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1.- Presentació 
 
 
Aquest ha estat el primer any de la nostra Junta directiva, i això 
sempre significa una gran feinada i un món nou que vas descobrint a 
poc a poc. Després de les primeres setmanes, que per a tots van 
suposar una autèntica pista d'aterratge, ens hem posat a treballar 
amb un únic objectiu: fer un Centre Moral més viu, modern i dinàmic 
que mai. Aquí és on centrem els nostres esforços, conscients que 
encara n'estem aprenent i que tot es pot fer, sempre, millor. Hem 
intentat revitalitzar la secció de cinema, que, per dir-ho en termes 
mèdics, estava en estat de coma irreversible. Hem intentat donar-li la 
volta i generar un valor afegit a les projeccions, cosa que seguirem 
fent durant el 2015, amb noves idees que ens ronden pel cap. 
Seguirem portant cultura de qualitat a Arenys de Munt.  
 
Hem cuidat per igual a totes les seccions, intentant ajudar-los en tots 
els seus projectes. Tenim una nova secció de cant coral, el teatre que 
col�lecciona premis nacionals, activitats infantils, l'esbart a un alt 
nivell, igual que els escacs, i les seccions nadalenques del Centre 
encara gaudint dels èxits de les festes del 2014.  
 
Tot això no seria possible si no fos per l'immens treball dels 
nombrosos col�laboradors que té el Centre Moral. Des d'aquestes 
ratlles volem posar un especial èmfasi en destacar les moltíssimes 
hores de dedicació de tants i tants arenyencs que, altruistament, 
ofereixen a l'entitat per fer-la rutllar. Sense ells, o més ben dit, sense 
molts de vosaltres que ara llegiu aquesta presentació, res del que 
fem al Centre Moral es podria fer. A tots ells, i a vosaltres, moltes 
gràcies! 
 
 
 
M.Àngels Gros Argelés 
Presidenta 
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2.- Informe de les Seccions i altres activitats: 
 
2.01 Esbart Dansaire 
 
Aquest 2014 l’Esbart Dansaire, ha seguit amb els grups establers 
l’any 2013, tenim 5 grups d’infantils i el Cos de dansa, amb gairebé 
un centenar de dansaires. La distribució és la següent: 
Corrandes “grup nou” :  Míriam Duran i Lydia Izquierdo 
9 nenes i 3 nens – 12 dansaires 
Morisques: Marta Garcia. 
15 nenes i 4 nens – 19 dansaires 
Punta i Taló:  Mireia Subirana. 
14 nenes i 4 nens – 18 dansaires 
Juvenils : Jesús Coca i Maria Roca 
18 noies i 4 nois – 22 dansaires 
Cos de dansa : Carles Marpons 
10 noies i 7 nois- 17 dansaires 
 
CALENDARI BALLADES 2014 
 
6 d’abril 2014 a Barcelona. Ballada conjunta amb l’Esbart Santa Tecla 
i l’Esbart Maragall amb la participació del grups  morisques, p.taló i 
juvenils. 
 
12 d’abril 2014 a la Sala Gran del Centre Moral.  Assaig general amb 
la participació de tot l’esbart. 
                                            
13 d’abril 2014 a la Sala Gran del Centre Moral.  Ballada de Rams 
amb la participació de tot l’esbart. 
                                                    
27 d’abril 2014 a la Sala Municipal.   Acte agermanament de Feytiat 
amb la participació dels grups corrandes, morisques i p.taló. 
 
17 de maig 2014 al Parc Güell de Barcelona. “Nit dels museus”  amb 
la participació del Cos de dansa. 
                                                          
1 de juny 2014 al Teatre Principal d’Arenys de Mar. Un alè de cultura 
amb la participació del Cos de dansa  
                                             
10 de juny 2014 al Teatre Principal d’Arenys de Mar. Final de curs 
Aula d’Extensió Universitària amb la participació del Cos de dansa 
                                                
26 de juliol 2014 a l’Envelat de Sant Pol de Mar. Festa Major amb la 
participació del Cos de dansa. 
 
21 de setembre 2014 a Lourdes d’Arenys de Munt. Festa de la gent 
gran amb la participació dels grups corrandes i p.taló. 
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11 de novembre 2014 a la plaça de l'església d’Arenys de Munt  
ballada de la Dansa d’Arenys de Munt amb la participació de tot 
l'esbart i les escoles del poble. 
 
 
PROJECTES 2015 
 
De cara al curs 2015, els grups infantils tenen preparades ballades a 
Badalona, Sant Feliu de Llobregat i la tradicional Ballada de Rams. El 
Cos de Dansa presentarà l’espectacle “Alè de Cultura” a la Garriga i 
algun altre poble per determinar. I està preparant un espectacle nou 
per la tardor del 2015. 
 
 
2.02 Teatre 
 
La secció de teatre està formada pel Grup de Teatre del Centre i 
l'Escola de Teatre del Centre (ETC), amb 5 grups de diferents edats, 
que ofereix als infants i adolescents iniciar-se en el món de 
l'espectacle, a més dels Pastorets. 
 
 
2.2.1 El Grup de Teatre Amateur 
 
El Grup de Teatre del Centre Moral el formen actualment una vintena 
de components. El seu director és Esteve Torrent Fontbona però es 
busquen col�laboracions amb altres directors per poder realitzar més 
muntatges i de característiques més diverses. 
 
ACTUACIONS I ACTIVITATS DEL 2014 
 
Durant tot el 2014 el Grup de Teatre ha anat assistint en les reunions 
mensuals de la Coordinadora de Teatre Amateur del Maresme i ha 
participat de forma molt activa, aconseguint diferents convenis i 
acords amb aquesta. 
 
15 i 16 de març. Representació del drama Clor per celebrar St. Josep 
amb 320 assistents. A  l’acabar la funció es va comptar amb un 
col�loqui amb els actors i membres de les Cate-Colònies i on hi van 
participar alumnes de d’Institut Domènec Perramon i Intitut Tres 
Turons. 
 
En l’espectacle hi van participar 4 actors (un d’ells s’incorporava per 
primera vegada al Grup de Teatre, 2 tècnics de llum i so, 1 
compositor musical que va realitzar la banda sonora original de l’obra 
de teatre, i una dotzena d’alumnes de l’ETC que van col�laborar en la 
realització d’un vídeo que apareixia projectat durant l’espectacle i que 
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va ser gravat a la piscina municipal d’Arenys de Munt i membres del 
Grup de Tramoia del Centre que van construir l’escenografia.  
 
