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1.- PRESENTACIÓ 
 
 
El 2016 ha estat el segon any de la nova presidència i amb un equip 
ampliat i paritari que ha intentat oferir una programació variada i de 
qualitat tenint ben present l’esperit cívic i cultural del Centre. 
 
Ha estat l’any de l’entrada oficial a l’Ajuntament de la documentació 
tècnica per a la reforma de les nostres instal·lacions, que acullen totes 
les nostres activitats i ens ofereixen un bon caliu però que necessiten 
modernitzar-se i adequar-se a la normativa per poder acollir més i 
millor les activitats que omplen el Centre. La comissió encarregada del 
seguiment del projecte i els tècnics contractats han estat fent molta 
feina generant els informes i rectificacions que des de l’administració 
se’ns anaven requerint. 
 
Ha estat un any intens en la col·laboració amb diferents associacions 
del poble, hem organitzat xerrades amb l’ANC, l’Ajuntament i Donaviva 
i intensifiquem relacions l’Àrea de Joventut i de Serveis Socials 
d’Arenys de Munt que han generat col·laboracions i sinergies molt 
positives.  
 
Ha estat un any de relleus, Els Pastorets han passat a ser dirigits i 
coordinada per un grup de joves que portaven anys implicats en 
l’espectacle i que aquest anys han decidit fer un pas endavant amb un 
enorme èxit. La direcció del grup de teatre també s’ha renovat amb un 
nou director que permetrà intensificar encara més l’activitat del grup. 
Ha estat l’any en què el nou equip del Batec ha treballat intensament 
per resoldre la difícil tasca de realització d’una revista mensual que 
engloba un nombre tan elevat de col·laboradors. A la secció de cinema 
s’hi ha involucrat un nou dinamitzador per tal de programar pel·lícules 
adreçades al gran públic i de qualitat elevada que han passat 
desapercebudes per els cercles comercials. 
 
També han seguit arribant reconeixements de la mà de la Federació  
d’Ateneus de Catalunya amb la presencia destacada del Centre en el 
monogràfic dedicat als joves en la revista “Ateneus” del desembre i 
enguany, el Centre ha estat cridat a formar part del jurat dels Premis 
Ateneus 2016. 
 
Tot això no seria possible si no fos per l'immens treball dels nombrosos 
voluntaris que té el Centre Moral. Ells són l’anima i força del Centre i la 
bona notícia és que entra gent jove per tal que aquesta energia no 
s’esgoti mai. Endavant Centre! 
 
 
 
Esteve Torrent i Fontbona 
President  
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2.- ACTES I ESPECTACLES PROGRAMACIÓ  2016 
 
17 de gener 
CINEMA – PROJECCIÓ SOLIDARIA DEL DOCUMENTAL SYRIA SELF PORTRAIT (AIGÜES 
PLATEJADES) 
 

Al Centre organitzA una sessió solidària amb els refugiats sirians que omplen cada dia els 
informatius. La pel·lícula que es projectà, SYRIA SELF PORTRAIT (Aigües platejades), és un 
colpidor testimoni fílmic sobre què està passant a Síria rodat per cineastes sirians, que mostra 
exactament les causes que ha originat aquest drama que només ha fet que començar. En acabar 
la projecció vàrem gaudir d’un cinefòrum amb els assistents a la projecció i Aritz Garciaun expert 
en la matèria i en el món àrab. La taquilla es donà íntegrament a les ONGs ACNUR i Metges 
sense fronteres. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 2 14 2 0 18 
Percentatge 11% 78% 11% 0% 100% 

 
20 de gener 
CINEMA – UN DIA PERFECTE PER VOLAR 
 

Projecció de la pel·lícula més desconeguda i nominada a dos Premis Gaudí 2016. És una pel·lícula 
voluntàriament petita. Però, ep!, això no vol dir que les seves idees no siguin grans. Un dia 
perfecte per volar explora fins al fons la necessitat dels infants de crear amistats imaginàries. A 
més, amb aquesta excusa tan mínima i tan màxima, la pel·lícula també acaba parlant sobre com 
es relacionen les criatures amb els adults i amb l’entorn real i amb el món de la fantasia. .  
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 4 22 8 0 34 
Percentatge 12% 65% 23% 0% 100% 

 
31 de gener 
MÀGIA - LES DUES CARES DE SET DE MÀGIA (ESPAI A) 

La Sala Corrioles acull un gran espectacle de màgia que barreja humor i teatre. Els encarregats 
de portar a terme aquest espectacle vàren ser Arnau Perramon i Gerard Revuelta, uns artistes 
molt joves que van ensenyar-nos totes les cares de la màgia, des de la més clàssica fins a la més 
teatral. El públic també va tenir l’oportunitat de ser protagonista d’alguns dels seus trucs, com la 
Mariona, la Maria i en Joan. Una tarda fantàstica per grans i petits. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 5 19 23 0 47 
Percentatge 11% 40% 49% 0% 100% 

 
13 de febrer 
TEATRE – MATEM ALS HOMES 

A la vigília de Sant Valentí vàrem gaudir de la nova aposta del Col·lectiu de teatre EPMA de 
Mataró: una obra de teatre divertida, irreverent i perfecte pels antiromàntics. 
 
Des d'una mena de sala d'actes d'un específic recinte psiquiàtric-hospitalari, quatre dones ens 
conten com directament o indirectament han causat la mort d'un home, però per sobre tot ens 
conten els motius del perquè ho van fer. La historia, s'amaga darrere d'aquestes morts: abusos, 
maltractes, prostitució. Una teràpia on elles confessen els seus crims al públic i al públic li 
pertoca fer jutge, o pot ser que siguin elles les que jutgin al públic...? 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 17 28 0 0 45 
Percentatge 38% 62% 0% 0% 100% 
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14 de febrer  
TEATRE FAMILIAR – ELS 4 ELEMENTS, MÀGIA, CONTES I TITELLES 

Per celebrar el lliurament de premis del Concurs infantil de Pessebres, la secció Rau Rau 
programa un espectacle de màgia, contes i titelles realitzat per artistes locals.  
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 11 33 14 0 58 
Percentatge 19% 57% 24% 0% 100% 

 
21 de febrer 
MÚSICA - ÀNIMA DE SOUL DEL GRUP VOCAL ZETZÀNIA (ESPAI A) 

La prestigiosa coral Zetzania ens va oferir el seu nou espectacle de soul  fidel a la seva passió per 
la música negra. Una evolució natural que es nodreix de gospel, jazz, soul, rythm and blues i 
funky; i que configura un directe vibrant on els espectadors reconeixen instants de la seva 
biografia musi-cal: Aretha Franklyn, Stevie Wonder, Earth Wind & Fire... 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 0 29 8 0 37 
Percentatge 0% 78% 22% 0% 100% 

 
28 de febrer 
MÀGIA - JOAQUÍN MATAS 

Aquesta temporada al Centre hem programat diverses sessions de màgia, una nova experiència 
per gaudir de la Sala Corrioles. En la segona sessió vàrem gaudir d’un espectable divertit i de la 
mà del mag arenyenc Joaquín Matas que no deixà indiferent a ningú.  
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 19 25 32 0 76 
Percentatge 25% 33% 42% 0% 100% 

 
6 de març 
POESIA - RECITACIONS POÈTIQUES 

Amb l’arribada del març, arriba la poesia al Centre amb les tradicionals Recitacions poètiques 
dirigides per Carme Colomer. Una manera diferent de gaudir de la poesia acompanyada amb 
música i en l’entorn singular de la Sala Corrioles. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 5 43 1 0 49 
Percentatge 10% 88% 2% 0% 100% 

 
12 i 13 de març 
TEATRE: PARES FEROTGES 

Aquest any el Grup de Teatre del Centre s’avançà a Sant Josep però ferir una comèdia on la 
hipocresia inicial es converteix en divertidíssimes tirades de cabells. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 44 133 18 0 195 
Percentatge 23% 68% 9% 0% 100% 

 
20 de març 
DANSA – BALLADA DE RAMS 2016 
 

Com ja és tradicional, per rams els infants, joves i adults de tots els grups de l’esbart mostraren 
la seva tècnica en el recital de danses tradicionals. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 43 208 0 0 251 
Percentatge 17% 83% 0% 0% 100% 
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1 d’abril 
TEATRE – RED PONTIAC 
 

