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Concert de Sant Esteve amb les corals

CALENDARI
D’ACTIVITATS

Orfeó Vicentí, Som Cor i Coral Tres
Quarts de Deu.

26 de desembre (18h) a l’Església

●

de Sant Vicenç Màrtir

«Hi havia una vegada un Nadal» ,

un recital teatralitzat de cançons de
Nadal dirigit per Marina Pastor.
●

27 de desembre: sessions a les

17h i a les 19.30h
●

A «El Centre» (taquilla inversa

amb beneficis pel projecte
«Posa guapo El Centre»)
...i anoteu a l’agenda!
●
●

«Un esperit entremaliat», obra de Nöel Coward
Dies 22 i 23 de gener (Festa Major d’Hivern)

«Posa guapo El Centre»

Nou sistema de gestió de socis
Una de les primeres accions de la nova Junta
ha estat la de digitalitzar la gestió de socis.

En aquests moments estem treballant amb la
plataforma Playoff, que també ha d’oferir

Avantatges i comoditats per a tots els socis

d’«El Centre»: per començar ja teniu accés a
una nova aplicació per a telèfon mòbil!

Descarregant la App «Playoff Entidades» i buscant la nostra entitat tal com es

mostra a la imatge podreu accedir al vostre perfil de soci amb les vostres dades

personals. Allà tindreu a l’abast d’un sol clic totes les comunicacions oficials que
fem per estar al dia de totes les novetats de l’entitat, el calendari d’activitats i
també un carnet de soci digital que esperem que pugui servir ben aviat per
Ser útil per facilitar tràmits i gaudir de nous avantatges com a socis.
Esperem que sigui del vostre agrat!

En el concert «Hi havia una vegada un
Nadal», els beneficis de la taquilla inversa
es destinaran a finançar les noves reformes previstes per la posada a punt de
l’edifici.
Com bé sabeu, són uns moments econòmicament complicats per l’entitat després de
les obres i les recents aturades de l’activitat
però volem que «El Centre» faci goig!
Per això us mostrem unes imatges del prolecte de reforma del cancell de l’entrada de
la sala d’actes.
Recordem que la campanya segueix oberta
i qualsevol donació serà benvinguda!
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Volem apofitar aquest espai per fer un reconeixement a Joan Virgili, agraint així tots
els seus anys de dedicació amb la feina de gestió dels socis d’ «El Centre».
Moltes gràcies per la feina feta i el traspàs!

Som Cor vam iniciar el nou curs, reprenent els

assajos el dia 18 de setembre, prenent les mesures
preventives que per normativa correspon.

Contents de tenir l'oportunitat de retrobar-nos plegats per gaudir en primer

lloc de la música, però també de la companyia de totes les persones cantaires
i el bon humor. Agraïts doncs de formar part d'El Centre que ens permet

continuar amb la nostra activitat, i amb el desig que continuï així la major part
del curs possible.

Posem doncs molt en valor l'entitat, que des de fa tants anys treballa per la

cultura propera i feta a Sant Vicenç dels Horts i que amb treball, constància i
dedicació de tantes i tantes persones voluntàries al llarg de generacions es
manté activa i ferma, adaptant-se i evolucionant constantment.

Tot el nostre agraïment i reconeixement a la Junta sortint per la tasca feta de

sostenir i acompanyar l'activitat al Centre durant anys difícils a l'entitat. I una
gran benvinguda a la nombrosa, jove i valenta nova Junta. Celebrem

enormement que hagueu entomat el repte. La vostra energia i empenta ja
omplen el nostre Centre!

Confiem que el dia 26 de desembre puguem realitzar el Concert de Sant
Esteve a l'església. Ens encantaria regalar una estona de caliu i música.

La Coral ¾ de Deu hem

començat aquest curs amb moltes ganes i

tornar a retrobar-nos de nou. A part de les
cançons noves que estem preparant,

paral·lelament participarem al projecte que
organitza Som Cor: “Som cor, som dona”,

estem molt engrescats per poder participarhi.

