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CONEGUEM-NOS 

 
Hola a tothom! Em dic Vicky Castel i m’encarrego 
de la gestió de les sales del Centre. La meva 
vinculació al Centre va començar fa tretze anys, 
quan vaig apuntar al meu fill a l’Estudi de Música. 
Més tard, la meva filla també va formar part de 
l’Estudi, la Coral Xerinola i del Taller de Teatre. 
Durant molts anys anava i venia del Centre gairebé 
cada dia per portar els meus fills a les diferents 
activitats, fins que un Nadal, mentre escoltava un 
concert de Sant Esteve, van repartir un full que 
informava i convidava la gent a participar en un 
taller de gospel que tenia previst muntar la Coral 
Jove. No m’ho vaig pensar gaire. Em vaig decidir 
per passar de ser una mera espectadora dels molts 
espectacles en què assistia com a mare (música, 
coral, teatre...) a formar part de la Coral Jove i 
veure’m a sobre d’aquell escenari que tantes 
vegades havia vist des de baix.  
Amb la Coral Jove he participat en els projectes 
dels últims anys com, el taller de gospel, Els 
miserables, Aquarel·la i, en aquest moment, Gats. 
Les experiències viscudes i la gent que hi he 
conegut durant aquest temps han estat, en dues 
paraules im-presionantes, i s’han pogut fer realitat 
gràcies a l’existència d’entitats culturals com el 
Centre al nostre país. Per això, quan em vam 
demanar si volia col·laborar amb la Junta del 
Centre vaig dir que sí sense dubtar-ho. 
Fa temps algú em va dir que les experiències no es 
poden traslladar, que s’han de viure en primera 
persona. Des d’aquest Informatiu recomano a tots 
els pares i mares que porten els fills al Centre que 
no s’ho rumïin gaire i saltin la barrera, perquè un 
món d’il·lusió i màgia els està esperant a les 
diferents seccions del Centre. 
Vicky Castel 

PREVISIÓ SETEMBRE 

Divendres 11 de setembre: Missa a TV2 
L’Orfeó, com cada any, acompanyarà en els 
cants de la Missa emesa per TV2 
 
Dimarts 15 de setembre, al Centre, a les 
22h: Inici curs Orfeó 
Aquest dia es reiniciaran els assajos després de 
les vacances de l’Orfeó 

AGENDA JULIOL 
Dijous 2 de juliol, al Centre: cloenda del 
Servei de Normalització Lingüística 
Aquest servei ha triat les nostres instal·lacions 
per celebrar-hi l’acte de cloenda. 
 
Dimarts 7 de juliol, a l’Església de Sant 
Vicenç Màrtir, a les 21.30 h: concert de les 
jornades internacionals de cant coral 
Com cada any està previst el concert d’estiu a 
càrrec del GRUPO VOCAL EXPERIMENTAL UCAB 
(Caracas, Veneçuela), que serà amb nosaltres 
en el marc de les Jornades Internacionals de 
Cant Coral de Barcelona que organitza la FCEC. 
 
Diumenge 12 de juliol: cloenda del curs de 
l’Orfeó 
L'Orfeó acomiadarà el curs 2008-2009 amb un 
arròs a la masia de Can Ràfols de Torrelles de 
Llobregat. 
 
 

