L’INFORMATIU
CORAL

ORFEÓ VICENTÍ
MESOS DE MUSICORAL
En els mesos de març i d’abril de 2020 ndrà lloc la 35a edició del
cicle MUSICORAL del Baix Llobregat. És aquest un cicle de concerts
en què totes les corals de la comarca inscrites a la FCEC (Federació
Catalana d’En tats Corals), s’apleguen en grups de quatre o cinc i
ofereixen concerts a diferents localitats. Tot el cicle el coordina la
Delegació del Baix Llobregat de la FCEC, presidida per Jaume Gavaldà, i és ella la que cada any organitza els grups de corals i assigna
per torn a algunes d’elles l’organització dels concerts.

RECONEIXEMENT ALS
25 ANYS DE LA CORAL
“SOM COR”
El passat divendres 24 de gener
en l’acte d’inauguració de la 36a
Mostra comercial, agrícola i gastronòmica del nostre poble, es
va fer un reconeixement a diferents en tats i associacions de
Sant Vicenç que complien anys de la seva existència. Entre elles
la coral “Som Cor” abans Coral
Jove.

ASSEMBLEA ORDINÀRIA

L’acte va constar del passe d’un
Enguany tres són les dates en què
vídeo recull de la nostra trajectòles corals d’El Centre es veuran
ria i de l’entrega d’un record per
involucrades. Primer el dissabte 15
Diumenge,
dia
22
de
març
de
2020
part de l’alcalde, del regidor de
de març, l’Orfeó VicenD i la Coral
cultura i del subdelegat del goa les 19:00h
Som Cor par ciparan conjuntavern d’Espanya. El van recollir en
ment en el concert que ndrà lloc
Ordre del dia:
nom de Som Cor el nostre direca Torrelles del Llobregat, organittor Joan Vinyes i el president
INFORME
D’ACTIVITAT
zat per la coral Amadeu Vives, en
Joan Andreu.
APROVACIÓ DE COMPTES
què també actuaran la coral La
Va ser un reconeixement bonic
Vall, de Sant Climent del Llobregat,
CANVI DE JUNTA
per part de l’ajuntament i una
i l’Agrupament Coral La Lira, de
Les candidatures es poden presentar a El Centre, sicabona cloenda als actes del 25è
Viladecans. Més endavant, el disment, en horari d’oﬁcina, o a través de l’email: cenaniversari que hem portat a tersabte 28 de març, a les 19.00 ho- cat@cencatsvh.org o contactant amb el president actual
me durant el curs passat.
Jaume Masana,
res, a la sala d’actes d’El Centre,
l’Orfeó VicenD organitzarà un altre
Ara a fer-ne 25 més!!!!!!
ﬁns al dia 18 de març de 2020.
concert del cicle, en què actuaran
la Societat Centenària Coral La
Coloma, d’Esplugues del Llobregat, la Coral Diadema, de Corbera del
Llobregat, la Coral Ferran Sors, de Sant Andreu de la Barca, i la Coral
Renaixença, de Sant Boi del Llobregat. I per úl m, el diumenge 29 de
març, la Coral Tres Quarts de Deu oferirà els seus cants en un altre
La Secció de Frontó del Centre Catòlic con nua estant viva i
concert al Prat del Llobregat, en què també intervindran el Cor de la
ac va un any més, tant en la secció femenina com en la masUnió Filharmònica d’El Prat, la Coral Heura de l’Hospitalet, la Coral
culina. Mostra d’això és l’organització dels esdeveniments seSalvana de Santa Coloma de Cervelló i la Coral Ars Nova de Martogüents durant 2019. Per al 2020 encara serem més compe rell..

DE SOCIS D’EL CENTRE

SECCIÓ DE FRONTÓ

El cicle MUSICORAL és molt interessant perquè permet a les corals
mostrar el repertori que han estat preparant durant el curs i també
és un aparador on observar l’evolució de les altres corals de la comarca, essent així un revulsiu per promoure la millora de la qualitat i
la varietat de repertori. No cal dir que també ofereix la possibilitat
de trobar-se, de conèixer-se i de compar r uns moments entranyables, la qual cosa ens anima a con nuar la nostra ac vitat i sovint,
també, és origen de nous projectes engrescadors.
Si ens hi voleu acompanyar, ara ja en coneixeu les dates. Però sobretot, us esperem a tots en el concert del dissabte 28 de març, a les
19.00 hores, a la sala d’actes de l’En tat.

us!
VI Lliga de Frontennis
XIII Torneig de Festa Major
XI Torneig de la perruqueria Valls-Yerga

