L’INFORMATIU
ORFEÓ VICENTÍ
•

CORAL

L’ORFEÓ VICENTÍ PARTICIPA EN EL 34è

JA EN TENIM 25

MUSICORAL

Ja en tenim 25 i ho hem celebrat amb un bon regust de boca. El
passat 30 de març vam iniciar-nos amb el CONCERT. Dues actuacions en un mateix dia per tal de poder donar cabuda a tots
els assistents que ens ho demanaven, i vam viure-ho amb molta il·lusió i anècdotes que van fer que la festa fos sonada.

El passat diumenge 31 de març de 2019, l’Orfeó Vicen6 vam
par,cipar en el 8è concert del 34è Cicle Musicoral del Baix
Llobregat, que organitza la Delegació comarcal de la Federació Catalana d’En,tats Corals. En aquesta ocasió el concert va
tenir lloc al Casino de Sant Andreu de la Barca i va ser organitzat per la coral Ferran Sors. També hi van par,cipar la
Coral Pau Casals de Pallejà, la Coral Ressò de Sant Boi, la mateixa Coral Ferran Sors de Sant Andreu de la Barca, i una coral
convidada, la Coral Ginesta de Badia del Vallès.
L’Orfeó Vicen6, sota la direcció del nostre mestre, Joan Vinyes, i acompanyats al piano per Olga Claret, vam interpretar
quatre cançons que formen part del nou repertori que estem
preparant de manera conjunta amb la Coral Som Cor amb
l’objec,u de muntar un espectacle de poesia i música per al
proper curs. Val a dir que la nostra interpretació va ser força
encertada i tots en vam quedar molt sa,sfets.
De fet, tot el concert en conjunt va ser força reeixit, ja que les
corals van mostrar un bon nivell de preparació i la sala del
Casino va oferir un marc molt acollidor. Cal agrair especialment l’atenció que en tot moment van dispensar-nos els cantaires de la coral amﬁtriona Ferran Sors i el piscolabis amb
què ens van obsequiar a tots plegats en ﬁnalitzar el concert.

Presentació dels nous membres de
junta i més joves!
Hola!
Soc el Miquel Ruiz, ,nc 20 anys i
recentment m'he afegit a la Junta del Centre Catòlic de Sant
Vicenç dels Horts.
Des de ben pe,t vaig començar
la meva trajectòria a l'en,tat ballant ballets. A mida que he
anat creixent m'ha interessat el món de l'espectacle i actualment formo part, com a tècnic, de la secció d'Spunik (llum i
so).
Tinc moltes ganes d'aportar el meu granet de sorra dins l'en,tat i ara que hi ha obres en marxa col·laboro setmanalment
en les visites d’obra dels instal·ladors, vigilant i seguint el
curs de les mateixes....

En primer lloc amb l’acompanyament d’an,cs cantaires, aquest
cop vam ser al voltant dels seixanta, va ser emocionant retrobarnos als assaigs i tornar a cantar junts.
En segon lloc, amb la formula de la taquilla inversa i que els
beneﬁcis es des,naven a la Fundació Miquel Valls, Fundació
que treballa per la malal,a de l’ELA. Com ja deveu conèixer, ho
vam fer en memòria del nostre company i cantaire que ja no és
amb nosaltres, en Josep Mar6 Solanes.
En tercer lloc, dir-vos també que el nostre director tenia un
somriure d’orella a orella en
poder
dirigir
tantes
veus.
Entre nosaltres:
un pitet hagués
estat una bona
eina per als assaigs.
I en quart lloc
els agraïments, i
com
sempre
di;cils de fer
perquè hi ha molta gent anònima que ha treballat perquè tot
sor6s rodó:
agraïment als directors, al guionista, als de publicitat, als cantaires, als patrocinadors, a l’Ajuntament, a El Centre, a la Fundació Miquel Valls, al fotògraf, a Spunik, a les comissions de la
coral que han treballat el projecte, als voluntaris, als cantaires,
als músics, als que sor,en a les diaposi,ves, al públic, als que
han cregut en el projecte i hi han abocat il·lusió i més il·lusió, a
la que no va sor,r al programa i ens va retornar un somriure,
als qui s’han engrescat i con,nuen a la coral, a qui ens va regalar les coques, als que van preparar la jornada, als qui ens van
acompanyar al refrigeri un cop fet el concert, als qui van recollir, als qui van pensar el vestuari, als familiars i als qui ens tornem a deixar. A totes elles.
MOLTES GRÀCIES.