13 de juny. Representació de Clor al teatre dels Seràfics d’Arenys de 
Mar. 
 
Durant el Juliol es va realitzar un curs d’escenografia a Arenys de 
Munt on hi van participar diferents membres del Grup de tramoia del 
Centre i que va ser organitzat i subvencionat per la Federació de 
Grups Amateurs de Teatre de Catalunya. 
 
 
Juliol i setembre. Representació de l’espectacle de creació pròpia 
ESCACS VIVENTS en diferents pobles de Catalunya. En l’espectacle 
hi participaven alumnes de l’Escola de Teatre, alumnes de la Secció 
d’Escacs i membres del Grup de Teatre amb noves incorporacions. En 
total 40 actors i 8 tècnics d’escenografia, so i vestuari. L’espectacle 
estava inscrit en el llistat d’actes del Tricentenari. 
 
 
11 de setembre, membres del Grup de Teatre del Centre van llegir el 
pregó de la Diada de Catalunya preparat per l’ANC. 
 
 
8, 16 i 16 de novembre. Estrena de l’espectacle musical Honor 
1714, adaptació pròpia de la novel�la Cicatrius de 1714, amb música 
original d’Adrià Barbosa i on la direcció musical va ser a càrrec de 
Rosa Ma Campasol. L’espectacle va ser un encàrrec de la Regidoria de 
cultura de l’Ajuntament d’Arenys de Munt. L’obra es va representar 
els dies 8, 15 i 16 de novembre per celebrar St. Martí i formava part 
dels actes de commemoració del Tricentenari a Arenys de Munt. Van 
veure l’espectacle més de 550 persones. 
 
 
En la representació hi van participar un director i guionista, una 
directora d’escena, una directora musical, un compositor, una 
seixantena d’actors molts d’ells noves incorporacions al Grup de 
Teatre i alumnes de l’ETC, 18 tècnics entre llum, so, escenografia, 
maquillatge, perruqueria i vestuari i 3 assessors. 
 
 
Durant la tardor el Grup ha recollit dos premis: el Premi Arlequí, 
màxima distinció que dóna la Federació de Grups Amateurs de Teatre 
de Catalunya; i el Premi Ateneus a la Creativitat Artística per 
l’espectacle Escacs Vivents, màxim guardó que atorga la Federació 
d’Ateneus de Catalunya i dotat amb 1500€ 
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PROJECTES 2015 
 
Al gener. Participació en el 1r Cicle de Teatre Amateur del Maresme 
inaugurant el cicle a Arenys de Munt amb la comèdia Red Pontiac, 
on hi participaren 2 directors, 2 actrius, 6 tècnics entre llum, so, 
escenografia i maquillatge. Van veure l’espectacle més de 300 
persones. 
 
21 i 28 de febrer. Es realitzaran unes jornades de formació de 
direcció en grups de teatre amateur. El curs és organitzat i 
subvencionat per la Federació de Teatre de Catalunya. 
 
8 de març. Representació de Red Pontiac al Foment Mataroní  
 
 
21 i 22 de març. Estrena de l’obra de teatre Nit de ràdio 2.0 per 
celebrar St. Josep. 
 
1, 2 i 3 de maig. Representació de Red Pontiac a la Mostra Nacional 
de Teatre Amateur de Catalunya com a representació de la 
coordinadora de Teatre del Maresme Durant els dies 1, 2 i 3 de maig 
a Pineda. 
 
A principis de maig també estrenarem La Casa de Bernarda Alba, 
un projecte que agrupa els joves de l’ETC amb membres veterans del 
Grup de Teatre del Centre. 
 
Estem treballant perquè durant l’estiu 2014 estrenem projectes de 
format nou que mai ha realitzat el Grup de Teatre i que pretén 
acollir el gran gruix de membres que formen part del Grup de Teatre 
en l’actualitat. També estem acabant de perfilar l’obra de teatre que 
estrenarem per St. Martí amb l’objectiu que sigui un espectacle amb 
molt d’humor. 
 
 
2.2.2 Escola de Teatre del Centre. ETC 
 
Formen l'escola de teatre una cinquantena d’infants i joves repartits 
en cinc grups, coordinats per Joan Mas Jaurés. 
 
GRUPS I MONITORS: 
3r i 4t de primària, grup A Carla Mitjà Soto i Judit Reyes Martin, grup 
B Martina Sansa Colomer i Tània Framis Piñas, assaigs dissabte de 
17h a 18h.  
 
5è i 6è de primària, Maria Farrerons Garcia i Veronica Bernal Sosa, 
assaigs dissabte de 18h a 19h.  
1r i 2n ESO, Ione Oller Roura, assaigs divendres de 21.30h a 22.30h,  
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Els Joves (a partir de 3r d’ESO), Joan Mas, assaigs divendres de 21h 
a 22h. 
 
 
ACTIVITATS DEL 2014: 
 
24  de maig, Sala Gran del Centre Moral, Festival Final de Curs. El 
grup de 1r i 2n d’ESO de l’ETC presenten Tres Barrets de Copa. 
 
25 de maig, Sala Gran del Centre Moral, Festival Final de curs. Els 
infantils de l’ETC, presenten La clau misteriosa, Hotel Roviflor i V 
de venjança. 
 
22  de juny, Sala Gran del Centre Moral. El grup de 1r i 2n d’ESO de 
l’ETC tornen a representar Tres Barrets de Copa. 
 
28 i 29 de juny, Sala Gran del Centre Moral. El grup de Joves de l’ETC 
presenten Morir sota la direcció de Xavi Ruiz i Llorenç Miralles. 
 
28 de setembre Sala Gran del Centre Moral. El grup de Joves de l’ETC 
tornen a representar Morir. 
 
 
2.2.3 Pastorets 
 
Aquest any els pastorets han recuperat el testimoni de l’espectacle 
que es va fer fins el 2012, Els Pastorets Musicals. Sota la direcció d’en 
Pau Massip, gairebé un centenar de persones han participat de la 
representació. 
 
La nova direcció ha vingut acompanyada d’un canvi en el repartiment 
que ha permès que molts dels alumnes de l’Escola de Teatre del 
mateix Centre Moral hagin pres protagonisme i hagin assumit papers 
de major importància. 
 