Després d'un any viatjant per diferents pobles de Catalunya, les dues mares més famoses del 
Grup de Teatre del Centre tornen a representar a la Sala Gran del Centre la comèdia teatral RED 
PONTIAC: DUES PATATES GRILLADES.  
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 12 22 3 0 37 
Percentatge 32% 59% 8% 0% 100% 

 
 
10 d’abril 
MÚSICA – MISCEL·LÀNIA 
 

La coral Veus de Munt tornà a representar l’espectacle que varen estrenar al novembre del 2015 
exhaurint totes les entrades.Després d'un any d'assaigs i preparació d'un repertori divers, que 
inclou temes de tot tipus i de diferents èpoques, Veus de Munt, mostra el seu treball en un 
concert que ha titulat Miscel·lània precisament per fer evident la barreja del repertori. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 33 157 54 0 244 
Percentatge 14% 64% 22% 0% 100% 

 
 
17 d’abril 
TEATRE – ON HI MENGEN DOS HI MENGEN TRES 
 

El grup de teatre mataroní El TRAMVIA ens portà una comèdia que fusiona en una sola obra tres 
històries de nit de noces. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 6 19 2 0 27 
Percentatge 22% 70% 8% 0% 100% 

 
 
24 d’abril 
CINEMA – TERCER GRADO 
 

Gran festassa en la projecció de "Tercer Grado", la pel·lícula que es va rodar en localitzacions de 
la vila, com el castell de Can Jalpí i amb arenyencs com a figurants. La projecció va venir 
acompanyada d'un col·loqui amb el director i l'actor protagonista, a més d'una catifa vermella, 
photocall, exposició fotogràfica i pica pica amb ampolla de cava! 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 131 104 4 0 239 
Percentatge 55% 43% 2% 0% 100% 

 
 
1 de maig 
TEATRE – EL MÈTODE GRÖNHOLM 
 

Han passat més de 10 anys des de l’estrena absoluta de “El Mètode Grönholm” i s’estrena per 
primera vegada al Centre a través del cicle Espai A. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 10 42 0 0 52 
Percentatge 19% 81% 0% 0% 100% 
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8 de maig 
DANSA – RITUAL I FESTA 
 

Dins del cicle Espai A arribà l’espectacle de dansa Ritual i Festa on es desgrana un seguit de 
propostes coreogràfiques de diferents estils i autors treballades sobre músiques d’estils diversos 
amb coreografies que ens endinsen en diferents territoris: País Valencià, Garrotxa, Terres de 
l’Ebre, Mallorca ... 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 10 30 0 0 40 
Percentatge 25% 75% 0% 0% 100% 

 
 
14 i 15 de maig 
DANSA – A PROP I D’ARREU 
 

L’Esbart Dansaire d’Arenys de Munt tornà a presentar l’exitós espectacle que estrenaren al 
octubre del 2015 i en el que exhauriren les entrades. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 18 69 13 0 100 
Percentatge 18% 69% 13% 0% 100% 

 
 
22 de maig 
MÀGIA – MAG MARCEL 
 

Aquesta temporada al Centre hem programat diverses sessions de màgia, una nova experiència 
per gaudir de la Sala Corrioles. En la tercera sessió vàrem gaudir d'un espectacle divertit de la 
mà del joveníssim i canetenc mag Marcel. Aquesta promesa, amb tota la seva joventut, ja ha 
participat en festivals de màgia de Manresa, Barcelona... i al Centre no va decebre deixant 
bocabadats a tots els espectadors. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 11 14 8 0 33 
Percentatge 33% 42% 24% 0% 100% 

 
 
27 i 29 de maig 
TEATRE FAMILIAR -  FESTIVAL DE MICROTETRE DE L’ESCOLA DE TEATRE DEL CENTRE 
 

Després de tot un curs treballant i divertint-se amb el teatre, els alumnes de l'Escola de Teatre 
varen presentar una sèrie d'obres de curta durada i escrites i dirigides per les monitores de cada 
curs. 
 
Enguany l'Escola va començar el curs amb el reconeixement de la Federació d'Ateneus de 
Catalunya que va reconèixer el talent, esforç i intensa dedicació de l'equip de l'ETC amb el 1r 
Premi Ateneus en la categoria Jove Proposa que va ser lliurat al Museu Nacional Art de 
Catalunya sota l'esplèndida Cúpula. 
 
Les obres que s'han estat treballant durant tot el curs són fruit del treball cooperatiu dels 
alumnes amb el tutorització i guia dels monitors. Els alumnes en trien la temàtica, personatges, 
títol... amb la finalitat que s'impliquin personalment i de forma activa i creativa en la 
representació. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 61 191 114 28 394 
Percentatge 15% 49% 29% 7% 100% 
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5 de juny 
TEATRE FAMILIAR – SOMNI D’UNA NIT D’ESTIU 
 

Amb aquesta adaptació de "Somni d'una nit d'estiu", de William Shakespeare, alumnes de 6è de 
primària de l'Escola Sant Martí volen fer homenatge a l'amor present sempre a la vida, i 
acomiadar-se del seu pas per l'escola oferint aquest espectacle que pretén fer passar un 
moment agradable al públic. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 78 95 37 0 210 
Percentatge 37% 45% 18% 0% 100% 

 
11 de juny 
DANSA – NIT A HOLLYWOOD 
 

Una platea plena i amb 1237€ recaptats per Metges del món per millorar l'acollida dels 
refugiats. Arenys de Munt va mostrar la seva solidaritat assistint a l’espectacle de dansa NIT A 
HOLLYWOOD amb direcció de l’Escola de Dansa Cristina Colomé i organitzat pel Centre i la 
regidoria d’igualtat i serveis socials. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 84 114 78 0 276 
Percentatge 30% 41% 28% 0% 100% 

 
12 de juny 
CINEMA DOCUMENTAL – B DE BÁRCENAS 
 

Adaptació de l'obra teatral "Ruz-Bárcenas", de Jordi Casanovas. Els diàlegs s'han extret de les 
transcripcions de la declaració de BárcenasPer tant, és un treball interpretatiu, amb actors ... 
Però és una ficció?Diumenge 12 de juny, a les 19h, la projectarem a la Sala Gran del Centre 
inaugurant el cicle documental Mirada crítica. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 0 8 0 0 8 
Percentatge 0% 100% 0% 0% 100% 

 
 19 de juny 
CINEMA DOCUMENTAL – FALSOS POSITIVOS 

Aquest documental denuncia la pràctica criminal habitualment comesa per l'exèrcit colombià; 
que consisteix a reclutar innocents en tot el territori nacional, portar-los a l'interior del país amb 
promeses de treball, assassinar-i presentar-los com guerrillers morts. Els soldats reben premis 
en diners per cada guerriller mort. El documental segueix el viatge de dues famílies que lluiten 
per la recuperació dels seus parents assassinats i aprofundeix mitjançant impactants entrevistes 
a activistes, un militar, polítics i testimonis implicats. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 0 5 0 0 5 
Percentatge 0% 100% 0% 0% 100% 

 
26 de juny 
CINEMA DOCUMENTAL – PUTAS O PELUQUERAS 

 

"Putas o Peluqueras" és un documental gravat a Cali i Bogotà. Cada any desenes de dones trans 
són impunement assassinades a Colòmbia. El seu únic delicte: atrevir-se a SER en un món que 
les estigmatitza, les ridiculitza, les tem i les exclou, deixant-los gairebé com a única alternativa 
laboral ser putes o perruqueres. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 0 5 0 0 5 
Percentatge 0% 100% 0% 0% 100% 
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17 de setembre 
TEATRE – PÍNDOLES, MICROTEATRE FORA DEL TEATRE 
 

El microteatre més innovador, fresc i divertit arriba al Centre, gràcies a la col·laboració amb el 
Festival Píndoles de Barcelona i la Federació d’Ateneus de Catalunya. I ho fa precedit per l’èxit 
de les passades edicions a Barcelona, Viladecans i Igualada. Els espectadors van poder descobrir 
espais singulars del Centre i gaudir del teatre en un format innovador i molt proper. Una 
experiència extraordinària! 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 20 34 36 30 120 
Percentatge 17% 28% 30% 25% 100% 