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

AGENDA d’EL CENTRE
•

Diumenge 16 de juny, tarda a sala d’actes: CONCERT
DE FI DE CURS DE LES CORALS DEL CENTRE.
• Dilluns 17 de juny, tarda, AUDICIÓ DE LES ACTIVITATS
DE L’ESTUDI DE MÚSICA
• Divendres 21 de Juny, tarda: MOSTRA
DELS ALUMNES DE TEATRE
MUSICAL
• Dissabte 29 de juny, a les 22
h. i
diumenge dia 30, a les 19 hores:
REPRESENTACIO DE L’OBRA DE
TEATRE “NOMÉS UNA VEGADA”
• A par,r de dilluns 1 de juliol:
LA
SALA D’ACTES I DIFERENTS DEPENDÈNCIA RESTARAN
TANCADES AMB MOTIU DE LES
OBRES DE
REFORMA I SEGURETAT NORMATIVA!
A MÉS:
• Mostra de Teatre Escolar els dies:
14,15,17,21,22,23,24,28 i 31 de maig i els dies 3 i
4 de juny. Ac,vitat de l’Ajuntament
• Els dimecres a les 21:00: assaig de la Coral 3/4 de
10.
• Els Dijous a les 20:30: assaig de l’Orfeó Vicen6.
• Els Divendres a les 22:00: assaig de la Coral Som
Cor.
• Els Divendres a les 18:30: assaig de Teatre Musical.
• Els Dimecres a les 18:00 i els divendres a les
21:00: assaig de Sevillanes.
• Els dimecres a les 20:00: reunió de Junta
• El darrer dimecres de la primera quinzena de cada
mes a les 21:30: Reunió amb els representants
de les Seccions.

INFORMACIÓ DE LA JUNTA
El passat diumenge dia 12 de maig vam celebrar la
REUNIÓ GENERAL DE SOCIS, en la qual a més d’aprovar els comptes del 2018 per poder-los presentar per complir amb les obligacions ﬁscals. A més,
el president va explicar l’estat de les obres de reforma, del que s’ha fet i el que s’ha de portar a
terme, els representants de les seccions Estudi de
Música, Frontó, Orfeó Vicen6, Coral Som Cor, Spunik, Teatre, Coral 3/4 de 10, així com els vocals de
Ges,ó de Sales, Associacionisme i economia, van
exposar les ac,vitats i resum de l’any 2018.
Per acabar es va acompanyar als assistents a visitar les obres a tota l’en,tat explicant l’estat de les
mateixes.

EL CENTRE EN IMATGES
Aquesta és la portada del programa general dels
actes a celebrar durant tot l’any 1980, any que es
complien els primers cent anys de la vida del Centre
Catòlic de Sant Vicenç
dels Horts, en el que s’hi
indiquen les dates i els
temes de totes les seccions de l’en,tat que hi
par,ciparen.
Podem conﬁrmar que a
més de les 33 dates, dedicades, durant l’any,
per celebrar aquesta
efemèrides amb actes
propis de l’en,tat, que
es van complir tal com
estaven programades,
cal esmentar que s’hi
van afegir dues dates
remarcables més que van ser l’actuació de l’Esbart
Dansaire de Rubí, i el concert de l’Escolania de
Montserrat.
Hi van par,cipar junt amb la Junta presidida per en
Joaquim Sagristà, 47 socis més en els actes de la celebració.

ESTUDI DE MÚSICA
Hola a tothom,
Ja tornem a ser a ﬁnal de
curs, primer fer un repàs de
la úl,ma audició abans de
setmana santa, va anar molt
bé com sempre i ja estem
preparant la següent amb
més cançons grupals i molt alegres ja que aquest cop la
temà,ca serà sobre música lla,na, així encarem l’es,u
amb música ben moguda i fes,va.
També estem ja enlles,nt l’obra de ﬁnal de curs amb els
alumnes de teatre musical, es diu “Llar, dolça llar.” i ja
veureu que bé ens ho passem fent-la, és una obra familiar
i hi hem afegit cançons adaptades per a la nostra obra,
ells tenen mol6ssimes ganes de fer-la amb públic així que
no hi podeu faltar, ara us deixem les dates que heu de
recordar:
•

Dilluns 17 de Juny: Audició ﬁnal de curs de l’Estudi
de Música

•

Divendres 21 de Juny:
Obra de ﬁnal de curs
dels alumnes de teatre musical.

Serà una setmana plena d’esdeveniments amb molta música per acabar un curs genial
i amb moltes idees per al
proper. Recordem també que
al juny ja es podran fer les
preinscripcions per al curs
següent, ﬁns la propera!