La representació es va fer el dia de Nadal (25 de desembre) i el 
diumenge 28 de desembre. S’ha comptat amb l’ajuda dels equips 
tècnics, de Tramoia i de vestuari del Centre Moral així com amb la 
col�laboració de professionals per fer les tasques de maquillatge i 
perruqueria. Van veure l’espectacle més de 570 persones. 
 
 
2.3 Grup Pessebrista 
 
En la construcció del 58è Pessebre Monumental, el Grup Pessebrista 
ha volgut tornar als orígens i realitzar el tradicional pessebre de 
molsa i suro.  
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El resultat d’aquesta composició no hauria estat possible sense 
l’esforç, la dedicació i la il�lusió d’un petit grup de persones que, a les 
nits han deixat la casa i la família per una estona, s'han ben abrigat i 
han deixat que la creativitat de cadascú fes la resta. 
 
Els integrants del grup pessebrista són: Jaume Comajuan, Vicens 
Herrero, Jordi Salas, Carmen Soldado, Francesc Torrent, Jordi 
Torrent, Joan Carles Vilà, Joan Garcia, Toni Colomer i Toni Pérez. 
 
El Grup Pessebrista ha organitzat també el Concurs de Pessebres. 
 
 
2.4 La Coral Veus de Munt 
 
El setembre de 2014 s’iniciava a Arenys de Munt un nou projecte: un 
grup coral que animava a participar tota la gent amb ganes de cantar 
i passar-s’ho bé. El dia 15 d’aquell mateix mes la coral va començar 
els assajos. Inicialment era un grup format per unes 45 persones, i 
poc a poc ha anat creixent fins a ser ben a prop dels 50 cantaires a 
dia d’avui.  
 
Val a dir que a mitjans de juliol es van dur a terme les proves de veu, 
que van permetre distribuir tots els cantaires en una de les quatre 
cordes vocals que té la coral: baixos, tenors, contralts i sopranos. A 
partir d’aquesta distribució, la coral ja va poder començar a trobar-se 
i des del mes de setembre que ha anat assajant una hora i mitja un 
cop a la setmana. Els assajos són intensos i es distribueixen en dues 
parts ben diferenciades: una introducció i escalfament per preparar el 
cos i la veu, i una segona part on aprenem i practiquem les cançons. 
A més, des dels inicis es va oferir la possibilitat d’assistir a una petita 
lliçó de llenguatge musical per a tots aquells que volen ampliar els 
seus coneixements entorn de la música.  
 
Quan ja s’havia consolidat com a grup, es van convocar votacions per 
decidir el nom i el logotip que definiria la coral. A partir de les 
diverses propostes dels cantaires, es va votar i així en va sortir el 
nom, Coral Veus de Munt, i el logotip que la distingeix. Dins de la 
coral, trobem diferents grups que s’encarreguen de gestionar alguns 
punts importants que té com a entitat; la gestió interna, la tria de 
repertori, la participació en les xarxes socials per donar-la a conèixer, 
etc.    
Veus de Munt treballa per seguir millorant i poder seguir proposant 
concerts. El dia que es va inaugurar el pessebre d’Arenys de Munt, la 
coral Veus de Munt es va presentar al poble per primera vegada amb 
un petit tastet del que s’havia preparat fins aleshores. De cara al 
futur, seguiran treballant i definint nous projectes de concert que 
anirem anunciant tan bon punt els tinguem llestos per presentar.   
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2.5 Sortides Culturals 
 
Organitzen viatges per gaudir de les millors audicions i obres de 
teatre d’estrena del moment fora del municipi, sobretot a Barcelona. 
Enguany, la sortida a veure Mar i Cel l’hem organitzada conjuntament 
amb l’institut Domènec Perramont i amb la col�laboració de 
l’Ajuntament que va subvencionar l’autocar. Responsables de la 
secció: Aurora Garcia i Meli Cardoso, i col�laboració puntual de 
l’Encarna Trifol. 
 
 
SORTIDES 
Espectacle espai data socis no socis TOTAL 
DONES 
COM JO 

 
TNC 

 
gener 

 
25 

 
0 

 
25 

ESQUELLA 
DE LA 
TORRATXA 

 
TNC 

 
març 

 
28 

 
0 

 
28 

MAR I CEL Teatre 
Victòria 

19 
desembre 

21 19 40 

TOTAL   74 19 93 
 
2.6 Rau-Rau 
 
Organitzen, espectacles infantils professionals. S'encarreguen de 
cercar companyies i espectacles d'arreu del país i portar-los al nostre 
poble perquè en gaudeixin els nostres infants.  
Responsables: Tere Salvà, Loli Puche, Meli Cardoso i Muntsa 
Coscojuela 
 
ESPECTACLES  
Espectacle espai data socis no socis TOTAL 
CONCERT 
MIL 
DIMONIS 

 
Sala 
Gran 

 
21 

setembre 

 
72 

 
4 

 
76 

SREAFÍ 
I 
SAFRÀ 

 
Sala 

Corrioles 

 
12 

octubre 

 
26 

 
27 

 
53 

DRACS 
PRÍNCEPS 
PRINCESES 

 
Sala 

Corrioles 

 
14 

desembre 

 
42 

 
30 

 
72 

TOTAL   140 61 201 
 
Aquest any s’ha iniciat una col•laboració amb La Marató de TV3, el 
dia 14 de desembre, per cada entrada que vam vendre vam donar 1€ 
a la Marató. Aquesta iniciativa es va sumar també a la recaptació del 
passi de cinefòrum d’aquell dia. En total es van donar 103,71€. 
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2.7 Cinema 
 
L'any 2014 ha estat l'any en què hem volgut donar un nou impuls a la 
secció de cinema. Partíem d'una secció totalment deficitària, poc 
atractiva per als espectadors i tocada de mort si no s'hi posava 
imaginació i fe. Conscients que l'activitat cinematogràfica ha estat un 
dels puntals del Centre Moral en tota la seva història, la nostra 
voluntat mai ha estat tancar el cinema, ans el contrari. Calia trobar la 
manera de donar-li una nova vida i es va decidir donar un nou alè als 
passis de cinema comentat que ja havia iniciat l'anterior junta 
directiva. L'opció escollida ha estat la creació d'un Cinefòrum, dividit 
en blocs temàtics de 4 pel�lícules cadascun. El primer es deia 
“enamora't del cinema” i cada pel�lícula estava comentada pel 
cineasta Pedro Morales i els espectadors podien comentar el film amb 
un aperitiu d'acompanyament. El segon bloc es va dedicar al cinema 
documental, amb 4 projeccions, algunes  comentades amb experts en 
la matèria projectada. Queda un tercer bloc de projeccions, que es 
fan aquest primer trimestre del 2015.  
 