 
 
 
 23 de setembre 
CINEMA DOCUMENTAL – PRESENTACIÓ DE LA MARXA DELS TERMES 
 

Aquest any la presentació de la Marxa del Termes d’Arenys de Munt es va realitzar a la Sala Gran 
del Centre i va venir acompanyada de la projecció d’una pel·lícula del gènere de muntanya 
presentada per Ferran Latorre. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 60 80 0 0 140 
Percentatge 43% 57% 0% 0% 100% 

 
 
 
25 de setembre 
TEATRE FAMILIAR – LES SET CABRETES I EL LLOP 
 

La companyia arenyenca Sim Salabim ens portà la seva versió del clàssic conte "Les 7 cabretes i 
el llop" ple de música i delicadesa dins de la programació organitzada per la secció Rau Rau. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 33 27 41 0 101 
Percentatge 33% 27% 40% 0% 100% 

 
 
 
30 de setembre 
MÚSICA – NIT DE SWING 
 

Festa al ritme del swing amb la Bing Band Arenys i la Big Band Menuts.  
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 25 42 3 0 70 
Percentatge 36% 60% 4% 0% 100% 

 
 
  
2 d’octubre 
CINECLUB – EL CORO 
 

Aquest curs, cada diumenge de mes es projectà una pel·lícula de gran qualitat i adreçada al gran 
públic que ha passat desapercebuda per les grans sales comercials. S’inaugura el cicle amb la  
història d’un nen de 8 anys que xoca amb el mestre del cor d’una prestigiosa escola de música. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 1 37 17 0 55 
Percentatge 2% 67% 31% 0% 100% 
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9 d’octubre 
TEATRE FAMILIAR – CIRC CABARET ARMANDO RISSOTTO 
 

Petit homenatge al “circ” i a les “varietats”. Espectacle de creació de la companyia "Txo Titelles" 
dirigit al públic familiar. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 24 21 41 0 86 
Percentatge 28% 24% 48% 0% 100% 

 
 
 
7, 14, 21, 28 d’octubre, 
MÚSICA – SONAGUST 
 

Vespres de tardor plens de bona música a la Sala Corrioles. En aquesta segona edició formada 
per 4 sessions passarem de la salsa, al rock passat per la música mediterrània i el jazz. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 51 48 12 0 111 
Percentatge 46% 43% 11% 0% 100% 

 
 
 
30 d’octubre 
AUDIOVISUAL – KT PASSI DE FOTOS 
 

Acte recordatori dels 10 dies més intensos d’estiu dels infants i joves del poble amb les 
fotografies i vídeos realitzats per cada torn de les Cate-Colònies. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 45 32 264 0 341 
Percentatge 13% 9% 78% 0% 100% 

 
 
 
2 d’octubre 
CINECLUB – EL SECRET D’ADELINE 
 

Aquest curs, cada diumenge de mes es projectà una pel·lícula de gran qualitat i adreçada al gran 
públic que ha passat desapercebuda per les grans sales comercials. Continua el cicle amb un 
drama romàntic. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 6 20 0 0 26 
Percentatge 23% 77% 0% 0% 100% 

 
 
 
13, 19 i 20 de novembre 
TEATRE – DINAR DE FESTA MAJOR 
 

El Grup de Teatre del Centre presenta una obra escrita per Jordi Casanovas emmarcada 
justament en una festa major. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 90 178 37 24 329 
Percentatge 27% 54% 11% 8% 100% 
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26 de novembre 
MÚSICA – UN TRIBUT A LA TRINCA 
 

La música de La Trinca sonà el dissabte 26 de novembre com a acte de cloenda de totes les 
activitats de la Festa Major de Sant Martí al Centre. El tribut anirà a càrrec del grup canetenc Per 
Pebrots, que posa en valor els èxits de la Trinca aglotinadora de moltes generacions. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 52 42 0 0 94 
Percentatge 55% 45% 0% 0% 100% 

 
 
27 de novembre 
TEATRE FAMILIAR – MÓN NAN 
 

Espectacle de titelles de la companyia Toni Zafra que mostra obertament les tècniques 
emprades tant per les més prestigioses famìlies de tradició marionetìstica a Europa 
durant els segles XVIII i XIX, com pels grans mestres nord-americans i europeus del 
segle XX. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 24 28 51 0 103 
Percentatge 23% 27% 50% 0% 100% 

 
 
4 de desembre 
CINECLUB – EL LIBRO DE LA VIDA 
 

Aquest curs, cada diumenge de mes es projectà una pel·lícula de gran qualitat i adreçada al gran 
públic que ha passat desapercebuda per les grans sales comercials. Continua el cicle amb una 
pel·lícula d’animació. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 10 20 20 0 50 
Percentatge 20% 40% 40% 0% 100% 

 
 
18 de desembre 
TEATRE FAMILIAR – BALLA MENUT 
 

petit homenatge al món del clown ple de tendresa i alegria. Balla Menut! Espectacle d'animació 
dirigit i produït per en Sabanni, amb música en directe de la mà del mestre Joan Vallcorba. Part 
de la recaptació es destinà a La Marató de Tv3. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 5 15 14 0 34 
Percentatge 15% 44% 41% 0% 100% 

 
 
14 i 21 de desembre 
TEATRE – ELS PASTORETS DE L’INSTITUT 
 

Els alumnes de 1r d'ESO de l'Institut Domènec Perramon escenifiquen a la Sala Corrioles una 
versió musicada dels Pastorets dirigits per la professora d'ètica. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 92 105 88 0 285 
Percentatge 32% 37% 31% 0% 100% 
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25 i 26 de desembre 
TEATRE – ELS PASTORETS 
 

Enguany un grup de joves participants d'anteriors edicions es varen atrevir que liderar el 
projecte de renovació dels Pastorets que durant anys han estat musicals a Arenys de Munt. El 
repte era gegantí i el resultat ha estat espectacular. Amb el text de l'Estel de Natzaret de Ramon 
Pàmies com a essència, els joves directors (Àlex Pujol, Eduard Roca, Martina Sansa, Lluís 
Subirana i Mireia Subirana) han mostrat uns pastorets visualment renovats, amb aplaudits nous 
caràcters dels personatges i un final sorprenentment emocionant. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 80 350 211 0 641 
Percentatge 13% 55% 32% 0% 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resum espectadors totals de la programació d’espectacles 2016 al Centre 
Moral d’Arenys de Munt. 

 No socis socis < 25 anys altres TOTAL % 
Teatre 371 911 395 54 1731 34% 

% 21% 53% 23% 3% 100%  
Dansa 155 421 91 0 667 13% 

% 23% 63% 14% 0% 100%  
Música 161 318 51 0 556 11% 

% 29% 57% 14% 0% 100%  
Cinema 214 315 31 0 530 11% 

% 40% 59% 6% 0% 100%  
Familiar 236 410 312 28 986 20% 

% 24% 41% 32% 3% 100%  
Màgia 35 58 63 0 156 3% 

 23% 37% 40% 0% 100%  
Altres 50 75 265 0 390 8% 

% 13% 19% 68% 0% 100%  
     5016 100% 
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3.- XERRADES I CONFERÈNCIES 2016 
 
 
28 de gener 
XERRADA – NEUS CATALÀ, SEGUIM APRENENT DE TU 
 

Aquesta temporada al Centre inicia in cicle xerrades coorganitzat amb Donaviva i que tenen lloc 
un cop al mes. En la primera sessió, es commemora l'aniversari de l'holocaust recordant la figura 
de Neus Català, última supervivent d'un camp de concentració nazi i Medalla d'Or de la 
Generalitat de Catalunya. 
Assistents: 35 persones 

 
10 de març 
XERRADA – EL ROL DE LA DONA EN EL MÓN ACTUAL 

Gemma Cànovas visita la Sala Corrioles per parlar amb ella de la situació de la dona en la 
societat actual moderna però on encara imperen els rols sexistes. La xerrada d’inscriu dins dels 
actes del dia mundial de la dona que organitza la Regidoria d’igualtat de l’Ajuntament d’Arenys 
de Munt. 
Assistents: 15 persones 
 
17 de març 
XERRADA – CANVIEM HORARIS, VIVIM MILLOR 
 

Fabián Mohedano ens explica els avantatges i desavantatges d’una reforma horària que pretén 
que puguem conciliar millor vida laboral i familiar 
Assistents: 18 persones 
 
14 d’abril 
XERRADA – HERÈNCIES, DONACIONS I SEPARACIÓ DE BÉNS; SAPS COM T’AFECTEN? 