AGENDA d’EL CENTRE
•

•
•
•

•
•

Diumenge 15 de març, a les 19:00 h., a Torrelles de Llobregat, par cipació de la Coral Som Cor i de l’Orfeó Vicen4 en
un concert del cicle MUSICORAL 2020, organitzat per la
Coral Amadeu Vives.
Diumenge 22 de març a les 19:00 hores, a la sala Joan Font:
Assemblea Ordinària de socis del Centre.
Dissabte 28 de març, a les 19:00 h., a la sala d’actes: Concert
del Cicle MUSICORAL 2020.
Diumenge 29 de març, a les 19:00 h., al Prat de Llobregat:
par cipació de la Coral 3/4 de 10, en un concert del cicle
MUSICORAL 2020, organitzat pel Cor de la Unió Filharmònica.
Diumenge dia 5 d’abril, tot el dia, a la Sala d’actes: inauguració de les obres de remodelació d’El Centre.
Divendres 25 i diumenge 26 d’abril, a la pista Poliespor va:
XII torneig de frontó Trofeu: “Perruqueria Valls-Yerga”

A MÉS:

•
•
•
•
•
•
•

Mostra de Teatre Escolar els dies:
9, 11, 16 i 18 març, 22 i 27 abril; 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 VicenD.
Els divendres a les 22:00: assaig de la Coral Som Cor.
Els dilluns a les 19:30: assaig de Sevillanes.
Els dimecres a les 19:00: reunió de Junta
El darrer dimecres de la tercera setmana de cada mes a les
21:30: reunió amb els representants de les Seccions.

ESTUDI DE MUSICA
Bones!
Feia dies que no
escrivíem res,
però
seguim
fent feina i gaudint de la música mentre aprenem.
Aquest
any, com a novetat, vam iniciar un nou grup de sensibilització musical com a extraescolar al
col·legi Sant Vicenç i estem molt contents de com està anant la
rebuda i contents també de poder fer conèixer la música des de
ben pe ts.
Al desembre vam fer la primera audició del curs, ambientada un
cop més en el Nadal. Aquesta vegada va haver de ser a la sala Ramon Camps a causa de les obres a la sala d’actes, però així va ser
més proper i acollidor. Vam sor r molt contentes i contents de com
va anar; aquí us deixem una imatge de la cançó que vam fer conjuntament alumnes i professors al ﬁnal de l’audició.

El concert MEDITERRÀNIA de l’Orfeó Vicen4
Dins el programa de la Festa Major d’hivern de Sant Vicenç dels
Horts, el dissabte i diumenge 18 i 19 de gener de 2020, l’Orfeó
VicenD d’El Centre vam estrenar el concert-espectacle MEDITERRÀNIA. Després de molts dies d’incertesa, ﬁnalment el concert va tenir lloc a l’església parroquial de Sant Vicenç màr r, ja
que la Sala d’Actes de l’En tat encara no estava en condicions
de poder albergar-lo, degut a les obres de remodelació que s’hi
havien efectuat i als tràmits i permisos consegüents.
El projecte MEDITERRÀNIA va néixer d’una idea original del
nostre director, Joan Vinyes i Costa, i pretén oferir una oportunitat de reﬂexionar sobre les possibilitats convivencials de les
comunitats banyades per la nostra mar veïna. De mica en mica,
amb la col·laboració del cantaire Roc Escala Sàbat, es va anar
elaborant un guió que aplegava elements diversos: cant, música, dansa, imatge i paraula. Preteníem que fos un espectacle
variat, perquè així fos més plaent al públic, però volíem també
que tots aquests elements no fossin superﬂus, sinó que contribuïssin a una única línia argumental, la qual havia de mo var en
l’audiència la consideració del paper de cadascun en el canemàs
del futur de la comunitat mediterrània. A més, en l’elaboració
del guió vam intentar donar especial rellevància a l’element
femení, per tal de col·laborar de manera decidida en l’impuls a
la igualtat de gèneres, que ﬁnalment s’està obrint pas amb força
en la nostra societat actual. Per això, gran part de l’autoria de
les cançons interpretades i dels textos declamats corresponia a
dones, i també, com a rapsodes, es van escollir només dones.
En aquesta ocasió, per muntar el concert-espectacle, l’Orfeó
vam comptar amb la col·laboració d’altres seccions i en tats. La
coral Som Cor d’El Centre va ajuntar les seves veus a les nostres
per poder oferir tots plegats un so més ric i potent. La pianista
Olga
Claret
ens va
acompanyar
en tot
moment
amb la
seva
mestria
al piano.
Mònica
MarDnez va muntar la coreograﬁa que complementava a la
perfecció algunes de les cançons i que les seves alumnes de Fem
Dansa va interpretar bellament. Cinc rapsodes, pertanyents a la
secció de Teatre d’El Centre i a l’escola de ball Fem Dansa, van
declamar els textos amb claredat meridiana. I l’Aniol Vinyes
Valls, ﬁll del nostre director, va preparar les seqüències d’imatges que il·lustraven l’espectacle. Hem d’esmentar també ﬁnalment el Miquel Font, que, quan es va decidir el canvi de lloc on
oferir el concert, va organitzar tot el tema de megafonia perquè
les veus arribessin sense problemes a tota l’audiència.
Creiem que en les representacions de la Festa Major vam assolir
els objec us que ens havíem proposat. Nosaltres vam quedar
força convençuts i molta gent del públic ens va comunicar també la seva sa sfacció. Va ser doncs, una experiència reeixida.
Compte! Si no hi vau ser, es gueu atents, que potser el repe rem!
Orfeó Vicen