Un nou atractiu del Cinefòrum han estat els abonaments. Les 
entrades normals valien 3,5€ adults socis / 5€ adults no socis i 2€ 
menors de 25 anys. L'Abonament al Cicle Cinema (11€ soci / 16€ no 
soci) incloïa una entrada per a les 4 sessions de cinefòrum del Cicle 
sobre el cinema. L'Abonament Cicle Documental (11€ soci / 16€ no 
soci) incloïa una entrada per a les 4 sessions de cinefòrum del Cicle 
de documentals. L'abonament T-10: (28€ soci / 38€ no soci) que 
inclou 10 entrades per a les sessions de cinefòrum que el Centre 
Moral organitzi durant la temporada 2014-15. Dues entrades com a 
màxim per sessió, una per al titular de l’abonament i una altra per a 
l’acompanyant. I l'abonament (T-20: 48€ soci / 68€ no soci) amb 20 
entrades per a les sessions de cinefòrum al Centre Moral.  
 
A més, també s'han organitzat activitats complementàries al cinema, 
com les visites guiades a la sala de projecció, comentades per Jordi 
Roca.  
Cicle “Enamora’t del Cinema” 
sessió títol socis No 

socis 
Menors 
25 

altres TOTAL 

12/10 CINEMA 
PARADISO 

28 3 1 18 50 

19/10 HUGO 
 

30 6 2 7 45 

26/10 NOCHE 
AMERICANA 

12 5 2 4 23 

01/11 REBOBINE 
PORFAVOR 

15 7 8 7 37 

TOTAL  85 21 13 36 155 
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Cicle documentals “Mirada crítica” 
sessió títol socis No 

socis 
Menors 
25 

altres TOTAL 

23/11 BIG BOYS 
GONA 
BANANAS 

13 3 0 4 20 

30/11 APPROVED 
FOR 
ADOPTION 
 

4 2 0 1 7 

07/12 OMG 13 6 0 1 20 
14/12 CHINA BLUE 14 2 0 2 37 
TOTAL  44 13 0 8 84 
 
 
CINEFÒRUM 

Espectadors sessions Mitjana per sessió 
217 8 28 

 
Durant els mesos entre el gener i el juliol es va seguir fent el cinema 
comercial amb el següent balanç: 
 
CINEMA COMERCIAL 

Espectadors sessions Mitjana per sessió 
373 29 13 

 
 
2.8 Agrupació Sardanista 
 
L’Agrupació Sardanista està més activa que mai, durant tot el curs ha 
anat organitzant ballades de sardanes cada divendres de 19h a 
21h a la Sala Corrioles.  
 
 El 17 de maig van organitzar una sortida a l’Aplec Sardanístic de 
Sitges. 
 
Durant el mes de juliol van organitzar el tradicional curs de sardanes. 
Durant 5 dimarts de 21h a 22h una trentena de balladors van poder 
aprendre i practicar la sardana. Els formadors han estat  Jordi Nadal, 
Jordi Roca, Núria Fontbona, Note Torrent i Jaume Vila. 
 
Durant el més d’agost es van organitzar audicions i ballades de 
sardanes a la plaça de l’església. Els dies concrets van ser l’1, el 
10 i el 17 d’agost. 
 
El 12 d’octubre van organitzar una sortida a l’Aplec Sardanístic de 
Tossa de Mar. 
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PROJECTES 2015 
 
El 5 d’abril organitzar l’Aplec dels Arenys. 
 
El 27 de juny es vol organitzar un concurs de sardanes al vespre a 
la plaça de l’església 
 
Durant el juliol es tornarà a fer el curs de sardanes. 
 
A l’agost es vol seguir fent les audicions i ballades de sardanes a 
plaça. 
 
 
2.9 Cavalcada 
 
Aquest any gràcies a la il�lusió dels que fan possible aquesta secció, 
s’ha estrenat una carossa nova. S'ha consolidat el recorregut per tota 
la Riera de pujada (des de la zona industrial a l'Eixample) i de 
baixada fins a la plaça de l'Església.  
El grup s’ha anat reunint tot l’any esporàdicament fins el mes de 
setembre i setmanalment a partir del mes d’octubre. El dia de 
trobada ha estat sempre els dilluns al local de l’hotel d’entitats. 
A la cavalcada hi participen 35 socis en la construcció de les carrosses 
i 15 persones en l'organització de l'espectacle a més dels més de 100 
adolescents i joves. 
 
 
2.10 Club de Tennis Taula 
 
S’ha obert una escola de formació de Tennis Taula, el professor que 
imparteix les sessions és el soci Jaume Bosch. Qualsevol soci es pot 
apuntar de manera gratuïta i acudir els dijous a les tardes de 19h a 
20h a la Sala de Tennis Taula a aprendre i practicar aquest esport. A 
les classes s’hi ha apuntat una desena de participants de diferents 
edats 
 
2.11 Escacs 
 
Aquest 2014 el Club d’Escacs del Centre Moral ha participat en el 
Campionat de Catalunya per Equips que organitza la Federació 
Catalana d´Escacs.  
 
Enguany han presentar 2 equips:  
 
L’Equip A ha jugat a Categoria Preferent (10 taulers). Ha mantingut la 
categoria. 
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I el B, que jugava a Segona Catalana, ha baixat a Tercera. 
 
Cada mes fan una col�laboració amb el BATEC aportant informació 
dels  equips i escrits que fan referència a curiositats, història, acudits, 
campionats... del món dels escacs. 
 
El mes de setembre van celebrar el XVIII Campionat de Partides 
Ràpides a la Plaça de l´Església. En aquest campionat hi participen 
dos equips de l’Arenys de Munt i diversos equips de la comarca: 
Canet, Cerdanyola de Mataró, Pineda i Llavaneres. 
 