El notari Josep A. Pedrosa Santiago explicà què cal saber per estar preparats en el moment de 
recepció d’herències, o en la realització de donacions. També ens explicarà les singularitats del 
codi civil català en l’àmbit de la dona i de les unions matrimonials. 
Assistents: 40 persones 
 
9 de juny 
XERRADA – LA CRISI DELS REFUGIATS 

Membres de la Creu Roja ens explicaren de primera mà quines són les necessitats dels refugiats i 
com és el seu dia a dia en l'exili tot buscant un futur millor. Xerrada organitzada conjuntament 
amb la Creu Roja del Maresme. 
Assistents: 16 persones 
 
29 de juliol 
XERRADA – ON ACABEN ELS CAMINS 

Acollida de la projecció del documental On acaben els camins, amb l'assistència del seu 
protagonista, el doctor Oriol Mitjà. Xerrada organitzada conjuntament amb l’Ajuntament 
d’Arenys de Munt. 
Assistents: 135 persones 
 
17 de novembre 
XERRADA – ESTALVI MUSCULAR, COM PODEM EVITAR ELS DOLORS MUSUCLARS? 

La fisioterapeuta Anna Jané ens donà consells per tal d'evitar els dolors musculars que sovint 
arriben amb l'edat i el recurrent mal ús de posicions i activitats en l'àmbit de la feina i de la llar. 
Xerrada inclosa dins del cicle de xerrades organitzades conjuntament amb Donaviva. 
Assistents: 25 persones 
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23 de novembre 
XERRADA – COM MIRA EL MÓN EL PROCÉS CATALÀ? 

El Conseller d'Exteriors Raül Romeva ens explica en quin punt es troba el procés, quines són les 
etapes del futur i com el món n'està pendent. Xerrada coorganitzada per la territorial de l'ANC 
d'Arenys de Munt. 
Assistents: 118 persones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resum assistents totals en les xerrades i conferències del 2016 realitzades 
al Centre Moral d’Arenys de Munt 

 TOTAL 
NEUS CATALÀ, SEGUIM APRENENT DE TU 35 
EL ROL DE LA DONA EN EL MÓN ACTUAL 15 
CANVIEM HORARIS, VIVIM MILLOR 18 
HERÈNCIES, DONACIONS I SEPARACIÓ DE BÉNS 40 
LA CRISI DELS REFUGIATS 16 
ON ACABEN ELS CAMINS 135 
ESTALVI MUSCULAR, COM PODEM EVITAR ELS DOLORS? 25 
COM MIRA EL MÓN EL PROCÉS CATALÀ? 118 
 402 



16 

4.- TALLERS I CURSOS 2016 
 
 
febrer 
TALLER – INTERPRETACIÓ DRAMÀTICA 
 

La Coordinadora de grups amateurs de teatre del Maresme en col·laboració amb el Grup de 
Teatre del Centre realitzen un taller d’interpretació dramàtica per a tots els afeccionats al 
teatre. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. participants 28 13 6 0 47 
Percentatge 60% 27% 13% 4% 100% 

 
 
Febrer-desembre 
CURS – SALSA 
 

Estrena de curs de Salsa continu que té lloc els dilluns al vespre a la Sala Corrioles 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. participants 24 27 0 0 51 
Percentatge 47% 53% 0% 0% 100% 

 
 
Abril-maig 
TALLER – JARDINERIA 
 

Curs de divulgació i bones pràctiques en jardineria. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. participants 1 8 0 0 9 
Percentatge 11% 89% 0% 0% 100% 

 
 
Maig 
TALLER – ZUMBA 
 

El zumba consisteix en una activitat cardiovascular que combina exercicis de tonificació amb 
passos de balls llatins. Les coreografies estan basades en passos senzills i repetitius, el que fa 
que sigui molt fàcil seguir-la i no cal una preparació física en concret. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. participants 21 16 0 0 37 
Percentatge 57% 43% 0% 0% 100% 

 
 
Juliol 
TALLER – SARDANES 
 

Tradicional curs d’estiu de sardanes que organitza l’Agrupació Sardanista del Centre. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. participants 0 24 6 0 30 
Percentatge 0% 80% 20% 0% 100% 
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Desembre 
TALLER – CUINA AMB ROBOT 
 

Tradicional curs de cuina de nadal amb robot. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. participants 3 14 0 0 17 
Percentatge 18% 82% 0% 0% 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resum participants totals dels cursos i tallers realitzats el 2016 al Centre 
Moral d’Arenys de Munt 

 TOTAL 
INTERPRETACIÓ DRAMÀTICA 47 
SALSA 51 
JARDINERIA 9 
ZUMBA 37 
SARDANES 30 
CUINA AMB ROBOT 17 
 191 
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5.- INFORME DE LES SECCIONS 
 
ESBART DANSAIRE - COS DE DANSA 
Grup d’esbart de l’Esbart Dansaire del Centre Moral d’Arenys de Munt format per una trentena 
de persones afeccionats a la dansa i que durant l’any realitzen un mínim de 2h setmanals 
dedicades a la dansa tradicional i a la de creació. Estan treballant en el projecte d’unes Gitanes 
d’Arenys de Munt, han seguit interpretant per Catalunya l’espectacle de creació pròpia“A prop i 
d’arreu” entre d’altres  i participen en la Ballada de Rams. 
 

L’equip 
Direcció: Carles Marpons Areste 
Participants: 15 persones 

 
 
ESBART DANSAIRE - ESCOLA D’ESBART DEL CENTRE 
L’escola d’esbart format per 5 grups formats per nois i noies de 9 a 18 anys que realitzen 1h i 
30min setmanals dedicats a les danses tradicionals. Realitzen una actuació anual conjunta, la 
Ballada de Rams, on mostren tot el que han après al llarg del curs i també realitzen diferents 
actuacions per tot Catalunya: 
 
20 de març – BALLADA DE RAMS 
Hi participen tots els grups. 
 
24 d’abril - A PROP I D’ARREU al Teatre Principal d’Arenys de Mar 
Hi participen els grups: COS DE DANSA 
 
7 de maig - A PROP I D’ARREU a la Fàbrica Llobet de Calella 
Hi participen els grups: COS DE DANSA 
 
14 i 15 de maig - A PROP I D’ARREU a la Sala Corrioles del Centre. 
Hi participen els grups: COS DE DANSA 
 
21 de maig - TROBADA D’ESBARTS A OLESA DE MONTSERRAT 
Hi participen els grups: MORISQUES i PUNTA I TALÓ 
 
10 de juliol - BALLADA A DOSRIUS 
Hi participen els grups: COS DE DANSA 
 
25 de setembre - BALLADA A LOURDES 
Hi participen els grups: INFANTILS 
 
29 d’octubre - A PROP I D’ARREU al Foment Mataroní. 
Hi participen els grups: COS DE DANSA 
 
6 de novembre - TROBADA AMB L’ESBART DE BADALONA 
Hi participen els grups: INFANTILS 
 
11 de novembre – RECEPCIÓ D’AUTORITATS davant Ajuntament d’Arenys de Munt 
Hi participen els grups: COS DE DANSA 
 
19 de novembre - D’AMOR I DE LLOANÇA a l’església d’Arenys de Munt 
Hi participen els grups: COS DE DANSA 
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L’equip 
Direcció: Carles Marpons Areste. 
Coordinació: Sergi Ojeda 
Dinamitzadors: Elena Ordeig, Edu Roca, Marta Garcia, Lydia Izquierdo, Sergi Ojeda, Maria 
Closa, Míriam Duran, Jesús Coca, Maria Roca, Júlia Ramos, Maria Lladó, Mireia Subirana, Àlex 
Pujol. 
Participants: 85 alumnes 

 
 
 
GRUP DE TEATRE DEL CENTRE 
El Grup de teatre del Centre format per una quarantena d’afeccionats al teatre amateur 
continua la seva activitat estrenant un mínim de 2 obres de teatre a l’any, majoritàriament 
d’autors catalans de la nova dramatúrgia. Acompanya les representacions teatrals de col·loquis 
post-funció i d’activitats amb alumnes de l’institut Domènec Perramon. 
 
