L’INFORMATIU
FRONTÓ

XII Torneig de la Perruqueria Valls-Yerga

El cap de setmana del 10 i 11 de novembre, se celebrà el XII Torneig de la
Perruqueria Valls-Yerga. Per segona vegada, el campionat comptà amb la
par cipació conjunta de la secció femenina i masculina. Cal recordar, que la
primera vegada que es realitzà, fou durant el juliol passat, en el XII Torneig de
Festa Major. Un total de cinc parelles de noies i deu de nois disputaren la compe ció. Les par des de les noies i dels nois s’anaven alternant de manera natural, en un ambient familiar i de companyonia, on l’espor vitat va estar present
en tot moment.
Tothom va poder observar la gran millora en el joc de la secció femenina, després de quasi un any d’entrenament. Cal agrair la seva dedicació i la tasca dels
seus entrenadors, Joan Tudela i Pau Vilaplana. Destaquem que en aquesta
edició del campionat van par cipar membres molt joves. Per una banda, les
jugadores: Maria Sales (12 anys) i Núria González (14 anys), que realitzaren una
gran compe ció i van estar acompanyades, sempre, per les seves companyes
més grans que els van donar suport i les animaren en tot moment. Per altra
banda, volem destacar que un dels guanyadors de la secció masculina només
tenia 18 anys (Job Sales) i es va conver r, així, en el primer classiﬁcat més jove
dels darrers anys. Seria molt beneﬁciós per a l’en tat que, en posteriors campionats, la Secció de Frontó comptés amb més par cipació dels infants i joves del
nostre poble.
El dissabte es disputà la fase de grups i, el diumenge, les semiﬁnals i les ﬁnals.
La gran quan tat de par ts va fer que no hi hagués pràc cament descans en
tot el cap de setmana i un par t succeïa l’altre, aturant-se només una hora per
dinar. De ben segur que ha estat un dels campionats més igualats dels darrers
anys, ja que en moltes par des es va arribar a un resultat de vint iguals, havent
de decidir l’enfrontament en un darrer punt. Els espectadors contemplàvem la
igualtat en el marcador i en el joc. Semblava que es guéssim abonats al vint a
vint; els nervis entre el públic per saber el desenllaç ﬁnal eren ben presents.
La classiﬁcació va ser la següent:

DESCANSIN EN PAU
Ara que acabem l’any volem recordar aquí aquelles persones que, socis o no, han fet ac vitats a El Centre durant la seva vida i que ens han deixat aquest any.
Aquest mes de novembre especialment dues persones
lligades al teatre d’El Centre: La M. Montserrat Lunes i
en Marc Valls. Des d’aquí un record profund per a ells,
una oració i que tot el que van fer quedi a la història de
la vida. Extensiu també a aquelles persones que ens han
deixat i que d’una marera o altra van estar lligades a El
Centre.
Descansin en Pau.
La Junta
La Junta d’El Centre desitja a tots
els socis, simpa#tzants i amics,

UNES BONES FESTES DE
NADAL i UN VENTURÓS
ANY 2019!

CORAL

Guanyadores:
3es classiﬁcades: Marta Tudela i Maria Sales
2es classiﬁcades: Mireia Pedreño i Anna Pujol
1es classiﬁcades: Núria González i Rut Sales

Actualitat de Som Cor

Guanyadors:
3rs classiﬁcats: Josep Torras i Joan Prat
2ns classiﬁcats: Marc Jiménez i Javier Grimaldo
1rs classiﬁcats: Job Sales i Joan Vendrell
Finalment, es realitzà l’entrega de premis a la
sala de l’Orfeó. Els promotors del torneig, Josep Maria Valls i Carles Yerga, van
dirigir unes paraules d’agraïment als presidents de la secció, Josep Torras i Pau
Vilaplana, per la seva implicació en l’organització de la compe ció, així com
també van tenir unes paraules cap als jugadors i les jugadores, especialment
les noies que par cipaven per primera vegada en aquest torneig, i al públic per
la seva assistència i acompanyament en tot moment. Destacaren el gran ambient i l’espor vitat que es va poder viure durant tota la compe ció. La celebració va concloure amb un sopar de comiat.
El proper esdeveniment organitzat per la secció de frontó serà la disputa de la
V Lliga per a socis. Des
de la secció de frontó,
convidem a tots els
socis i a totes les sòcies
a par cipar-hi.

Sergi Sales

Ja hi som, si. Un any més i ja
estem preparant el Concert de
Sant Esteve. Com és tradició,
serà un concert compar t amb
totes les corals d’El Centre i
també amb el grup de Teatre Musical. Ja podeu anotar a la
vostra agenda la cita: església parroquial de St. Vicenç Màrr, 26 de desembre a les 19 hores. Tindrem un tast del repertori que estem preparant de cara
a la celebració del 25é aniversari. Cançons que fa molts anys
vàrem entonar i que tenen un signiﬁcat especial per als nostres cantaires. No faltarà, també, la tradicional rifa de paneres que any rere any anem confeccionant tots els components dels cors. Es una acció que ens ajuda a mantenir la nostra ac vitat i amb el suport del públic que compra les res,
ens permet seguir oferint els nostres cants.
Us esperem i desitgem que passeu unes Bones Festes.
Som Cor

AGENDA d’EL CENTRE

EL CENTRE EN IMATGES

•
DJ. 29 nov. 2018. 20:00 h.– Sala d’actes: Presentació
del Llibre

“Glòria a Déu a les altures i a la terra pau als homes de bona voluntat”.

