració va concloure amb
un sopar de comiat. En ﬁnalitzar la compe4ció, les noies
van voler reconèixer la tasca
feta durant tot l’any pels seus entrenadors, Joan Tudela, Josep
Torras i Pau Vilaplana, mitjançant unes paraules d’agraïment i
l’entrega d’un obsequi.
Les guanyadores van ser:
3es classiﬁcades: Mireia Pedreño i Anna Pujol
2es classiﬁcades: Laura Roig i Marta Tudela
1es classiﬁcades: Laia Mèlich i Anna Julià
I els guanyadors:
3rs classiﬁcats: Pau Vilaplana i Xavier Gil
2ns classiﬁcats: Mar6n Mar6nez i Sergi Sales
1rs classiﬁcats: Josep Torras i Joan Prat
La propera ac4vitat organitzada per la Secció de Frontó es realitzarà a l’octubre, amb la celebració del X Torneig de la perruqueria Valls-Yerga. Esperem que en aquest torneig també puguem comptar amb la par4cipació de la secció femenina, ja que
la seva presència ha aportat frescor a la compe4ció, ha ajudat a
crear un bon ambient més enllà de la compe44vitat i ha apropat al frontó un nou públic. De ben segur que tot això ajudarà a
promoure el nostre esport, que fa tants anys que està arrelat al
nostre poble. Des de la Secció de Frontó, convidem tots els socis i totes les sòcies a par4cipar-hi.
Sergi Sales

AGENDA d’EL CENTRE

EL CENTRE EN IMATGES

•

No és la mateixa fotograﬁa que la de l’equip de bàsquet publicada el mes de febrer d’aquest any, però si que és de la mateixa
data: el diumenge dia 7 de setembre de 1980, un dels actes espor4us celebrats en mo4u del CENTENARI del Centre Catòlic de
Sant Vicenç dels Horts, en aquest cas l’equip de FUTBOL SALA,
que tenia el seu camp a la pista d’esports darrera mateix del
local propietat dels socis de la ja esmentada en4tat, avui u4litzada, entre altres coses, principalment, per l’esport de Frontó i
alguna que altra trobada de socis per festejar-hi el ﬁ de curs
d’alguna que altra ac4vitat de durant l’any.

dj. 6 set. 2018 15:00 - 16:00 SALA TEATRE RESERVADA
PER a KIDS & VS
dl. 10 set. 2018 18:00 - 19:00 REUNIÓ DE PARES
D´ESTUDI DE MÚSICA
dt. 11 set. 2018 11:00 - 12:00 Cant de les corals On:
Plaça de la Vila
dc. 12 set. 2018 09:00 - 10:00 INICI DE CURS D´ESTUDI
DE MÚSICA
dg. 16 set. 2018 19:00 - 20:00 ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE SOCIS D´EL CENTRE (CANVI DE JUNTA)
dl. 17 set. 2018 20:00 - 21:00 REUNIÓ DE PROFESORS
DE MÚSICA
ds. 29 set. 2018 teatre per la Quinzena de la Solidaritat .Organitza Ajuntament.
ds. 6 oct. 2018 teatre per la Quinzena de la Solidaritat .Organitza Ajuntament.
Dj. 21 de octubre, a la Pista Poliespor4va del Centre,
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torna EL CONCURS DE PAELLES. Un any més convidem a socis i no socis a par<cipar-hi!

ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE SOCIS D’EL
CENTRE
Diumenge dia 16 de setembre, a les 19:00h.

•
ο
ο
ο

A la sala Joan Font d’El Centre
Únic punt a l’ordre del dia:
CANVI DE JUNTA
Es poden presentar les candidatures:
[sicament a El Centre, en horari d’oﬁcina
a l’email: cencat@cencatsvh.org
contactant amb el president actual Jaume Masana

L’equip de Futbol de Sala, en aquesta ocasió, estava format pels
següents joves: Joan Pastor, Joan Prat, Enric Casasampere, Xavi
Romagosa, Jordi Esteve, i el seu cap Manel Solanas, Vicenç Gil,
Joan Rodón, Jaume Prats, Joan Llorens, Josep Mª Solanas i Lluís
Casasampere. La
majoria
d’aquests
joves
par4cipaven o
par4ciparien en
altres
ac4vitats
com per
exemple:
teatre, música, sardanes, falcons, esbart, etc.
Potser seria bo recordar l’origen d’aquest espai, la pista del Centre, en el que s’hi han celebrat tantes i tantes varietats d’ac4vitats portades a terme per socis del Centre i també de fora de
l’en4tat: sardanes, ball, teatre, festes infan4ls, concerts instrumentals i corals, bàsquet, futbol de sala, tennis, frontó, pa4natge, etc., el seu historial comença l’any 1953 quan una colla de
joves i no tan joves, amb la inicia4va i par4cipació de la junta,
van agafar, els vespres, el pic i la pala per aplanar el terreny,
ermot, darrera el Centre, i amb carretons i carros 4rats per cavalls, cedit tot pels socis, transportaven la terra sobrant de la
pista per engrandir la terrassa que tenim avui davant del local.
Cal dir que els molts de sacs de ciment pòrtland empleats a la
pista van ser cedits per la fàbrica Ciments Molins de la nostra
població. La sorra i grava per al paviment de la pista també eren
transportats, des del riu, pels carros i cavalls esmentats, tot, de
manera gratuïta.

Termini: ﬁns al dia 3 setembre 2018

ESTUDI DE MÚSICA I CORAL XERINOLA
Esperem que hagueu 4ngut un molt bon es4u!
Nosaltres tornem amb les piles ben carregades per iniciar el nou curs.
Com a novetat aquest any obrim una nova ac4vitat adreçada als més pe4ts, els infants de 3 a
5 anys. Serà un curs de Sensibilització musical, volem apropar la música als més menuts i que
gaudeixin i aprenguin des de ben pe4ts amb la música.
Con4nuarem també amb el taller de Teatre musical seguint amb l’èxit del curs passat on els
alumnes van poder acabar el curs amb una pe4ta obra musical que van defensar amb un gran
entusiasme dalt de l’escenari. Recordem que va adreçat a infants de 7 a 14 anys.
Esperem engegar aquest curs amb molta energia i poder gaudir plenament de l’aprenentatge
musical!
Matrícula oberta a par4r e l’1 de setembre!

Joaquim Sagristà