També segueix presentant-se a mostres i concursos de teatre amateur de Catalunya i segueix 
col·laborant amb entitats i associacions d’Arenys de Munt participant en la Nit Bruixa de l’ABIC. 
 
17 de gener – RED PÒNTIAC al 42è Concurs de teatre amateur Ciutat de Calella. 
Espectadors: 100 persones. 
 
24 de gener – RED PÒNTIAC al XLIIè Premi Ciutat de Terrassa de teatre  
Espectadors: 200 persones. 
 
19 i 20 de març – Estrena de “PARES FEREOTGES” al Centre Moral  
Espectadors: 195 persones. 
 
10 d’abril – NIT DE RÀDIO 2.0 al Foment Mataroní  
Espectadors: 80 persones. 
 
25 de setembre – RED PÒNTIAC a Caldes de Montbui 
Espectadors: 80 persones. 
 
16 d’octubre – RED PÒNTIAC als Seràfics d’Arenys de Mar 
Espectadors: 30 persones 
 
16 d’octubre – RED PÒNTIAC als Omellons (Les Garrigues) 
Espectadors: 100 persones 
 
13, 19 i 20 de novembre – Estrena de “DINAR DE FESTA MAJOR” al Centre Moral  
Espectadors: 329 persones. 
 
 

L’equip 
Direcció: Esteve Torrent Fontbona 
Participants: 38 persones 
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ESCOLA DE TEATRE DEL CENTRE 
L’escola de Teatre del Centre formada per 5 grups amb una desena de nois i noies cada un 
d’entre 9 i 16 anys d’edat realitzen 1h setmanal dedicada a activitats relacionades amb el teatre. 
A finals de maig realitzen una exhibició de microteatre on mostren tot el que han après durant el 
curs. 
 
El setembre del 2015 la secció passa a ser liderada i autogestionada pel grup de joves monitors. 
Presenten el projecte de gestió cooperativista del curs 2015-16 als Premis Ateneus aconseguint-
ne el 1r Premi en la categoria de “Jove Proposa!”  
 

L’equip 
Direcció: Monitors de l’ETC i Junta del Centre 
Dinamitzadors: Ione Oller Roure, Jana Oller Roure, Carla Mitjà Soto, Martina Sansa Colomer, 
Carles Sansa Colomer, Tània Framis Piñas, Maria Farrerons Garcia, Rosa Salvador Colomer, 
Judith Reyes Martín. 
Participants: 55 alumnes 

 
 
 
PASTORETS 
Un grup d’homes, dones, nois i noies comencen cada tardor els assajos i les tasques de 
preparació per estrenar una renovada edició dels “Pastorets Musicals”. Espectacle nadalenc que 
fusiona tradició, innovació, text i música i on hi participen un grup intergeneracional de 
persones. El 2016 l’espectacle ha estat dirigit per 4 joves del Centre que han presentat un 
espectacle totalment renovat ¡, amb un fort treball d’escena i coreografia mantenint l’essència 
del text de l’Estel de Natzaret. 
 

L’equip 
Direcció: Àlex Pujol Martori, Eduard Roca Bigorra, Martina Sansa Colomer, Mireia Subirana 
Brecha i Lluís Subirana Casademunt. 
Participants: 85 persones 

 
 
 
 
CORAL VEUS DE MUNT 
Grup coral format per una cinquantena d’homes i dones de més de 18 anys amants de la música 
i del cant. Realitzen un mínim de 2h setmanals dedicades al cant coral  i realitzen un concert 
anual acompanyat de diferents actuacions puntuals al llarg de l’any en diferents actes d’Arenys 
de Munt com la inauguració del Pessebre Monumental o en altres indrets de Catalunya. 
 
21 de febrer. Matinal amb en Jordi Lluch 
3 d'abril.  Sortida al Palau de la música. Projecte xarxa coral 
10 d'abril.  Miscel.lania al Centre Moral 
26 de juny. Concert solidari per l'Aniol. Organitzat per la coral Esperança  a Arenys de Mar 
12 de novembre.  Sortida Cantem Àfrica a Barcelona 
16 de novembre. Trobada de corals. Festival de corals del Maresme a l'església de Santa Maria de 
Mataró. Organitzat pel Cor Madrigalista de Mataró 
16 de desembre. Concert de Nadal a la Parròquia d'Arenys de Mar. Organitzat per  la coral Esperança 
(la recaptació  va ser per la Marató) 
24 de novembre. Inauguració del pessebre d' Arenys de Munt 

L’equip 
Direcció: Maica Brecha Roig 
Participants: 42 persones 
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AGRUPACIÓ SARDANISTA 
Grup d’una trentena de dones i homes amants de la sardana que es reuneixen cada setmana per 
gaudir de 2h de ballada de sardanes. Al juliol organitzen un curs de sardanes obert a infants i 
adults per aprendre o aprofundir en el coneixement de la sardana. També col·laboren en la 
organització de l’audició i ballada de sardanes de l’agost a la plaça de l’església d’Arenys de 
Munt i organitzen un concurs de sardanes nocturn a principis d’estiu. 
 
juny – Estrena del concurs de sardanes al vespre a la Plaça de l’Església. 
juliol – Realització de curs de sardanes obert a tothom. 
agost – Organització de ballades de sardanes els diumenges a la Plaça de l’Església 
de setembre a juny – Ballades de sardanes cada divendres a la Sala Corrioles 
octubre – organització sortida cultural a l’”Aplec de sardanes de Tossa de Mar” 
 

 No socis socis < 25 anys altres TOTAL 
Aplec sardanístic 
de Perpinyà 

8 26 0 0 34 

Aplec Sardanístic 
de Tossa de Mar 

9 48 0 0 57 

     91 
 

L’equip 
Direcció: Josep Roca Casals, Maria Canaleta Valentí. 
Dinamitzadors: Jordi Roca Casals, Núria Fontbona Missé, Note Torrent Missé. 
Participants: 20 persones de mitjana participen de les ballades dels divendres 

 
 
 
 
CINEMA 
Secció formada per cinèfils que organitzen cicles de cinefòrum o projeccions de cinema 
comercial i documental obertes a tothom. 
 
17 de gener– Projecció solidària amb els refugiats del documental SYRIA SELF PORTRAIT 
24 de gener– Projecció de la pel·lícula nominada als Premis Gaudí UN DIA PERFECTE PER VOLAR 
24 d’abril – Projecció de TERCER GRADO amb catifa vermella, invitacions dels figurants i col·loqui 
posterior amb el director. 
12 de juny – Projecció de B DE BÁRCENAS 
19 de juny – Projecció del documental FALSOS POSITIVOS 
26 de juny – Projecció del documental PUTAS O PELUQUERAS 
23 de setembre – Projecció del documental de muntanya protagonitzat per Ferran Latorre amb 
posterior col·loqui amb el protagonista. 
2 d’octubre – Projecció EL COR 
6 de novembre – Projecció EL SECRET D’ADALINE 
4 de desembre – Projecció EL LIBRO DE LA VIDA 
 

L’equip 
Direcció: Junta del Centre 
Dinamitzadors: Anna Alsina Keith, Aurora Garcia Gamo, Marçal Mora Piquet, Esteve Torrent 
Fontbona i Carme Vera Aguilar. 
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RAU RAU 
Grup de mares que organitzen actuacions de teatre familiar de companyies professionals a 
Arenys de Munt per tal d’establir una programació de teatre familiar al poble i oberta a tothom. 
 
14 de febrer  – Espectacle de titelles i màgia ELS 4 ELEMENTS que acompanya el lliurament de 
premis del Concurs de Pessebres. 
9 d’octubre – espectacle de titelles CIRC CABARET ARMANDO RISSOTTO de la companyia Txo 
Titelles. 
18 de desembre – espectacle de clown BALLAMENUT de la companyia Sabanni. Sessió solidària 
amb La Marató de TV3. 
 