· DJ. 29 nov. 2018. 20:00 h. Sala d’actes.- Presentació del
Llibre d’Oriol Junqueras.
· Dv. 30 nov. 2018.- Sala “Joan Font” reservada per a festa
familiar.
· Ds. 1 des.2018, a par r de les 18:00 h.- Sopar d’Els Carallots.
· Dg. 2 des. 2018, a par r de les 17:30 h.- Sala reservada per
a Casa de Andalucía.
· Dl. 3 des. 2018, a par r de les 08:00 h.- TEATRE ESCOLAR
AJUNTAMENT.
· Ds. 15 des. 2018, al maX.- Festa de Nadal de LLAR D’INFANTS MAFALDA.
· Dc, 19 des. 2018, a les 17:30 h.- Audició de 1er. trimestre
ESTUDI DE MUSICA D’EL CENTRE.
· Dv. 21 des. 2018, a les 18:00 h.- Representació de 1er. trimestre de la secció TEATRE MUSICAL D’EL CENTRE.
· Ds. 22 des.2018, a les 19:00 h.- ELS PASTORETS.
· Dg. 23 des.2018, a les 19:00 h.- ELS PASTORETS.
· Dl. 31 des. 2018, SALES RESERVADES PER A FESTES FI
D’ANY!
· Cada dia, a les diverses aules de Música: Estudi de Música
en totes elles.

Lloguer de sales
El Centre disposa de sales aptes per llogar a tothom
que ho necessi#, per fer festes, celebracions, actes
culturals etc. Sales on hi poden haver taules i cadires
en diferents conﬁguracions.
Posar-se en contacte amb la Junta al 936564397 o per
email a cencat@cencatsvh.org

ESTUDI DE MÚSICA I
CORAL XERINOLA
Hola! Sembla men da i ja hem arribat a ﬁnal de trimestre, ens ha passat volant!
Estem molt contents de com ha anat aquest trimestre,
tenim alumnes nous, professors nous, projectes nous i
això ens dóna ànims per seguir endavant amb moltes
ganes!
Com toca per cada ﬁnal de trimestre, farem l'audició,
serà el Dimecres 19 de Desembre a les 18:30h a la Sala
d'Actes d'El Centre. I seguint amb la
inicia va de les temà ques del curs
passat aquest cop podrem gaudir de
temes de Pop/Rock, això sí, sense
oblidar les nadales, segur que en cau
alguna i esperem que sigueu allà per
acabar el primer trimestre amb molta alegria! Ens veiem el dia 19! BONES FESTES!

Aquesta és una frase que solem escoltar, alguna que altra vegada, o
llegir en escrits que tracten del veritable signiﬁcat de la celebració de la
FESTA DEL NADAL, que no és altre, la celebració, que el naixement de
Jesús infant. Tota altra cosa són aportacions comercials més o menys
recomanables, moltes d’elles aplicables a la celebració de qualsevol
festa popular. A Catalunya, però, tenim la par cularitat que una d’aquestes aportacions addictes a les festes del Nadal són ELS PASTORETS,
que es representen en moltes
ciutats i pobles
del nostre país.
Al Centre Catòlic
es representen
ELS PASTORETS
des del 1890 ﬁns
enguany,
amb
escasses interrupcions com ara
durant la guerra
civil (1936- 1939)
i d’algun que
altre any en el
decurs d’aquests 128 anys de la seva història.
La fotograﬁa que acompanyem és una escena d’Els Pastorets portats a
terme en El Centre l’any 1983 i que representa un moment del casament de la Verge Maria amb Sant Josep, acompanyats dels pastors i la
presència dels dos còmics Matathies i Jonàs a primer terme. Repar ment: VERGE MARIA... Carme Prats, SANT MIQUEL...Pere López, SANT
GABRIEL...M. Carme Tuset, SATANAS...Lluís Prat. ASVERUS... Francesc
Morral, SOMIEL...Antoni Prats, SANT JOSEP...Josep Badosa,
URIES...Jaume Casanovas, THASIS... Octavi Caralt, JEHU...Josep Ferrés,
NAIM...Ramon Estévez, ABDARO...Miquel Casas, MATATHIES... Joan
Pastor, JONAS... Vicenç Prats, NAFTELI...Antoni Prats, NATANIEL... Carles Cos, BENJAMI...Chris an Casanovas, ISAAC...Rafel Cos. CHOR DE
PASTORS I DIABLES, APUNTADOR 1er...M. Assumpció Aymerich, APUNTADOR 2on... Auxili López, D.MUSICAL... Vicenç Siñol i Enric Soler, VESTUARI...Montserrat Rusinès, LLUMS...Vicenç Gil, Lluís Casasampere i
Joan Virgili, ATREZZO...Jordi Mèlich i Joan Josep Prat, MAQUINÀRIA...
Miquel Font, Vicenç Morral i Vicenç Julià, DIRECCIÓ...Ferran Romagosa,
AJUDANT... Josep Casas.
M’adhereixo a la felicitació de la junta en mo u del NADAL i CAP
D’ANY, a tots als que teniu l’oportunitat de llegir aquest Informa#u.
Joaquim Sagristà

•

Dissabte 22 desembre
2018 ,tarda a les 19:00 hores

•

Diumenge 23 desembre 2018,
tarda a les 19:00 hores

ELS PASTORETS!
de Josep Maria Folch i Torres
T’ho deixaràs perdre?