Durant l’any han participat en diversos campionats locals que 
organitzen els Clubs veïns de la comarca: Arenys de Mar, Canet, 
Pineda, Mataró, Llavaneres, Sant Pol, etc. 
 
Cada dissabte l’Escola d’Escacs està oberta a tots els nens i nenes 
que volen aprendre a jugar a escacs. Les classes es fan cada  
dissabte de 17 a 18h al Celler. 
 
Igual que en anys anteriors, han participat en l´exposició de les 
activitats del Centre durant la Diada de l´Onze de setembre. 
 
I, per celebrar el final de la temporada, cada any es fa un Campionat 
de Ràpides i un esmorzar a la vinya. 
Volem remarcar que el club d’escacs del Centre també disposa d’un 
web on dóna a conèixer les seves activitats i hi publica articles molt 
diversos. 
 
2.12 El Batec 
 
El Batec al llarg de tot l'any 2014 s'ha publicat cada mes amb 
completa regularitat. S'han incorporat dues persones a l'equip per 
ajudar en la reprografia i una membre de la Junta que realitzarà les 
tasques de recerca d’anunciants.  
 
Pel que fa al finançament el Batec s'ha autofinançat durant tot el 
2014 com ja ho havia fet el 2013, a més, amb el canvi de condicions 
del rènting de les impressores s’ha reduït un 70% el cost d’impressió 
per pàgina del Batec i s’ha mantingut el cost de manteniment de la 
maquinària i es pot imprimir el Batec amb la meitat de temps del 
sistema anterior. 
 
L’equip de col�laboradors del Batec durant l’any 2014:  
A les seccions: Jordi Soler, Pau Torrent, Toni Marzoa, Vicenç Lloret, 
Gemma Tomàs i Salvador Fontbona. 
Muntatge de pàgines: Ferran Lloret. 
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Impressió (fotocopiadora) Climent Colomer, Maria Canaleta, Golly 
Rectoret i Martí Rovira. 
Gestió d’anunciants: Meli Cardoso. 
Editor i director: Baldomer Torrent. 
 
Cost per Batec Quantitat Cost mensual Cost anual 

1.23€ 825 1,014.00€ 12,168.00€ 
Ingressos  mensuals anuals 

  1019.00€ 12,228.00€ 
BALANÇ TOTAL   60.00€ 
 
2.13 Programa de ràdio el Centrenari 
El 2014 l’equip que va anar realitzant el programa de ràdio el 
Centrenari i la Junta van decidir allargar la vida al projecte i continuar 
les emissions durant tot el 2014 i sense data de finalització. El 
programa s’emet el primer dissabte de cada mes per Ràdio Arenys de 
Munt i serveix per informar de totes les activitats que realitzem al 
Centre Moral a tots els veïns i veïnes d’Arenys de Munt i dels pobles 
propers que escolten el 107 de la FM. L’equip que realitza el 
programa està format per L’Oriol Leo, la Montserrat Fontbona i en 
Pau Massip. 
 
2.14 Espai A 
 
El 2014 la Junta ha seguit apostant pel cicle d’oferta cultural amateur 
que organitza la Federació d’Ateneus de Catalunya. Els espectacles 
programats de la 3a temporada de l’Espai A al Centre Moral varen 
ser: 

data espectacle tipus companyia assistents 
16 de 
febrer 

EXILI cor País meu 104 

30 de març ELS ELEMENTS música  48 
3 de maig VARIACIONS 

ENIGMÀTIQUES 
teatre  41 

18 de maig 1714 DIARI 
D’UNA 
ESPERANÇA 

esbart Cor de 
Catalunya 

74 

   TOTAL 267 
 
2.15 Recitacions poètiques 
 
El dia 9 de març es van fer a la Sala Corrioles les Recitacions 
Poètiques. Aquest any portaven per títol: Garba poètica, i van ser un 
homenatge a Joana Raspall i Joan Vinyoli. El primer apartat estava 
dedicat a poemes d’autors locals, que ells mateixos van recitar. El 
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segon apartat de la vetllada el van formar un conjunt de poemes de 
diferents autors, però tots parlaven de Flors i Fruits.  
 
El tercer apartat fou un bloc dedicat a poemes de Joana Raspall, 
poetessa desapareguda el novembre de 2013 a l’edat de 100 anys i 
que fou autora de poemes per a infants, joves i adults. Justament la 
mainada va tenir, per primera vegada, un paper destacat a les 
Recitacions Poètiques, ja que tres nenes van recitar poemes propis, 
unes composicions premiades a la darrera mostra literària d’Arenys 
de Munt.  
 
El quart apartat de les recitacions poètiques va estar dedicat al poeta 
Joan Vinyoli, del qual l'any passat es va celebrar el centenari de la 
seva mort. I el darrer apartat va ser un bloc anomenat Patriòtiques, 
amb un conjunt de poemes dedicats a Catalunya, a la Independència, 
al país i a la seva gent. 
 
A part dels poemes recitats hi va haver també intervals musicals a 
càrrec de Núria Colomer Missé i Pep Vidal Corcoy. La presentació de 
la vetllada la va fer Núria Colomer Roure.  
 
 
2.16 Cursos de Cuina 
 
Ja fa temps que hi ha una agrupació de socis que organitzen cursos 
de cuina amb robot. Volem incloure’ls en aquesta memòria encara 
que no estiguin constituïts com a secció estable, ja porten uns quants 
anys organitzant aquest cursos i creiem oportú incloure’ls en 
aquestes pàgines. 
 
10 de juny, al Celler, curs de cuina de primavera/estiu  amb Robot de 
cuina. Hi van assistir 28 cuiners i cuineres. 
 
26 de novembre, al Celler, curs de cuina de tardor/hivern amb Robot 
de cuina. Hi van assistir una trentena de cuiners i cuineres. 
 
 
2.17 Vermuts musicals 
Els diumenges 1 de juny i 6 de juliol, a partir de les 12 del migdia, 
l’eixida del Centre es va omplir amb més d'una seixantena 
d’assistents que gaudien d'un deliciós vermut, preparat pel Bar el 
Centre Moral, acompanyat d’un magnífic concert intimista de música 
en viu. Els encarregats de posar l’ambientació especial al vermut 
varen ser els Tangerine Trio i els Arena Trio. 
 