L’equip 
Direcció: Junta del Centre 
Dinamitzadors: Meli Cardoso Santana i Tere Salvà Catarineu. 

 
 
 
SORTIDES CULTURALS 
Grup de persones que organitzen sortides en autocar per facilitar als veïns d’Arenys de Munt de 
gaudir de la cultura que s’estrena a Barcelona. Majoritàriament organitzen sortides per anar a 
veure espectacles teatrals però també organitzen visites a edificis i espais singulars de tot 
Catalunya. 

 No socis socis < 25 anys altres TOTAL 
Música- Concert de Cap 
d’Any 
 
Palau de la Música de 
Barcelona, 10 de gener. 
 

6 26 0 0 32 

Òpera – Madamme 
Butterfly 
 
Teatre La Faràndula de 
Sabadell, 22 d’abril. 
 

14 28 0 0 42 

Teatre Musical – 
Scaramouche 
 
Teatre Victòria de 
Barcelona, 15 d’octubre. 
 

18 22 7 1 48 

Teatre – Art 
 
Teatre Goya de Barcelona, 
17 de desembre. 
 

29 25 6 3 63 

     185 
 

L’equip 
Direcció: Junta del Centre 
Dinamitzadors: Aurora Garcia Gamo, Esteve Torrent Fontbona, Encarna Trifol Verdú. 
Participants: 185 persones 
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GRUP PESSEBRISTA 
Grup d’una desena d’homes i dones afeccionats a la construcció de pessebres que a partir 
d’octubre es reuneixen per dissenyar i construir el Pessebre Monumental d’Arenys de Munt que 
estrenen cada 24 de desembre i s’exposa oberta a tothom fins a passades les festes. 
 

L’equip 
Direcció: Vicenç Herrero Asensio 
Participants: 12 persones 
Visitants: 600 persones 

 
 
 
CAVALCADA 
Grup d’una vintena d’homes i dones afeccionats a la construcció de carrosses que a partir de 
juliol es reuneixen per dissenyar i construir les diferents carrosses que utilitzaran els Reis Mags 
d’Orient que visitin Arenys de Munt cada 5 de gener.  Aquest grup també és l’encarregat de 
dissenyar i realitzar la Cavalcada de Reis d’Arenys de Munt. 
 

L’equip 
Direcció: Jordi Roure Boix 
Dinamitzadors: Gemma Roure Garcés, Jordina Riera Salicrú, Montse Fontbona Missé, Lourdes 
Puig Marpons, Remei Bosch Pérez, Cristina Torres Roca, Rosa Garcés Roig i Josep Casals Llinàs. 
Participants: 15 carrossaires, 50 actors en carrosses, 18 servei d’ordre. Total: 83 participants. 
Espectadors: 700 espectadors de mitjana 

 
 
 
CLUB D’ESCACS – EL GRUP 
Grup d’una vintena d’homes i dones afeccionats dels escacs que cada setmana es reuneixen per 
jugar a aquest esport. També participen en diferents tornejos i competicions de tot Catalunya, i 
organitzen diferents activitats a Arenys de Munt com les “Partides ràpides” o diferents 
exhibicions i mostres com les de l’11 de setembre. Participen amb entitats del poble com la 
Breda del Pi gros organitzant partides d’escacs. 
 
De gener a desembre – Col·labora amb la revisat el “Batec” aportant informació sobre el món 
dels escacs. 
 
De gener a desembre – Participació en diferents campionats organitzats pels clubs veïns: Arenys 
de Mar, Canet, Pineda, Sant Pol, Llavaneres, Mataró... 
 
De setembre a juny – Participació en el Campionat de Catalunya per Equips organitzat per la 
Federació Catalana d’Escacs, presentant dos equips:  

L’Equip A, que va jugar a Categoria Preferent (10 taulers). 9è any consecutiu en la 
mateixa categoria. 

 
L’Equip B, ha jugat a Tercera Catalana. 

 
Juliol – Organització i participació en “Torneig de Partides Ràpides” i esmorzar a la vinya d’un 
dels participants. 
 
Setembre – Organització i participació del XX “Torneig de Partides Ràpides” a la Plaça de 
l’Església. 
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Setembre – Participació en la Fira de l’11 de setembre a Arenys de Munt. 
 
Octubre – Organització i participació en el “Campionat de Partides Ràpides Montnegre-
Corredor” 
 

 L’equip 
Direcció: Josep Ma Pitarque Illa 
Participants: 21 persones 

 
 
 
CLUB D’ESCACS – L’ESCOLA 
Escola d’Escacs on una vintena de nens i nenes des dels 6 anys aprenen a jugar als escacs i a 
perfeccionar la seva tècnica a través d’un monitoratge. L’activitat té una durada d’una hora amb 
periodicitat setmanal durant tot un curs. Al alumnes també se’ls anima a participar en diferents 
competicions adequades al seu nivell. 
 

L’equip 
Direcció: Josep Ma Pitarque Illa 
Dinamitzadors: Joan Carles Cano de Arribas. 
Participants: 12 alumnes 

 
 
 
TENIS TAULA 
Grup d’aficions al tenis taula que cada setmana es reuneixen de forma esporàdica però amb 
molta freqüència per realitzar diferents partides de tennis taula.  

L’equip 
Direcció: Jaume Bosch Pérez 
Participants: 15 persones 

 
 
 
BATEC – REVISTA MENSUAL ARENYENCA 
Un Grup reduït de persones acompanyat de diversos col·laboradors s’encarreguen de publicar 
setmanalment una revista amb informació local d’Arenys de Munt. La revista té un tiratge de 
900 exemplars i una molt bona acollida per part dels veïns d’arenys de Munt esdevenint la 
revista principal d’informació local. 
 
El 2016 la revista estrena nou disseny de maquetació. 
 

L’equip 
Direcció: Montserrat Fontbona Missé, Baldomer Torrent Crous i Esteve Torrent Fontbona. 
 
Dinamitzadors: Oriol Leo Colomer, Motserrat Fontbona Missé, Pau Torrent Fontbona, Guillem 
Barrera Moré, Esteve Torrent Fontbona, Ferran Lloret Yusta, Fèlix Oliván Mayoral, Daniel 
Banegas Sedano. 
 
Col·laboradors: Climent Colomer, Carles Rodrigez, Martí Rovira, Jordi Soler, Josep Ma 
Pitarque, Elias Surroca, Vicenç Lloret, Salvador Fontbona, Ma Àngels Mercader, Tony Marzoa, 
Josep Martínez, Arxiu J Missé, Jordi Torrent. 
 
Participants: 1200 lectors de mitjana. 
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CENTRENARI – PROGRAMA DE RÀDIO MENSUAL 
Un grup d’afeccionats a la ràdio realitzen un programa mensual d’una hora de durada cada 
primer dissabte de mes a l’emissora Ràdio Arenys de Munt. El programa recull tota l’actualitat 
del Centre Moral. 
 

L’equip 
Direcció: Montserrat Fontbona Missé  
Dinamitzador: Oriol Leo Colomer 
Participants: núm. d’oients indeterminat. 

 
 
 
EQUIP DE TRAMOIA 
Grup divers d’homes i dones de diferents edats s’organitzen puntualment per a la realització de 
les escenografies de les diferents representacions de diferents seccions de l’entitat com les de 
teatre, esbart, pastorets... L’equip el conformen tècnics de so, llum i escenografia.  
 

L’equip 
Direcció: Junta del Centre 
Dinamitzadors: Quico Torrent Crous, Jordi Torrent Cruañas, Eudald Illa Majó, Joan 
Casademunt Catarineu, Pau Torrent Fontbona, Joan Penya Torrent. 

 
 
 
EQUIP DE VESTUARI 
Grup de dones de diferents edats que tenen cura, cataloguen i organitzen la gran quantitat de 
peces de vestuari que disposa el Centre Moral. També s’encarreguen de dissenyar, confeccionar 
i proporcionar el vestuari de les representacions de les seccions de teatre, carrossaires, 
pastorets i esbart. 
 

L’equip 
Direcció: Tere Salvà Catarineu, Paqui Roca Colomer 
Dinamitzadors: Montserrat Fontbona Umbert, Roser Corominas Umbert, Margot Bachs 
Canals, Maria Closa Salvà. 

