L’INFORMATIU
CORAL
Què hi fem a El Centre?
El passat diumenge 16 de setembre es va celebrar
l’Assemblea Extraordinària per renovar l’actual Junta d’El Centre. A hores d’ara, segur que ja coneixeu
el resultat. La realitat és que no hi ha relleu per a la
Junta i als actuals membres els tocarà fer equilibris
per mantenir oberta i en funcionament la nostra
En0tat. Fins quan? Doncs no ho podem preveure.
Una En0tat com la nostra, fonamentada en el voluntariat dels seus associats, té un sen0t molt diferent
d’altres organitzacions. Hem perdurat en el temps
gràcies a la implicació de tots i totes. I les seccions,
actualment són el motor de l’En0tat.
El Centre ens permet fer ac0vitats que ens agraden,
compar0r lleure amb amics, fer cultura, un lloc de
trobada... i segur que cada soci/a té moltes més
raons per anar a El Centre.
Ara, cal que les Seccions fem un pas endavant i ens
assegurem poder con0nuar oferint aquest espai
cultural al nostre Poble.
El cant, la dansa, la música, el teatre, l’esport, són
ac0vitats que ens ajuden a viure i conviure. Seguim
donant-li sen0t a El Centre.

SECCIÓ DE FRONTÓ
El proper cap de setmana, el
del 10 i 11 de novembre, se
celebrarà el X Torneig de de
la perruqueria Valls-Yerga.
La compe ció comptarà amb
la par cipació tant de la secció masculina, com de la femenina. Les inscripcions ja
estan obertes i es poden realitzar a través dels presidents de la secció, Pep Torras i Pau
Vilaplana. Des de la secció de frontó, convidem a tots els socis i a totes les sòcies a par cipar-hi i a assis r al campionat,
tot donant suport als jugadors i a les jugadores i, també, gaudir d’unes jornades espor ves i fes ves en família.
Sergi Sales

IMPORTANT: ÉS D’INTERÈS VITAL
PER AL FUTUR DEL CENTRE!
El proper dia 28 d’octubre hem convocat tots els socis a una assemblea extraordinària per decidir EL FUTUR D’EL CENTRE.
El nostre futur penja d’un ﬁl tant en la vessant econòmica com en
la vessant de seguretat. I tot va entrelligat i barrejat!
Tenim una economia molt justa i també hem de complir les normes actualitzades de seguretat. Per això l’Ajuntament ens ofereix
una solució que passa per fer unes obres, que ens ﬁnançarien, per
adaptar l'en tat a la norma va vigent.
I ara estem en el punt de que si no ens adaptem a la norma va
vigent no podem seguir fent ac vitat i per tant estaríem condemnats al tancament.
Si ens adaptem acceptant l’oferiment de l'Ajuntament hem de
complir una condicionants importants.
El dia 28 s'explicaran tots els detalls.
NECESSITEM UNA GRAN PARTICIPACIÓ A L’ASSEMBLEA AMB EL
MAJOR NÚMERO POSSIBLE DE SOCIS.
Aquell dia hem de decidir el futur d’El Centre!
Et necessitem!
Jaume Masana, president actual

AGENDA d’EL CENTRE
•

Ds. 6 d’octubre 2018 teatre per a la Quinzena
de la Solidaritat. Organitza l’Ajuntament.
Dj. 21 d’octubre, a la Pista Poliespor va d’El

•

Centre, torna EL CONCURS DE PAELLES.

Un any més convidem socis i no socis
a par0cipar-hi!
•

Ds. 27 d’octubre 2018: Sopar de Diables
Dj. 28 d’octubre 2018, a les 19:00 hores a la
sala Ramon Camps: ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE SOCIS

•

ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE
SOCIS D’EL CENTRE
Diumenge dia 28 d’octubre de 2018, a les 19:00h.
A la sala Ramon Camps d’El Centre
Ordre del dia:
•

Presentació a aprovació del nou conveni
d’obres amb l’Ajuntament.
•

Renovació de la Junta de l’en0tat.
•

Torn obert de paraules.

Es poden presentar candidatures ﬁns al divendres, 26
d’octubre de 2018. Jsicament a El Centre, en horari
d’oﬁcina p bé a l’email: cencat@cencatsvh.org, o bé
contactant amb el president actual Jaume Masana
Sant Vicenç dels Horts, 26 de setembre de 2018

EL CENTRE EN IMATGES
Benvolguts socis
i simpa tzants, la
par cularitat d’aquest programa en
especial,
és la seva
an guitat
(113
anys), i la
manera
de presentar els
personatges (la inicial del
nom i el
primer
cognom) i
encara
una altra
cosa, que
tots els ﬁgurants són socis de l’en tat inclús l’autor de les dues obres, molt conegut en el seu
temps, el senyor Pau, mestre de minyons. Molts
infants de començament del segle passat van
passar per les seves mans en l’ensenyament primàri.
Durant molts anys era costum la representació
d’una obra de teatre cabdal i acte seguit el que
se’n deia una peça decomplement.
Joaquim Sagristà

ESTUDI DE MÚSICA I CORAL XERINOLA
Hola a tothom! Doncs ja tenim el curs iniciat. Estem molt contents de com hem arrencat el curs i ja estem pensant noves propostes per fer al llarg del curs des de l’Estudi de Música. A poc a poc us n’anirem informant.
Seguim amb totes les classes ja en marxa, llenguatge musical, instruments, combos,
teatre musical i com a novetat en aquest curs, tot i que ja ho vam esmentar, tenim un
grup nou de Sensibilització Musical que fem els dilluns de 17:30h a 18:30h, encara
tenim places disponibles! Ja sabeu si voleu que els més pe ts de la casa comencin a
descobrir la música, aquí els esperem amb els braços oberts!
I si no són tan pe ts també, només cal que ens demaneu informació, aquí oferim música per a totes les edats! Fins aviat!