Després d'aquestes actuacions, al Centre ens han arribat propostes 
de petits grups de música interessats en actuar a les nostres 
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instal�lacions. De cara a la temporada 2015-16 la Junta està intentat 
programar més música en directe amb un format que aporti més 
ingressos per tal d'aconseguir que aquestes sessions no siguin 
deficitàries. 
 
2.18 Pujada al Canigó 
 
Amb el Centrenari membres de la Junta van decidir col�laborar amb 
Omnium Cultural per fer arribar la Flama dels Països Catalans a 
Arenys de Munt portada per membres del Centre des del mateix Cim 
del Canigó i fins a la Riera d’Arenys de Munt. 
 
La Junta actual va considerar oportú transformar la fita en tradició i el 
2014 un equip de socis del Centre van pujar al Canigó per encendre 
el quinqué amb la Flama dels Països catalans i portar-la directament 
cap a Arenys de Munt. 
 
Esperem continuar la sortida aquest 2015 i els anys següents sempre 
i quan trobem socis disposats a realitzar l’excursió.  
 
2.19 Cicle de xerrades sobre salut i benestar 
 
El Centre, en col�laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Munt, vam 
iniciar un cicle de xerrades sobre dependència, salut i benestar els 
divendres d’octubre. El Centre estem compromesos amb la cohesió i 
el benestar social de tots els membres de la nostra societat, i és per 
això que crèiem oportú oferir de forma oberta aquest seguit de 
xerrades i projeccions on percebíem les emocions i vivències d’una 
orquestra constituïda íntegrament per malalts mentals, on 
descobríem l’enorme tasca que realitza l’organització sense ànim de 
lucre “Misión y desarrollo para Goundi” i on va quedar palès la 
imprescindible tasca que realitzen les nostres residències d’Arenys de 
Munt i el Menjador social a través d’un reportatge audiovisual propi. 
 
El cicle es va organitzar en tres sessions que es van realitzar els 
divendres 3, 10 i 17 d’octubre a les 7 del vespre, a les nostres 
instal�lacions del Centre. El programa de les sessions va ser el 
següent: 
 
03/10/2014 Projecció de la pel�lícula/reportatge Àngels a Berlín, que 
mostra el viatge a Alemanya per “l’Orquestra de la Bona Sort” amb 
l’objectiu de realitzar-hi un concert. 
L’”Orquestra de la Bona Sort “, és un projecte desenvolupat per “El 
Molí d’en Puigvert”, la Comunitat terapèutica del Maresme (Palafolls, 
Barcelona). Aquest projecte, creat l’abril de 2003, utilitza la 
musicoteràpia com a projecció terapèutica i com a eina d’integració 
social.  
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10/10/2014 Presentació del llibre “Cuándo nos vamos, ¿a dónde 
vamos?” de la sra. Isabel Rodríguez Vila, membre de “Misión y 
Desarrollo para Goundi”, que entre altres projectes, ha posat en 
funcionament un hospital a Goundi. 
 
17/10/2014 Presentació del reportatge audiovisual sobre el dia a dia 
de les Residències d’Arenys de Munt i el Menjador Social. 
 
La Junta del Centre espera seguir col�laborant amb l'Ajuntament 
d'Arenys de Munt per oferir una programació variada, d'interès i de 
qualitat. 
 
2.20 Ballada Esbart Ciutat Comtal 
 
El dissabte 22 de novembre a les 20.30h vam tenir la ballada de 
l’Esbart Ciutat Comtal, un dels esbarts de més importància del nostre 
país i on hi participen com a balladors alguns dansaires del Cos de 
dansa del nostre esbart. 
 
L’actuació va ser possible gràcies a una subvenció que donava la 
Diputació de Barcelona a l’Esbart que el permetia actuar a la nostra 
Sala sense cap necessitat que el programador hagués de pagar cap 
import. D’aquesta manera tota la recaptació que es va fer a taquilla 
se la va quedar íntegrament el Centre Moral. Van assistir com a 
públic a la Ballada 95 espectadors 
 
2.21 Jornades formatives per a membres de la Junta 
 
Aquest 2014 s’ha assistit, per part d’Esteve Torrent, Vicepresident de 
la Junta, a diferents jornades de formació organitzades pel Servei de 
Desenvolupament Empresarial del departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Divendres 20 de juny, L'EXHIBICIÓ CINEMATOGRÀFICA EN UN MÓN 
DIGITAL, a la Filmoteca de Catalunya. 
 
La jornada pretenia plasmar l'actualitat de l'exhibició cinematogràfica 
i les audiències en un moment de canvi absolut davant l'apagada 
analògica als cinemes i l'existència de diverses finestres que obren el 
ventall de possibilitats i l'oferta en l'audiovisual. 
 
Divendres 19 de setembre, GESTIÓ EMPRESARIAL: CAPACITATS I 
HABILITATS DIRECTIVES EN LA PRODUCCIÓ I GESTIÓ DE LES ARTS 
ESCÈNIQUES, a Auditori de l'Institut del Teatre. 
 
La jornada pretenia exposar els principals conceptes per respondre a 
la pregunta: Per on s'ha de començar a dirigir i organitzar un projecte 
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empresarial? Amb especial èmfasi en aspectes comunicatius, 
motivacionals, qualitatius i organitzatius. 
 
 
Dijous 23 d'octubre, MÀRQUETING I COMUNICACIÓ: CONÈIXER 
L'USUARI I CONNECTAR AMB LA COMUNITAT, a l’Auditori de la 
Facultat de Comunicació Blanquerna. 
 
De la mà d'experts internacionals en màrqueting, amb un gran 
bagatge teòric i experiència en l'aplicació real en el dia a dia en 
l'àmbit cultural, es van conèixer bones pràctiques, com treballar la 
generació de la demanda, i com analitzar i entendre la complexitat de 
les nostres audiències per servir-les millor. 
 
Dijous 13 de novembre, MÀRQUETING I COMUNICACIÓ: ELS 
TALLERS DELS ESPECTADORS, Sala d'actes Museu Colet. 
 
Entendre la importància de la gestió dels espectadors com una 
realitat indissociable del fet artístic, i compartir eines, recursos i 
experiències. 
 