 
 
 
EQUIP DE MAQUILLATGE I PERRUQUERIA 
Grup reduït de dones que s’encarreguen de dissenyar i realitzar la caracterització dels diferents 
personatges de les diferents representacions de les seccions de teatre , pastorets i carrossaires.  
  

L’equip 
Direcció: Pilar Alcaide Garcia, Lourdes Roig Umbert 
Dinamitzadors: Ibette de Kelety Alcaide, Susi Joseph Caballé. 
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Resum participants totals en les seccions 
 Directors i 

Dinamitzadors 
voluntaris 

 
participants 

 
públic 

Grup Teatre 1 38 (dades en programació) 
Escola de Teatre 8 55 (dades en programació) 
Pastorets 5 95 (dades en programació) 
Cos de dansa 1 15 (dades en programació) 
Escola d’Esbart 13 85 (dades en programació) 
Coral Veus de Munt 1 42 (dades en programació) 
Agrupació sardanista 5 91 - 
Cinema 5 - (dades en programació) 
Rau Rau 2 - (dades en programació) 
Sortides Culturals 3 185 - 
Grup Pessebrista 1 12 600 
Carrossaires 9 83 700 
Grup Escacs 1 21 - 
Escola d’Escacs 2 11 - 
Tennis Taula 1 15 - 
Batec 21 - 1200 (mensuals) 
Ràdio - Centrenari 2 - (no comptabilitzat) 
Tramoia 6 - - 
Vestuari 6 - - 
Maquillatge  4 - - 
TOTAL 97 748 2500 + oients 

programa de ràdio 

 
 
 
 
 
Impacte social de l’activitat del Centre Moral d’Arenys de Munt 

  
dinamitzadors 

 
participants 

 
públic 

 
TOTAL  

Programació 
Espectacles 

- - 5016 5016 

Xerrades i 
conferències 

- - 402 402 

Tallers i 
cursos 

8 191 - 199 

Seccions 97 748 2500 + oients 
programa ràdio 

3345 +oients 
programa de ràdio 

TOTAL 105 939 7918 + oients 
programa de 

ràdio 

8962 + oients 
programa de ràdio 

*En la taula no estan comptabilitzats els espectadors de les activitats extraordinàries de les seccions 
teatre, esbart, escacs, sardanes, coral realitzades fora de les instal·lacions del Centre (ex: concurs 
sardanes, ballades a la plaça de l’església, representacions teatrals o de dansa fora del Centre, tornejos i 
campionats d’escacs, participacions en actes i fires a l’exterior, nit bruixa, fira del 11 de setembre, fira de 
la llum) per manca de dades. 
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6.- ACCIONS DE VISIBILITAT EXTERIOR 
 
El Centre Moral realitza una completa activitat cívica, cultural i social com mostra el 
conjunt d’activitats esmentades en aquesta memòria. Tot i així, la Junta creu oportú 
potenciar la visibilitat de l’entitat de cara a la gent d’Arenys de Munt que encara no ens 
coneix i mostrar-se també a fora del municipi.  
 
En el 2015 s’han realitzat les següents activitats de visibilització i comunicació següents: 
 
2016 – roda constant de contactes amb associacions del municipi: des de la Junta del 
Centre s’ha iniciat una roda de contactes amb associacions d’Arenys de Munt per tal de 
compartir experiències, explicar-nos les activitats, objectius i buscar sinergies i 
col·laboracions. S’ha contactat amb ANC, Dona Viva, Voluntaris per Arenys de Munt, 
ABIC, Institut Domènec Perramon, Ampes Escola Sant Martí i Escola Sobirans, Ateneu 
Arenyenc... 
 
2016 – manteniment canal de Facebook: s’ha estat actualitzant i publicant nous 
continguts en el canal de Facebook amb una freqüència setmanal i incrementant els 
seguidors fins a arribar a finals del 2016 als 2411 amics amb una mitjana de 25 
m’agrades per publicació arribant a pics pròxims als 100 m’agrades. Les publicacions 
amb més m’agrades han estat: 
 

- 103 m’agrades, fotografia de la ballada a Lourdes dels grups de l’Escola de 
l’Esbart del Centre. 

- 72 m’agrades, fotografia de la participació del Grup de Teatre en la Nit Bruixa. 
- 70 m’agrades, fotografia dels Pastorets. 
- 66 m’agrades, fotografia dels Pastorets. 
- 65 m’agrades, fotografia de Pastorets il·lustrant la frase cultural de la setmana. 
- 63 m’agrades, fotografia del grup del Centre col·laborador en l’avituallament de 

la Marxa del Termes. 
- 61 m’agrades, Fotografia de l’obra Pares Ferotges del grup de teatre del Centre. 

 
2016 – manteniment canal de Youtube: s’ha estat actualitzant i publicant nous 
continguts en el canal de Youtube on s’hi mostren tràilers i fragments de diferents 
activitats realitzades al Centre, majoritàriament de les seccions de teatre, esbart i coral 
del Centre. A finals del 2016 el canal comptabilitza 14813 visualitzacions. 
 
 
2016 – manteniment compte a Instagram: s’ha estat actualitzant i publicant nous 
continguts en el canal A finals del 2016 s’han consolidat els 764 seguidors. 
 
2016 – manteniment compte a  Twitter: s’ha obert un compte a la plataforma Twitter 
per tal de comunicar de forma ràpida i concisa notícies relacionades al Centre. A finals 
del 2016 s’han consolidat els 402 seguidors. 
 
2016 – seguiment al catàleg de descomptes del Carnet Jove: els espectacles, cursos i 
tallers que es realitzen al Centre estan dins al catàleg de descomptes del Carnet Jove 
amb el propòsit d’animar al jovent a consumir cultura i fer-ne difusió a escala catalana. 
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2016 – inscrits en la Xarxa de Teatres Ateneus de Catalunya (XTAC): el Centre està 
inscrit com a teatre programador en la Xarxa de teatres que ha coordinat la Federació 
d’Ateneus de Catalunya que té la intenció de millorar la visibilitat de tots els ateneus a 
escala catalana esdevenint la xarxa de teatres privats amb més butaques de tot 
Catalunya. 
 
gener – entrevista a Ràdio Estel: el President del Centre ha estat entrevistat a Ràdio 
Estel per tot Catalunya explicant els motius de l’èxit mereixedors dels Premis Ateneus 
2015. 
 
juny – portada de la Flama del Canigó: el Centre ha seguit portant, des del 2013, la 
Flama del Canigó a Arenys de Munt a través d’un grup de voluntaris de l’entitat. Aquest 
any s’han afegit a la iniciativa el Grup Muntanyenc d’Arenys de Munt. 
 
 
Setembre – participació en la Fira de la Diada Nacional de Catalunya: el Centre ha 
participat en la Fira de la Diada Nacional de Catalunya mostrant les seccions d’escacs i 
tenis taula a la Riera on qualsevol visitant podia aturar-se i jugar-hi. També es va 
instal·lar una parada on es podien adquirir productes del Centre, fer-se soci i es van 
col·locar diferents panells on es mostrava la programació de tardor. 
 
Setembre – presentació de la temporada: es va realitzar una presentació dels 
espectacles de la temporada de tardor acompanyat d’un espectacle innovador que està 
voltant per tot Catalunya. La notícia va aparèixer en les xarxes socials com Twitter i 
Facebook i varen venir convidats responsables de cultura de diferents ajuntaments del 
Maresme. 
 
 
Novembre – presents en el jurat dels Premis Ateneus: el President del Centre ha format 
part del Jurat dels Premis Ateneus en la categoria de Jove Proposa.  
 
 
Novembre – patrocini del Simposi sobre la descoberta d’Amèrica: s’ha col·laborat 
econòmicament en la realització del Simposi que es realitza a la Sala Municipal i que 
tracta sobre temes de la història de Catalunya. El logotip de l’entitat sortia impressionat 
en els cartells i díptics que es repartien entre els assistents de l’activitat. 
 