Un any més, estem preparant el Concert de
Sant Esteve. Aquest concert el realitzarem
conjuntament amb les corals del Centre.

A més a més, realitzem la tradicional rifa de
paneres que organitzem els tres cors del
centre.

Us esperem i desitgem que passeu unes
Bones Festes.

Bones i valentes Festes a tothom!

Des de l’Estudi de Música d’El Centre, seguim amb la nostra activitat. Van haver-hi uns dies

que vam haver de deixar de fer classes presencials, però amb les ganes tant dels alumnes com
dels professors vam seguir totes les classes virtualment. Una vegada més volem agrair-vos la
confiança per a mantenir l’activitat malgrat les circumstàncies ja que sabem que no és
el mateix, així que GRÀCIES!

I ara que estem fent classes amb mesures de seguretat, però presencials, també podem

anunciar que farem l’Audició de Nadal presencial, serà el proper Dilluns 21 de Desembre a
les 18:30h, això sí, amb un aforament molt limitat només per a alumnes i familiars dels més

petits, i per als que no pugueu venir, també retransmetrem l’audició online per a que la

pugueu seguir en directe des de casa! Estarà disponible amb un link que us farem arribar a totes aquelles persones que estigueu
interessades en veure’ns!

Per als que pugueu venir, podeu estar tranquils que mantindrem totes les mesures de seguretat i prevenció per a que ens sentim
molt segurs. I intentarem crear un ambient molt nadalenc com sempre hem fet a les audicions d’aquest trimestre. Esperem que
puguem seguir com a mínim així i no deixar mai de crear i gaudir de la música. BON NADAL!
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Certament, aquestes seran

unes festes de Nadal diferents.

A hores d’ara ja portem gairebé
un any ballant-la amb aquest virus que ens fa la guitza i que altera

tots els nostres costums. Ens hem hagut de quedar a casa tancats,
hem estat confinats al municipi durant els caps de setmana, hem

La pandèmia mundial que estem vivint no ha frenat, de moment,
l'activitat de la secció de Frontó, que amb més de quaranta socis
és la més nombrosa d’«El Centre». Després de la segona onada i
amb el permís de les autoritats es reinicià l'activitat esportiva al
Centre, la pista de frontó va tornar ràpidament a la seva
normalitat mostrant les ganes de jugar que tenen tots els
membres de la secció.
Cada tarda hi ha entrenaments de la secció femenina i masculina.
Tot i que, per tal de complir la normativa sanitària vigent, s'han
hagut d'adaptar els horaris per tal de finalitzar l'activitat
esportiva a les 21 h.

hagut de respectar un toc de queda nocturn... Déu n’hi do de les

Des de la secció, som conscients que la nova Junta està fent
esforços per estudiar una reforma de la pista de frontó que, a
causa de l'intens ús, comença a estar bastant malmesa. Esperem
nostres vides.
Amb tot, tenim una extraordinària voluntat de resistė ncia que ens fa que, després de la gran obra que s'ha fet al Centre, quan sigui
possible, es puguin realitzar algunes obres per millorar el seu
tirar endavant i cercar constantment activitats i alternatives que ens estat.
coses diferents i estranyes que hem hagut d’anar incorporant a les

permetin experimentar que seguim vius i que no estem sols.

L’Orfeó és ben bé una d’aquestes. Ens hem pogut anar trobant,

veure’ns les cares, unir les nostres veus per cantar una cançó; i tot
això ens dona vida i ens impulsa a continuar avançant amb
animositat i esperança.

Així és que ara que s’acosta Nadal, no hem volgut renunciar a
preparar el tradicional concert de Sant Esteve.

Ben cert que hem hagut de fer ajustaments; el projecte inicial era

ambiciós i el trencament del ritme d’assaigs ha causat que s’hagués
de replantejar. Però, què caram! amb els ànims ben enlaire i amb

l’impuls sempre constant del nostre director, Joan Vinyes, hem fet

les modificacions necessàries perquè quedi un repertori prou digne i
ben preparat.