EL CENTRE EN IMATGES 

Com ja saben els lectors de l’Informatiu, 
dissabte i diumenge, dies 30 i 31 de maig, 
l’elenc dramàtic de l’entitat va representar l’obra 
titulada Historia de una escalera. Doncs bé, la 
fotografia que avui presentem és d’aquesta 
mateixa obra, representada en el mateix 
escenari 27 anys abans, però no amb els 
mateixos actors. En aquella ocasió (any 1982) 
van donar vida als personatges Montse Rigol, 
Joan J. Prat, Paquita Pahissa, Rosa M. Costa, 
Vicenç Gil, Lluís Casasampere, Joan Caralt, 
Miquel Casas, Jordi Mèlich, Montse Julià, Montse 
Jiménez (apuntadora), Rosa Verdís 
(apuntadora), Jordi Esteve, Jaume Casanovas, 
M. Carme Prats, Francesc Jiménez, Núria Morral, 
Àngels Garcia, Teresa Badosa i Jordi Cartró. 
L’argument de l’obra passa entre el replà d’una 
escala de pisos i el pis superior, on també s’hi 
protagonitzen moltes escenes. Amb portes 
practicables es posa a prova la consistència del 
decorat, que ha de suportar les anades i 
vingudes dels personatges, que no paren de 
pujar i baixar l’escala i d’entrar i sortir dels 
pisos. En aquest decorat hi van tenir una feina 
molt especial els tramoies, que no es veuen però 
que tenen una part molt important en la 
presentació de tota mena d’obres, com també 
els efectes de llum per part dels tècnics. Tots 
ells es mereixen un fort aplaudiment. 
 

 
 
 Joaquim Sagristà 
 
 

Dissabte 11 i diumenge 12 de juliol, al 
Centre: campionat de frontó 
Dins dels actes de la Festa Major s’ha 
organitzat el tercer campionat de frontó 
d’estiu. 
 
Dissabte 18 de juliol, a les 12.00 h: 
espectacle de La Xarxa 
La Xarxa, gràcies a la col·laboració de 
l’Ajuntament, organitzarà un espectacle al 
carrer, dins dels actes de la Festa Major. 
L’espectacle ‘THE FLAMINGOS’ de la  
companyia ELS HERRERITA és un espectacle 
de CIRC per a tota la família. Els malabars, 
l’humor i els monocicles són les eines dels 
artistes! 
 
Dissabte 18 a les 22.00 h i diumenge 19 
a les 19.00 h, al Centre: ‘Montserrat, 
Marta i Maria’ 
En el marc de la Festa Major d’estiu està 
previst que l’Elenc Dramàtic del Centre 
portarà a l’escenari l’obra que prepara des 
de fa un temps, i que és una comèdia 
original de Josefina Artés dirigida per Miquel 
Font. 
 
Diumenge 19 de juliol a les 20.30 h, a 
la pista de Sant Miquel: actuació de 
l’Esbart 
Com l’any passat, dins els actes de la Festa 
Major l’Esbart actuarà juntament amb altres 
escoles de dansa, en un acte que organitza 
l’Ajuntament. 
 
Dilluns 20, a l’Església Parroquial de 
Sant Vicenç Màrtir: missa de Festa 
Major 
L’Orfeó Vicentí interpretarà els cants de la 
missa de Festa Major.  
 
Dilluns 20 de juliol, al Centre: Esbart 
Dansaire Vicentí 
L’antic Cos de Dansa de l’Esbart Dansaire 
Vicentí, juntament amb els grups infantil i 
juvenil, oferirà una ballada amb la música 
en directe, gràcies a la Cobla de la Principal 
del Llobregat. 
        

BONA FESTA 
MAJOR!!!! 

 

FESTA MAJOR D’ESTIU 



 

