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Reptes per a Som Cor
Un dels trets fonamentals de la Coral
Som Cor, i que ens ha mogut al llarg
de la nostra història, és la vessant solidària i de compromís amb la societat.
Fa uns dies va sorgir la inquietud d’un
grup de cantaires de repe#r una experiència que vàrem dur a terme a la
tardor de 2006. En aquella ocasió vam
interpretar Els Miserables, format
concert, a la presó de La Roca del Vallès. Ara, tenim la intenció d’anar a
cantar a la presó de Lledoners. I ho
volem fer amb el projecte Som Jazz.
Hem tramitat a Serveis Penitenciaris
de la Generalitat de Catalunya la nostra pe#ció i estem a l’espera de rebre
resposta. Estem il·lusionats de portar
els nostres cants a dins de la presó i
oferir una ac#vitat cultural als seus
interns. En propers informa#us us actualitzarem de la situació i/o la data
en què farem el concert. En clau d’actualitat del nostre proper 25é aniversari, comunicar-vos que ja hem començat a celebrar-ho, de moment
amb un pas#s. Seguim.
Som Cor

El passat dia 28 d’octubre es va realitzar l’assemblea extraordinària, de la que es va enviar convocatòria a cada soci.
Resultats de la mateixa:
1. Es va aprovar la realització de les obres a El Centre en tots
els aspectes referents a seguretat, segons projecte conjunt
Ajuntament - Centre, amb el pagament de les obres per part
de l’Ajuntament. L’aprovació es va fer després d’explicar a
tots els assistents les par#cularitats de les obres i de les condicions proposades per l’Ajuntament.
2. La Junta actual repeteix mentre durin les obres, seguint el
mateix president, secretari, tresorera i vocals.
3. S’afegeixen a la junta nous vocals que es van oferir a la
mateixa assemblea responent a la demanda del president.
Els nous vocals són: Montserrat Badosa Planas, Anna Julià
Valls, Cèlia Julià Valls, Alba Gil Morral, Laia Mèlich Rial, Nil
Ollé Sanglas, Guillem Pujol Salas i Quim Simon Aymerich,
Jaume Masana, president

NOTÍCIES IMPORTANTS: LES CAQUES DE GOS PELS
CARRERS DE SANT VICENÇ!
No sé si per a tu, que llegeixes això, aquesta noCcia serà important o no. Per a mi sí! N’es#c fart que els carrers de Sant
Vicenç es#guin plens de caques de gos de tot #pus i mides,
de fresques i de seques, grans i pe#tes... Ja sé que la culpa
no és dels gossos, sinó dels seus propietaris que impunement deixen que els seus animals c.... pel carrer i no apleguen la m..... . Hi ha una ordenança municipal que cas#ga
això; si agafen els infractors “in fragan#”, se’ls pot imposar
una multa d’un import de 150€. Però és diIcil aconseguir-ho
per dues raons: primera, l’oportunitat d’agafar l'infractor in
fragan#; i segona, si els denuncies tu, has d’aportar proves,
fotos i a sobre l’acusat sabrà que ets tu.... i potser encara rebràs.
Davant casa meva n'està ple. Es#c per posar una càmera
amagada per anar gravant l’acera i una mica més i si enganxo
al #pus que fa això, aplego la m... i vaig a casa seva i li amollo
la merda a la porta, a veure si així s'assabenta que això és
una conducta dolenta, fas#gosa, mal educada i gens respectuosa amb la comunitat... I jo quedaré ben descansat!
L’àngel Sera

AGENDA d’EL CENTRE
•
•

Dv. 9 nov. 2018.- Sala “Joan Font” reservada
per a festa familiar.
Ds. 10 nov. 2018.- Torneig de tardor de Frontó.

•

Ds. 10 nov. 2018.- Sala “Joan Font” reservada per
a festa familiar.
•

Dg. 11 nov. 2018.- Torneig de tardor de Frontó.

•

Dc. 14 nov. 2018.- Reserva sala per a la inscripció
a la Cavalcada de Reis.
•

Ds. 17 nov. 2018.- Assaig i assemblea de l’Orfeó
VicenC.
•

Dm. 20 nov. 2018.- Sessió del cicle Teatre Escolar
de l’Ajuntament.
•

Dv. 30 nov. 2018 Sala “Joan Font” reservada per
a festa familiar.
•

Cada dia, a les diverses aules de Música: Estudi
de Música en totes elles.

ESTUDI DE MÚSICA I CORAL
XERINOLA
Bones! Seguim amb el
curs a l’Estudi de Música,
tot va bastant bé a la
nostra secció, ens agrada
anar veient que tenim gent nova interessada en les
nostres ac#vitats. Per exemple aquest mes passat
d’octubre vam iniciar el curs amb una assignatura
que es va començar a fer farà un parell d’anys i creiem que està molt bé de cara als joves i en aquests
temps que gairebé no podríem viure sense les noves tecnologies, es tracta d’Informà*ca musical i es
treballen tant temes de gravació, producció musical, harmonia i dictats més enfocat a
música actual. Així
que ja saps, a l’Estudi de Música intentem arribar a tothom
des de diferents
punts de vista sempre que hi hagi música i passió.

EL CENTRE EN IMATGES
El jovent que es movia per El Centre ara fa quaranta-quatre anys, es diver#a tot i aprenent dels
coneixements que s’obtenen memoritzant el text
i la posta en escena de l’argument d’una l’obra,
de manera especial, en la convivència en els assaigs que son necessaris per a una posta en escena amb èxit. Tots els personatges que veiem a la
fotograﬁa i els que, entre ves#dors, van intervenir en l’execució de l’obra ratllaven la vintena
d’anys, àdhuc el director. L’obra que ens ocupa
es va representar en la festa de l’Ascensió, el dijous dia 23 de maig del 1974 a les 7 de la tarda i
portava per Ctol “MAGNÈSIA”. Segons relata el
programa, MAGNÈSIA és el nom d’un país situat
al mig d’Europa. Si mirem el planell el veurem
dos dits més avall d’on s’acostumen a pintar
aquelles nacions de les operetes. Aquesta obra,
per cert molt còmica i diver#da, ens distraurà durant un parell o tres d’hores i ens traurà del pensament tots els mals de cap que agafem veient la
tele, escoltant la ràdio o llegint el diari. El nom
dels actors és el següent: Joan Prats, Joan J. Prat,
Jordi Esteve, Joan Pastor, Teresa Badosa, Elena
Valls, Jordi Mèlich, Emilia Solanes, Josep Badosa,
Josep Julià, Enric Casasampere i Marc Valls. Entre
bas#dors, els apuntadors: Emilia Solanes i Joan
Pastor; 2ns apuntadors: Teresa Badosa i Josep
Julià; tramoies: Pere Bosch i Manel Solanes; electricistes: Vicenç Font, Joan Baqués i Vicenç Prats;
decorats: Germans Salvador; sastreria: Vinyals;
direcció: Michael Fhonth.

Joaquim Sagristà

