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Oci, temps lliure, 
vida & cultura

“Cent anys de teatre, milers de 
vivències, un sentiment”. Amb 
aquesta frase buscava resumir 
els cent anys d’història del cen-
tre Sant Vicenç Elisenda Gutés, 
una de les presentadores de l’ac-
te. Entre Gutés i Montse Pallarès 
van conduir un acte que va fer un 
repàs de tota la història del centre 
fil per randa, des que va començar 
sota el nom d’Associació de Lluï-
sos de la Parròquia de la Creu Alta 
fins a l’actualitat. 

A mesura que s’avançava en la 
història també s’interpretaven al-
gunes de les obres més significati-
ves representades al Sant Vicenç. 
La primera va ser La por, una adap-
tació de l’obra de Mossèn Fran-
cesc Gay, seguida d’un fragment 
de l’Estel de Natzaret, la versió mu-
sical de Ramon Pàmies dels Pasto-
rets. A l’acte també van represen-
tar el musical d’èxit Oliver, que la 
temporada que ve comptarà amb 
una nova versió, i per últim, es va 
representar un dels musicals més 
recents del centre Sant Vicenç, El 
llibre de la selva.

La part emotiva de l’acte, però, 
va arribar amb el vídeo en què 

membres actuals del centre i d’al-
tres que hi han anat passant al llarg 
dels últims anys feien un repàs de 
les experiències viscudes en el seu 
pas pel Sant Vicenç. Tal com ex-
plica el president de l’entitat, Jor-
di Cascales, “ha estat com trans-
portar-se al passat, que servís de 
recordatori de tot el que s’ha vis-
cut en el centre, i d’algunes de les 
coses que han passat al llarg de la 
història del centre”.

En la celebració de l’aniversa-
ri del Teatre Sant Vicenç van fer 
acte de presència els tinents d’al-
calde de l’Ajuntament de Sabadell 
Joan Berlanga i Juli Fernàndez. 
Berlanga va aprofitar l’acte per 
lloar la feina feta pel centre durant 
tots aquests anys, i Fernàndez va 
recordar el seu pas pel centre ara 
fa uns quants anys. 

Una auca de regal

El centenari també va comp-
tar amb un regal per a tots els as-
sistents que van poder-se endur 
una auca dedicada de l’aniversa-
ri del centre amb les il·lustracions 
de Josep Ubia i els textos de Jau-
me Pont.
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No t'ho perdis

En les properes setmanes les activitats 
relacionades amb la tradicional Marató de 
TV3 s’aniran succeint a Sabadell i a tot Ca-

talunya i ja en tenim una primera mostra: 
diumenge l’Escola Pia celebra una jorna-
da lúdica, dilluns l’Escola Bertran orga-
nitza una cursa solidària, i dimarts ANDI 
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La Marató de TV3 escalfa 
motors a Sabadell