Novembre – protagonistes en la revista Ateneus: el Centre apareix com a model 
d’exemple en la revista Ateneus en la seva capacitat d’implicació dels Joves. En la 
revista, el President hi publica un escrit de pàgina sencera explicant els motius de l’èxit i 
participa en una taula d’anàlisi que té una presència de 5 pàgines en el número de 
desembre.  
 
Desembre – inscripció dels Pastorets i Pessebre al catàleg de la FAC: els Pastorets 
Musicals i el Pessebre Monumental d’Arenys de Munt han estat inscrits en el catàleg de 
Pessebres i pastorets que ha elaborat la Federació d’Ateneus de Catalunya per tal de 
millorar la difusió d’aquestes activitats a escala catalana. 
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7.- RESPONSABILITAT SOCIAL 
 
El Centre és un fort potenciador de valors a Arenys de Munt i és per aquest motiu que la 
Junta veu oportú potenciar el costat solidari del Centre recolzant accions i iniciatives del 
municipi que participin dels valors que el Centre també acull. 
 
Acolliment de persones condemnades a treballs comunitaris: el Centre està inscrit com 
a centre acollidor en el registre dels Jutjats d’Arenys de Mar. Això permet acollir a 
persones condemnades a realitzar treballs a la comunitat que realitzen tasques, 
normalment de manteniment i neteja, en les instal·lacions del Centre. 
 
Carnets socials: des del Centre es posa a disposició de la regidoria de Benestar social i 
l’Ajuntament 10 carnets de soci beneficiari perquè els puguin utilitzar les famílies que 
serveis socials cregui oportú. 
 
Desembre – participació en la campanya “Un somriure no té preu”: enguany el Centre 
s’ha afegit en la campanya organitzada des dels Voluntaris X Arenys de Munt “Un 
somriure no té preu” que busca padrins que vulguin comprar algun regal a algun infant 
en risc d’exclusió social. Aquest any tots els padrins que ho sol·licitessin rebien una 
entrada 2x1 pels Pastorets Musicals, i des del Centre s’han apadrinat a tres nens. 
 
Soci de Càrites: el Centre és soci de Càrites i paga una quota per ajudar a finançar les 
despeses estructurals de l’associació. A més estem oberts a qualsevol col·laboració que 
necessitin. 
 
Banc de sang i teixits: el Centre ha cedit l’espai del passadís per acollir una jornada de 
donació de sang quan les dependències municipals no estan disponibles i des dels 
nostres canals de comunicació animem a la participació. 
 
Donatius en la millora de l’acollida de refugiats: El Centre ha lliurat 2100€ per a la 
millora de l’atenció de les persones refugiades canalitzats a través de les ONGs Metges 
del Món, Metges sense Fronteres i Acnur.  
 
A més ha realitzat diferents accions de sensibilització de la problemàtica a través de 
xerrades, publicacions, imatges denúncia i firmant el manifest a favor de l’acollida de 
refugiats a Catalunya. 
 
Donatius per a la construcció d’una escola al Nepal: El Centre en col·laboració amb el 
Grup Muntanyenc ha lliurat 200€ per a la realització d’una escola al Nepal.  
 
Donatius i sensibilització per a l’eradicació del Pian: El Centre ha participat en diferents 
accions de difusió del projecte d’Oriol Mitjà que pretén eradicar la malaltia del Pian. En 
la participació en la setmana solidària el Centre va ajudar a arribar a recaptar gairebé 
8000€ per al projecte. 
 
Divulgació per a l’aconseguiment de l’equitat entre homes i dones: El Centre ha 
participat activament en els actes reivindicatius de la dona treballadora i ha organitzat 
accions de sensibilització per a una millor conciliació de la vida laboral i familiar. 
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8.- VALORACIÓ PROJECTE 2016 
 
El 2016 ha estat un any intens pel Centre Moral, en nombre de soci l’entitat es manté en 
els 626 socis titulars i els 2392 associats totals (titulars i beneficiaris). Però l’activitat del 
Centre queda lluny de mantenir-se i cada any creix fruit de l’esforç i de les hores 
dedicades de l’equip de Junta i de tots els equips que confeccionen les seccions del 
Centre, l’ànima imprescindible de l’entitat. 
 
En la programació d’espectacles s’ha optat per la innovació, el producte de proximitat i 
de valor afegit: S’ha donat veu i oportunitat als emergents artistes arenyencs o pròxims 
amb formats com el cicle de música SonaGust, la Nit de Swing o els espectacles de 
màgia. I s’ha seguit apostant pels productes propis i per una programació professional 
familiar amb la col·laboració de la secció Rau Rau. 
 
Les seccions han seguit el seu curs; consolidant-se les més joves, com la coral Veus de 
Munt, o les que havien introduït un relleu en el lideratge com l’Escola de Teatre, el Rau 
Rau, el Batec... 
 
En total el Centre mobilitza anualment a un conjunt de 105 dinamitzadors voluntaris 
que mouen i omplen d’activitat les instal·lacions del Centre i molts altres espais d’Arenys 
de Munt i fins i tot de Catalunya. Uns voluntaris capaços de gestionar, dirigir i coordinar 
activitats en les que hi participen més de 939 persones i que generen un públic de més 
de 7918 ciutadans i ciutadanes que decideixen dedicar part del seu temps a gaudir de 
la cultura. 
 
El Centre és el motor indiscutible de l’activitat cultural, social i cívica d’Arenys de Munt, 
cap altra entitat és capaç de d’arribar als més de 8000 espectadors/usuaris, en un 
poble de poc més de 8000 habitants, en un sol any i a través de la incansable i experta 
dedicació de voluntaris. 
 
Al Centre es fa molt bona feina i es seguirà endavant, perquè els joves implicats en 
l’entitat han demostrat ser capaços d’assumir el relleu i d’aportar nous èxits. 
 
Endavant Centre! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



31 

9.- PRESENTACIÓ PROJECTE 2017 
 
El 2017 se seguirà treballant per donar suport a les seccions del Centre i oferir 
espectacles amb valor afegit en la programació. Estrenem cicle de màgia a la Sala 
Corrioles amb l’objectiu d’oferir una nova proposta cultural els diumenges per a tota la 
família i potenciant artistes locals i de proximitat. Al març estrenarem nou cicle d’arts 
escèniques, INSÒLITS pretén oferir noves oportunitats de gaudir del teatre, circ i 
música professional de gran qualitat i singularitat.  
 
Seguirem amb el cicle de conferències els dijous al vespre a la Sala Corrioles i 
coorganitzades amb Donaviva que pretén tractar temàtiques diverses i lligades a 
l’actualitat o a reconeixements internacionals. 
 
El Grup de Teatre renova el director i promet fer créixer encara més l’activitat frenètica 
de la secció. 
 
Seguirem treballant per oferir nous cursos i tallers que aprofiten l’esplèndida Sala 
Corrioles.  
 
En les sortides culturals es seguirà treballant per oferir sortides variades i atractives, al 
teatre però també a altres llocs d’interès com museus o edificis de gran valor 
patrimonial.  
 
El Batec també es remodela per celebrar els 30 anys amb la incorporació de nous 
membres en l’equip de redacció i en l’estrena d’un nou format més atractiu i vistós en el 
número de febrer. 
 
Continuarem restaurant les figures del pessebre per tal de rejovenir-les per poder 
seguir oferint un pessebre monumental de gran qualitat a tots els arenyencs.  
 
Esperem culminar el procés de redacció i visat del projecte de reforma de les 
instal·lacions del Centre i seguir treballant en la recerca de finançament per dur a terme 
les obres. 
 
L’Agrupació sardanista seguirà amb la seva activitat frenètica: ballades dels divendres, 
sortides culturals, ballades d’agost, curs de juliol, concurs... a la que s’hi afegirà un 
concert ben especial inclòs en els actes de l’Aplec Sardanístic dels Arenys. 
 
En definitiva, l’activitat i energia del Centre seguirà aconseguint que el Centre Moral 
sigui el motor cultural i social de referència a Arenys de Munt. 
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10.- COL·LABORADORS 
 
Col·laboren econòmicament amb el Centre Moral: 
 
 

 

 

 

 
 
El Centre Moral està adherit a les següents federacions i 
coordinadores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associacions i entitats que col·laboren amb el Centre Moral: 

 

 

 

 

 

 

 

 


