MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS
Del dia 11 d’octubre de 2014

El dia s'inicià amb una missa d'acció de gràcies en la que
hi participaren representants de tots els sectors de la
Comunitat Educativa. Un cor, format per alumnes de diferents
edats i sota la direcció dels professors de música de
l'escola, amenitzaren la celebració amb els seus cants.

A partir de les 12 del migdia, al Casal Francesc Macià, es celebrà
l'acte institucional en el que el professor JOAN SOLER MATA, de la
Universitat de Vic, feu una magistral i precisa exposició de la
història de l'escola al llarg d'aquests 75 anys.

Després dels parlaments del Sr. Miquel Arisa, batlle de Centelles,
de Sor Lílian Carrasco, superiora general de les germanes
dels Sagrats Cors, del Sr. Andrés Ortega i de Sor Sebastiana
Ollers, representants de la titularitat, l'acte va concloure amb
una esplèndida interpretació musical a càrrec d'Anna Valldeneu
(veu) i Filippo Fanò (piano).

Els actes festius de la tarda començaren amb la inauguració de
l'exposició dels treballs realitzats pels alumnes entorn al
procés històric, social i cultural viscut tant a Centelles com al
món sencer durant els 75 anys d'història de l'escola.
A continuació el Mag Aleix deleità a xics i grans amb la seva
actuació.

Acabat l'espectacle de màgia, s'organitzaren diferents tallers en
els que hi participaren molts alumnes i pares, i que van
comptar amb la col·laboració d'un grup d'ex-alumnes,
dels Sagals d'Osona, dels tabalers de Centelles i de l'animador
d'espectacles infantils, Shaum.

Seguidament s'organitzà una cercavila per la Sagrera,
la Plaça Major i el carrer Nou presidida pels gegants de
Centelles que, acompanyada pels tabalers i grallers, fou molt
concorreguda i animada.

Posteriorment, davant de la plaça de l'església, tingué lloc
l'emocionant actuació dels Sagals d'Osona. Després d'aixecar
diversos pilars i castells, tota la plaça vibrà amb l'enlairament
de coets, el repic de campanes i la davallada de la senyera
des de dalt del campanar.

La festa acabà, de nou, als patis de l'escola ja cap al tard.
Allí, el duet XY format per Laura Cruell (veu) i Marçal Ayats
(violoncel) oferiren al públic un molt variat repertori de cançons.
Posteriorment, uns quants components de Bonobos, amb Jordi
Ginesta, Arcadi Giol, David Nuri i Pau López, acabaren
d'animar el vespre amb les seves trepidants i contagioses
interpretacions.

El més sincer agraïment a tots els integrants de la Comissió dels
75 anys per la seva abnegada dedicació en l'organització i
realització de tots els actes d'aquesta jornada festiva. També, a
tots els que d'una o altra manera han col·laborat en la mateixa.
L'escola segueix ben viva gràcies a l'esforç constant de tots els
que formem la Comunitat Educativa.

