L’INFORMATIU
ORFEÓ VICENTÍ
L’ORFEÓ FA ASSEMBLEA
El dissabte 29 de febrer, l’Orfeó Vicen4 va celebrar la seva
assemblea corresponent al curs 2018/2019. Aquesta vegada
amb un xic de retard, ja que tradicionalment es convocava
durant el mes de novembre del darrer any del curs, però enguany la realització del taller coral comarcal del RÈQUIEM de
Gabriel Fauré ho va impedir, ja que el nostre director també
codirigia aquell taller i molts dels nostres cantaires hi par"cipaven.
Amb retard, doncs, però no amb menys il·lusió, els cantaires
ens vam trobar a les 17.00 hores de la tarda del dissabte per
realitzar primer un assaig extraordinari de les cançons que
actualment estem preparant. En acabat vam aplegar les cadires, vam muntar taules i vam sopar tots junts a la mateixa
sala entre comentaris i facècies. Va ser una estona reeixida,
que ens va portar tot seguit a l’assemblea anual.
En aquesta assemblea, en primer lloc, vam donar la benvinguda a la cantaire Montserrat Costa, que havia estat de baixa
una bona temporada a causa d’un accident que va pa"r, precisament un dia que anava a l’assaig del taller comarcal. Seguidament vam llegir i aprovar l’acta de l’assemblea anterior
i la nostra presidenta, Montserrat Badosa ens va presentar
un informe de l’ac"vitat del curs, la qual vam poder veure
que s’havia man"ngut
en els mateixos termes que el curs passat. A con"nuació en
Roc Escala va presentar la comptabilitat i
va explicar que l’exercici havia resultat molt
equilibrat. Per acabar,
el director, Joan Vinyes, va explicar el
repertori, programa i
projectes per al curs
següent, de fet el curs
actual. Pel que fa al repertori, aquest any consis"rà en cançons de cantautors catalans; el programa de concerts es preveu similar al del curs passat; i pel que fa a projectes n’engegarem dos de nous: intentar muntar un intercanvi amb alguna coral de la Catalunya nord i també iniciar el projecte d’anar a cantar una missa i oferir un concert a totes les esglésies
que "nguin sant Vicenç màr"r com a patró.

CORAL
“SOM COR, SOM DONES” EL NOU PROJECTE DE
SOM COR
Després d’un any d’aniversari que vam
ﬁnalitzar amb un viatge a Lisboa, la nostra coral hem iniciat nou projecte. Aquesta vegada
ens posem al costat de la dona: el
seu paper en la societat, la seva
iden"tat, la lluita per la igualtat i el
reconeixement... I ho fem com
nosaltres ho sabem fer millor: cantant, recitant, ballant, drama"tzant.
Serà un espectacle molt complert
que segur us agradarà a tots i totes.
La nostra intenció és estrenar-lo el març del 2021 dins
dels actes per celebrar el dia de la dona i ja hem començat a assajar algunes de les cançons que formaran part de
l’espectacle. Estem molt emocionats!
Comptarem amb nombroses col·laboracions. En breu us
anirem informant.

SECCIÓ DE FRONTÓ
Entre el mesos de febrer i maig es realitzarà la VI Lliga
de Frontenis per a socis. En ella hi par"ciparan nou parelles
masculines i vuit de femenines. La compe"ció té un format de
lliga, on totes les parelles juguen entre si al millor de tres
par"des. Per facilitar l’organització de la compe"ció, els
par"cipants poden consultar el calendari de cada jornada i la
reserva de la pista a la web hDps://apex.oracle.com/pls/apex/
f?p=75520:1. Hi haurà premis per als tres primers classiﬁcats,
que s’entregaran en un dinar de germanor el proper 24 de
maig.
Sergi Sales

Ah, i per acabar-ho d’adobar, el diumenge 12 d’abril, a les
13.00 hores, sortejarem una MONA DE PASQUA que molt amablement ens elaborarà la PASTISSERIA MUÑOZ. Així és que ja
ho sabeu, ANIMEU-VOS A VENIR A CANTAR AMB NOSALTRES...
i procureu tenir números de la mona per poder llepar-vos els
dits aquesta Pasqua!!!!!
Orfeó Vicen

AGENDA d’EL CENTRE
•
•

•

Nota important
A causa de la pandèmia del Coronavirus, les
ac"vitats del Centre, a l’igual que de les altres en"tats socials, culturals i de tot "pus,
han quedat suspeses en la seva totalitat.
Tota la població ha de quedar conﬁnada al
seu domicili, ﬁns que les Autoritats ho indiquin.

Hola a tothom!
Aquest any ens hem inscrit a la FCEC per
poder gaudir de més concerts amb altres
corals del territori, un d'ells el Musicoral,
que hem estat preparant amb molta dedicació per fer una bona estrena. Malgrat
l'esforç, no hem pogut fer-lo per les conseqüències del Covid-19. Ara tenim un projecte en ment per
dur a terme, però el tenim molt verd com per a donar informació! Si que hem de dir, que col·laborarem amb altres
corals per poder fer concerts amb un grup de cantaires més
nombrós. Tenim moltes ganes!
Us recordem que si teniu entre 16 i 32 anys i teniu ganes de
cantar, cada dimecres a les 21.15h a 22.45h assagem a El
Centre!
Seguiu-nos a instagram per a saber més de nosaltres!
hDps://www.instagram.com/coral_tresquartsdedeu/

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 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 CENTRE EN IMATGES
La fotograﬁa correspon a una escena de l’obra
de teatre "tulada “L’Hostal de la Glòria” original
de Josep Mª de Segarra, que es va posar en escena el dissabte 31 de juliol de 1965, segon dia
de la Festa Major d’Es"u, en el Centre Catòlic de
Sant Vicenç dels Horts.
En primer
terme hi
veiem l’actriu invitada de molt
renom, M.
Ma"lde
Almendros, en el
paper de
Glòria,
i
Jordi Cartró
del nostre
elenc dramà"c, i al fons, fora d’escena, alguns dels altres
components que van intervenir en la representació i que van ser: Emilia Solanas, Montserrat
Rusinés, Elena Valls, Teresa Badosa, Jaume Cos,
Jordi Mèlich, Josep Ferrés, Joan Pastor, Vicenç
Cos, i Vicenç Prats, i els indispensables en una
obra de teatre: Primer apuntador: Lluís Tres Segon apuntador: Joan Pastor - Tramoies: Manel Solanas i Miquel Font - Maquillatge: Lluís
Tres - Llum: Joan Baqués i Vicenç Marco - So:
Josep Mª Camps - Direcció: Jaume Cos i Jaume
Marce.
En el Fi de Festa van intervenir: Mª Ma"lde Almendros, i els actors locals: Montserrat Mèlich
, Xavier Mitjans

, Josep Mª Rubio, Jo-

an Marcè
i Jordi Tuset
–amb l’acompanyament musical: Vicenç Siñol.
Joaquim Sagristà