 
2.22 Participació al Fòrum d'Ateneus de Córdoba 
 
El Centre Moral d'Arenys de Munt va ser convidat a participar a una 
jornada de treball entre la Federació d'Ateneus de Catalunya (FAC) i 
la Federación de Ateneos de Andalucia (FAA). Oriol Leo, membre de 
la Junta del Centre, va ser l'encarregat d'assistir a aquesta trobada 
entre ateneistes catalans i andalusos per presentar la nostra entitat i 
comentar aspectes relacionats amb la joventut i la comunicació.  
 
El títol de la taula rodona era “la participació activa dels Ateneus en la 
societat. Futur, comunicació i implicació de la joventut”. A més d'Oriol 
Leo, a aquesta xerrada hi va participar Oriol Hosta, president dels 
Lluïsos de Gràcia de Barcelona, i Patricia Linares, presidenta de la  
 
Societat l'Amistat de Cadaqués. La taula rodona va ser moderada per 
Francisco de Asís Ayala, secretari de la FAA i representant de l'Ateneo 
de Sevilla.  
 
Durant la intervenció sobre el Centre Moral els andalusos van poder 
fer-se una idea clara del funcionament de la nostra entitat i tota la 
seva intensa activitat, amb una pinzellada sobre la seva història, 
sense obviar que vam ser la seu de la primera consulta sobre la 
Independència de Catalunya, una informació ben rebuda pels 
assistents.  
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La jornada de treball va començar amb una primera intervenció 
institucional. La segona ponència va girar entorn al finançament dels 
ateneus, subvencions públiques, privades i recursos propis. Havent 
dinat la jornada va acabar amb una breu intervenció dels presidents 
de les federacions catalana i andalusa d'ateneus. 
 
2.23 Visita al Provicari del Bisbat de Girona 
 
Un dia del mes de març una representació de la junta es va desplaçar 
a Girona per presentar-se a Mn. Joaquim Giol, Provicari del Bisbat de 
Girona i propietari de l’edifici del Centre Moral. Va ser una trobada 
interessant ja que ens va orientar força amb el tema referent a les 
obres de millora del l’edifici. Ens vam trobar un Mossèn proper, 
compromès i amb molt d’interès pel que es fa al Centre. Ens va 
proporcionar diversos contactes per tal de poder rebre ajudes de les 
administracions. 
 

 
2.24 Visita a Lluís Puig (Director de cultura popular i 
associacionisme de la Generalitat de Catalunya) 
 
 
El dia 19 de novembre de 2014 en va concertar una visita amb el sr. 
Lluís Puig (director de cultura popular i assossiacionisme de la 
Generalitat de Catalunya) a la qual hi va anar la presidenta, M.Àngels 
Gros i Mercè Colomer (membre de l’anterior junta) per proposar-li 
que fes el pròleg del llibre del centenari que la comissió històrica està 
confeccionant i que de cara al Sant Jordi de  2015 en farà la 
presentació. També ens va informar abastament de temes 
econòmics, subvencions i noves normatives fiscals.  
 
 
 
2.25 Participació en la Fira Internacional 
d’espectacles i cultura popular de Manresa 
 
Una delegació de la Junta encapçalada per la Presidenta i el 
Vicepresident van assistir a la trobada d’ateneus i de productors 
d’espectacles no professionals. En ella es van treballar col�laboracions 
dels Ateneus (com a programadors) i la Federació de Grups de Teatre 
de Catalunya (com a productors) per tal de difondre els espectacles 
teatrals amateurs i de gran qualitat. En la trobada Esteve Torrent va 
exposar, com a exemple a seguir, la bona relació del Centre Moral 
amb la Coordinadora del Maresme que ha generat com a fruits el 
Cicle de Teatre Amateur del Maresme i diverses jornades de formació. 
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La bona acollida per part de totes les parts ha provocat que els 
Ateneus participem com a programadors a la Mostra Nacional de 
Teatre que es realitza a Pineda el primer cap de setmana de maig. 
 
A la Fira també es van establir contactes amb companyies 
professionals de cara a la contractació dels seus espectacles en la 
programació de Rau-Rau o altres. 
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4.- Valoració del Projecte 2014 
 

A part de les activitats organitzades per les diferents seccions del 
Centre i que hem detallat en aquesta memòria, la Junta, com a 
responsable de regir, administrar i representar l'entitat, dissenya i 
proposa als socis un projecte anual d'actuació. 
 
Tot just efectuat el canvi de junta es va produir una baixa d’un dels 
components davant de la impossibilitat de compaginar el càrrec amb 
la vida laboral i familiar. En aquests moments la junta està formada 
pels següents membres: 
 
 Presidenta: M.Àngels Gros Argelés 
 Vicepresident: Esteve Torrent Fontbona 
 Secretari: Pau Massip Martori  
 Tresorer: Xavi Vila Vilarubia 

Vocals: Meli Cardoso Santana, Aurora Garcia Gamo, Quico 
Torrent Crous, Oriol Leo Colomer. 

 Consiliari: Mn. Elies Ferrer i Borrell 
 
El mes de desembre, també es va fer efectiva la renúncia del fins 
llavors conserge del Centre Moral en Martí Torrent que deixava la 
feina després de 27 anys al càrrec. La Junta l'ha substituït, pensant 
en el millor per l'entitat i el seu funcionament. Buscant un perfil 
concret de persona i treballador s'ha contractat a Jordi Torrent.  
 
Aquest 2014 hem fet un pas més en la confecció del Batec. A l’acabar 
el rènting d'una màquina fotocopiadora la vam adquirir pel seu valor 
residual i hem iniciat un nou rènting per 5 anys per una màquina 
impressora de segona mà, a 163€ al mes +IVA. El resultat és que 
tenim dues fotocopiadores en funcionament per imprimir el Batec, 
estalviem un 70% del que es pagava fins ara, i s'ha reduït a la meitat 
el temps d'impressió, que ara és de 8 hores.  
 
Més enllà d'això, també treballem per reduir encara més costos i 
enviar el Batec en format digital com a opció preferent per als socis. 
La versió en paper no desapareixerà, però a partir de març s'enviarà 
en format digital per correu electrònic, i qui vulgui, podrà escollir 
l'opció digital com a única i deixar de rebre el Batec en paper.  
 
Al llarg d’aquest any també hem estat treballant la restauració de les 
figures del pessebre monumental i, actualment, ja es procedeix a la 
restauració de dues d’aquestes imatges per part d’especialistes, ja 
que estaven en un estat de conservació molt precari. 
 