ESBART  

La Web:      www.cencatsvh.org 

El correu:  cencat@cencatsvh.org 

El diumenge 7 de juny (primer diumenge del 
mes) ens vam trobar, com ja vam fer l’any 
passat per primer cop, a la cloenda de la Roda 
d'Esbarts Dansaires Catalònia, que enguany va 
tenir la seu a Vilanova del Camí, a prop 
d’Igualada. 
En aquesta edició de la Roda hi vam participar 
22 esbarts dansaires d’arreu de Catalunya, 18 
dels quals ens vam trobar per gaudir d’un dia 
esplèndid i ple de dansa. 
Com cada any, el repertori va constar d’onze 
danses conjuntes i el ball comú de cloenda, 
amb la participacio dels dansaires i dels seus 
familiars, que ens vam veure immersos dins la 
marea de la rotllana de “La Maniera”. La vam 
ballar al so de la cobla de Sabadell, que aquest 
any va ser l’encarregada d’acompanyar les 
nostres danses amb el seu acompanyament. 
Cal destacar la gran participació per part de les 
famílies i dels mateixos dansaires en la ballada 
i el posterior acte de commemoració del 30è 
aniversari de la Roda, amb un dinar de 
germanor en què no hi va faltar l'arròs i la 
gresca. 
Cal destacar la gran organització de l’entitat 
acollidora de Vilanova del Camí, que va estar a 
l’altura d’una festa com aquesta, en què va 
participar tanta gent. 
Amb un molt bon record ens acomiadem de la 
Roda fins al setembre, però no del curs, ja que 
els nens i nenes de l'Esbart continuaran 
treballant en el nou horari d’estiu (dimarts i 
dijous, de 17.45 a 19.30 h) per preparar les 
dues properes ballades. Tindran lloc per la 
Festa Major, el 19 de juliol, a la pista 
poliesportiva del carrer de Sant Miquel, i el dia 
20 de juliol, al Centre Catòlic, juntament amb 
l’antic Cos de Dansa i la cobla La Principal del 
Llobregat. Així es posarà punt final a la Festa 
Major de Sant Vicenç i al curs 2008-2009. Us hi 
esperem. Serà un gran espectacle! 

 
Gemma Brias 

 

• Al maig, concretament els dies 30 i 31, es va 
representar amb gran èxit Historia de una 
escalera, d’Antonio Buero Vallejo. Amb una 
escenografia espectacular que ens va dissenyar 
en Kim Prats, la representació per part de tots els 
actors i actrius va ser molt lluïda. Tal com 
acostumo a dir: quan els que són dalt de 
l’escenari s’ho passen bé, el públic també s’ho 
passa bé. Gràcies a tots i totes pel vostre esforç. 

 

 
 
• Ara ens queda la representació del Taller de 

Teatre infantil per tancar el curs. Serà diumenge 
5 de juliol a les 19:00 h quan es posaran en 
escena tres representacions curtes: Flames 
medievals, Per art de màgia i L’eco d’una noia 
replicaire. 

• L’Elenc va recollir els seus últims premis al 
concurs de teatre d’Arenys de Mar: el primer en 
escenografia i també el primer premi a l’actriu 
Elsa Tena a l’obra Carnaval, que han representat 
arreu de Catalunya. Aquesta obra no es farà  
més, després de deu representacions. En Joan 
Pastor, però, ja posa fil a l’agulla per a un altre 
projecte. 

• Per la Festa Major d’estiu l’elenc de gent més 
gran està preparant Montserrat, Marta i Maria. 
Es tracta d’una comèdia divertida que dirigeix en 
Miquel Font. A més, hi participen actors que fa 
molt de temps que no ens acompanyaven a dalt 
de l’escenari. Serà el dies 18 de juliol a les 
22.00 h i el 19 de juliol i a les 19.00 h. 

• A la secció de Teatre, i a mi particularment, ens 
ha complagut molt que en la darrera reunió 
ordinària de socis, que va tenir lloc el 14 de 
juny, es va triar l’antic president del Centre, 
promotor del cinema i director del nostre elenc, 
en Joan Font i Escala, per donar nom a la sala 
nova del Centre del segon pis, damunt del cafè. 
L’onclu Font va ser el meu primer director ja fa 
uns quants anys i va plantar molta llavor en el 
teatre del Centre. Es lògic que persones que han 
fet tantes coses per la nostra entitat rebin el 
nostre reconeixement. 

 
Continuem, doncs, fent teatre, seguint els passos 
d’aquells que ens han precedit i preparant nous 
projectes. 
Jordi Mélich 
 

 

 

TEATRE 