Per tant, doncs, us esperem el proper dissabte 26 de desembre a
l’Església de Sant Vicenç Màrtir, a les 18.00 hores, per poder

celebrar un Sant Esteve com estem acostumats, enmig de cants i
sorteigs de paneres (que no hi faltaran).

I si, per aquelles coses, la situació empitjorés i no poguéssim oferirvos el concert, no patiu, continuarem treballant incansablement i

sense defallir i, tan aviat com torni a ser possible, estarem preparats
per guarnir amb música i cançons els instants excepcionals i també
quotidians de la vida.

Bon Nadal, bones festes i que tinguem tots plegats un feliç any
2021!

Voldríem agrair a l'anterior Junta la gran tasca que ha realitzat i
donar suport a l'actual per l'empenta i les ganes amb la que ha
començat aquest nou projecte.
Sergi Sales
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UNA MIRADA
ENRERE!
Imatge de la celebració dels 75 anys
de la fundació d’ «El Centre»

Benvolguts/es Socis/es: el darrer dia 20 de setembre de 2020, vaig assistir a la reunió general de
socis/es i m’ha semblat bé fer un recull de dades que em recorden temps passats de la vida de l’entitat,
i que són història:
A l’edat de 10 anys, no tinc clara la raó, el meu pare es va donar de baixa de soci de l’entitat, i en el seu
lloc em va inscriure a mi; d’això ara fa 80 anys, doncs, que en sóc soci. Als 19 anys, un meu cunyat que
era de junta del Centro Católico, va venir a trobar-me per si volia ser vicesecretari de l’entitat, cosa que
vaig acceptar, i des de les hores que he passat per exercir tots els càrrecs possibles de la junta, vull dir
amb això, que conec personalment, i també, pel llibre Història del Centre editat en motiu del I CENTENARI,
gairebé tots els quefers de la vida de l’entitat:
Primera junta: -president, Isidre Prats, 19 anys, -secretari, Josep Aymerich, 21 anys, -tresorer, Joan
Juncadella,14 anys,-conseller Mn. Josep Masmitjà; i 37 socis que segons l’edat pagaven de 10 a 30
quartos al mes. Primer local el celler de J. Mallol, avui la barberia davant el local La Vicentina, per un
lloguer de 240 rals l’any; segon local situat al c/. Barcelona aproximadament en el nº 82, tercer local
conegut pel Centre Vell, al c/.Nou aprox. Nº 61, i pel c/. riu Nº 94. constituït per una casa i magatzem,
per 30 pessetes i 80 pts. respectivament a l’any i, finalment, el local actual al c/. Dr. Torres i Bages nº 1,
inaugurat el 30 de juliol de 1923 amb l’actuació de l’Elenc Dramàtic i de l’Orfeó. L’any abans s’havia
beneit l’edifici i hissada la bandera catalana amb tota solemnitat. La construcció del local es va
aconseguir amb el treball voluntari i aportació de materials de molts socis, i 500 préstecs sense interès,
també dels socis, de 25 pessetes cada préstec, que molts van deixar a fons perdut. El primer nom de
l’entitat fou Joventut Catòlica, seguit de Centre Catòlic, Centre Catòlic Popular i Educatiu, Centro
Católico, Centre Catòlic i, actualment, El Centre.
Durant els 140 anys de vida l’entitat hi han hagut 44 presidents, cinc d’ells ho han estat en dues ocasions,
els altres càrrecs i voluntaris de les juntes, han estat molts i variats. Un cas tràgic esdevingut a l’entitat,
fou l’any 1941 quan la mort en accident del soci Antoni Moga, treballant en la construcció d’un cel ras a la
sals d’espectacles, d’aquí ve el nom que se li va donar a la sala, de la mateixa manera que els noms de
les altres cinc sales dedicats a socis que han destacat a la vida del Centre.
Agraeixo, ben de cor, el treball de totes les juntes que han portat al Centre fins el dia d’avui, i també a la
junta que avui comença a caminar. Tindran problemes a resoldre, però no hi ha res més satisfactori i
que ompli més, que l’esforç posat en el treball fet pensant amb els que ens envolten.

Un Soci Dentretants