Hem treballat i treballem per millorar els serveis al soci, creant 
activitats amb valor afegit, com col�loquis i comentaris a projeccions i 
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obres de teatre. Tot sense perdre de vista que l'objectiu és 
aconseguir un important estalvi en vistes a les obres de millora de les 
instal�lacions que es faran en un futur proper.  
 
Val a dir també que el Centre ha acollit actes d'altres entitats del 
poble que han necessitat un espai on poder-les tirar endavant, com la 
reunió de valoració que l'ANC va fer a Arenys de Munt el dia 13 de 
setembre del 2014. Hem llogat espais a qui ho ha necessitat, 
procurant que això no suposi una pèrdua monetària per l'entitat.  
 

La Junta s'ha reunit mensualment i de forma extraordinària sempre 
que ha calgut. 

 

5.- Presentació del Projecte 2015 
 

De cara a aquest 2015 seguirem treballant amb l'objectiu de donar 
un valor afegit a les activitats clàssiques del Centre Moral, per fer-lo 
més atractiu i viu.  
 
Seguirem portant a Arenys de Munt programació de qualitat amb 
l'Espai A, amb la visita de les corals Singfònics i Cantabile com a caps 
de cartell. Aquests dos grups de cant coral participants al programa 
Oh Happy Day de TV3 faran un concert al Centre Moral d'Arenys de 
Munt. Les Cantabile vindran el dia 12 d'abril a les 6 de la tarda. I la 
Coral Singfònics vindrà el dissabte 25 d'abril a dos quarts de 9 del 
vespre. A l’abril també podrem gaudir de «Quadrigènia» del Grup 
Mediterrània de Sant Cugat del Vallès i de l’espectacle «A ritme de 
boleros i tangos», amb la Banda de Música del Prat de Llobregat.  
 
Impulsarem un cicle de cinema en forma de Marató, amb diferents 
pel�lícules d'un gènere concret. La idea inicial és que els espectadors 
vinguin disfressats, es trobin el Centre ambientat, i hi hagi actors i 
actrius que facin espectacle. A més, seguim apostant pels cicles de 
Cinefòrum que tan bona acollida ha tingut per part dels assistents. 
 
Seguirem fent sortides culturals intentant sumar esforços amb 
associacions del poble per tal que la sortida surti el més econòmica 
possible. La primera la tenim pensada de cara a aquesta primavera. 
 
I continuarem apostant per una oferta de teatre de qualitat i variada. 
Al maig estrenarem La Casa de Bernarda Alba, un projecte comú 
entre membres del Grup de Teatre i membres de l’ETC. També al 
maig tindrem el Festival de Teatre de final de curs de l’ETC i al juny 
els Joves de l’ETC ens estrenaran un espectacle on compartiran 
escenari amb actors professionals del poble. Portarem bones obres de 
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teatre amateur al Centre amb la continuació del 1r Cicle de Teatre 
Amateur del Maresme.  
 
Com dèiem anteriorment, apostem per donar una valor afegit a les 
activitats del Centre, i una bona mostra d’això serà el nou servei de 
ludoteca que oferirem a partir de l’estrena de l’obre de teatre de Sant 
Josep i cada cop que hi hagi programació al Centre. La intenció és 
donar la possibilitat als pares i avis que vulguin venir a veure un 
espectacles o una pel�lícula de cinema, i que no puguin perquè tenen 
criatures al seu càrrec, que gaudeixin de l’opció de poder-los deixar a 
la sala Corrioles amb un monitoratge que es dedicarà a vigilar i a 
distreure la mainada, per un preu molt assequible, i mentre duri 
l’espectacle o sessió de cinema. (4€ per sessió) La junta ha observat 
una mancança d’aquest servei en el sector i és per aquest motiu que 
llancem aquesta oferta. Això farà que els pares que no es poden 
plantejar anar al teatre perquè no tenen cangur canviïn d’idea i 
gaudeixin de la cultura amb total tranquil�litat. 
 
En aquesta memòria volem fer una pinzellada del que estem 
començant a moure amb el tema obres de millora de les instal�lacions 
de l’entitat. Durant el 2014 hem estat consultant a diferents bufets 
d’arquitectura cercant la proposta que més ens convenia. Finalment 
el 2015 tindrem una proposta definitiva del projecte bàsic del global 
de les obres. El següent pas serà contactar amb les diferents 
administracions per aconseguir que aquestes ens financin una part 
important de l’obra. Seguidament, es fragmentarà el projecte en 
microprojectes executius segons la capacitat econòmica del moment. 
 
Ja entrats al 2015 hem modificat l’horari d’atenció al públic de 
secretaria per motius de logística comptable. La nova jornada de 
l’administrativa és de 16h a 19h de dilluns a divendres, reduint de 
17h a 19h l’atenció al públic. 
 
En el mateix àmbit comptable i també aquest 2015 hem canviat de 
banc. El banc Santander ens va enviar una oferta especial per a 
entitats del territori català, en la qual, ens oferia uns preus molt 
atractius amb les remeses de rebuts dels socis i amb els rebuts 
retornats. Això suposarà un estalvi constant a cada remesa. 
 

    LA CAIXA          BANKIA     SANTANDER 
 
Rebut       
Remesa: 0,35€     0,40€   0,10€  
  
Rebut  
retornat:    2€     1,30€   0,50€ 
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A l’estiu tindrem el curs de sardanes a la Sala Corrioles i esperem 
tenir també sardanes a l’agost a la Plaça de l’Església. 
 
Aquest Sant Jordi ja estarà llest per vendre el llibre del Centrenari. 
Aquest llibre que commemora els cent anys de l’entitat consta de 400 
pàgines i promet ser molt interessant, amb diversos pròlegs de 
persones vinculades a la cultura i amb el poble d’Arenys de Munt. 
 
A partir de setembre us tornarem a presentar una programació 
variada i de qualitat durant tot el curs 2015-16 que inclourà un nou 
espectacle del Cos de dansa, més cicles de Cinefòrum, Cicles de 
concerts a la Sala Corrioles, més espectacles infantils amb Rau-Rau, 
estudiarem tornar a projectar pel�lícules familiars pensades per als 
més petits de casa... I tot ho farem pensant en fer un Centre Moral 
viu i modern.  
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6.- 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: 
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