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La seva llarga vida la deu als talents i a les energies de molts, 

esmerçades desinteressadament per la bona marxa de l’entitat. 

El temps ensenya que l’ideal cristià i el bé gratuït a les persones i 

a la col.lectivitat han estat i són el secret de les nostres institucions.

Jaume Camprodon 
Bisbe de Girona

Fragment del pòrtic del llibre 
“75è Aniversari del Centre Moral 1913-1988”
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Presentació

El Centre Moral d’Arenys de Munt és una associació cultural, sense ànim de lucre que, tal i com assenyalen els 

seus estatuts, promou l’educació integral dels infants i joves i col.labora en la formació i desenvolupament per-

sonal i col.lectiu de les persones adultes, mitjançant l’organització d’activitats cívico-socials, culturals, humanísti-

ques, assistencials, esportives i recreatives. 

L’entitat va ser fundada el 12 de gener de 1913 sota l’aixopluc de la Parròquia de Sant Martí d’Arenys de Munt. Al 

llarg dels gairebé cent anys s’han anat succeint les Juntes, els homes i les dones que, de manera desinteressada 

i generosa, han volgut contribuir activament en la millora i transformació de la societat civil arenyenca, moguts 

pels valors de solidaritat, generositat, participació, implicació, foment de la convivència i preocupació per temes 

col.lectius.

L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenun-

ciable. Els socis, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que 

són competència de l’Assemblea. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, 

entre els mesos de gener i febrer.

La Junta directiva és l’equip de persones que regeix, administra i representa l’associació. Qualsevol associat 

pot presentar-se per ocupar un càrrec dins de la Junta Directiva. Els càrrecs s’exerceixen durant un període de 

quatre anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.

Els Socis són el veritable i més important patrimoni de l’entitat. Poden formar part de l’associació totes les per-

sones que ho sol.licitin. Els socis són familiars, per tant cada soci o sòcia titular acull en la seva inscripció els 

membres de la seva unitat familiar.

Les Seccions del Centre són l’eix principal de l’Entitat i les que constitueixen la part més important del seu funcio-

nament i raó de ser. Estan formades pels socis i beneficiaris que volen practicar l’activitat que s’hi desenvolupa. 
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 Les Seccions que formen i pertanyent al Centre són: 

 L’Esbart Dansaire.

 El Teatre. 

 El Grup Pessebrista.

 Les sortides culturals.

 El Grup d’espectacles infantils i juvenils Rau-Rau.

 El Cinema.

 L’Agrupació Sardanista.

 La Cavalcada de Reis.

 Tennis Taula 

 Escacs 

 El Batec, revista mensual 

El Centre compta, a més, amb un grup de persones que conformen el Servei tècnic. Són els responsables 

del manteniment de l’equipament tècnic i el vestuari.

El Centre es regeix pels seus estatuts i el Reglament de Règim Intern.

La Junta directiva és qui regeix, administra i representa l’associació. El mes de febrer de 2008 es va cons-

tituir la nova Junta que està composta pels següents membres:

Presidenta: Montserrat Fontbona i Missé

Vicepresident: Marc Sansa i Colomer

Secretària: Àngela Puche i Navarro

Tresorer: Pep Vidal i Corcoy

Vocals: Mercè Colomer i Bartrolí

    Joan Corominas i Umbert

    Vicens Herrero i Asensio

    Paquita Roca i Colomer
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Salutació de la presidenta.

A principis de 2008, l’Assemblea aprovava la creació d’una nova Junta que iniciava el camí al capdavant 

del Centre amb la il.lusió d’un equip de persones amb empenta i trempera, disposades a treballar, a dedicar 

temps i esforços amb l’objectiu de fer de l’entitat un dels motors de la cultura d’Arenys de Munt, un espai 

obert a tothom i dinamitzador de la participació. Amb il.lusió ens vam proposar projectes, canvis i reformes. 

Érem un equip divers i competent que amb goig vam acollir el recolzament de molts socis. 

Sabedors de que el Centre és una entitat amb un passat, un present i un futur molt grans, amb un pes espe-

cífic important dins del poble, volem manifestar el nostre respecte a totes les persones que han contribuït, 

des de les diferents Juntes anteriors i des de l’anonimat, amb la seva dedicació, sempre desinteressada i al-

truista, a fer del Centre Moral una entitat de referència ja no només del nostre municipi sinó de la comarca. 

Tenim molta feina a fer i anhelem, aquest 2009, continuar exercint d’agitadors i motor cultural d’Arenys de 

Munt, malgrat el context de crisi econòmica que repercuteix sempre, en primer lloc, en els esdeveniments 

culturals. El munt de persones que es mouen a les seccions són la garantia perquè aquesta empresa no 

defalleixi. 

La Junta estem molt contents i orgullosos de comptar amb un equip humà de tantes persones que treballen 

desinteressadament i dedicant-hi molt d’esforç als diferents projectes de les seccions. En una societat com 

l’actual en què la gent busca, majoritàriament, l’oci sense esforç, aquests homes i dones que són capaços 

de prendre la iniciativa de construir i treballar per un projecte de grup, sense cap compensació material, 

esdevenen gairebé herois. 

Moltes gràcies a tots i a totes per fer possible les activitats que us presentem en aquesta memòria.

Montserrat Fontbona i Missé

presidenta
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Informe de les seccions:

3.1 L’eSbARt dAnSAIRe

L’Esbart Dansaire del Centre Moral d’Arenys de Munt va començar la seva tasca l’any 1977.

Actualment formen part de la secció 120 dansaires i 15 membres d’equip tècnic.

Monitors i mestres de dansa: Anna Artigas, Gemma Artigas, Ramon Garcia, Fina Joseph, Jordi Joseph, Susi 

Joseph, Espe Subirana, Xavi Vila. 

Coordinació: Raquel Serrat. 

Direcció artística: Carles Marpons. 

novetats de 2008: 

Nou grup infantil, de 4 a 6 anys (nens i nenes nascuts els anys 2002-2004). - 

Participació a la 30a Roda Catalònia d’Esbarts Infantils i Juvenils. Això obliga a organitzar una ballada con-

junta a la pròpia població i permet a l’Esbart actuar a les altres poblacions inscrites.

Actuacions: 

9 actuacions en total (8 públiques i 1 privada)

COS DE DANSA: 2

 - Canet de Mar, Nit de la Sardana (22/ago)

 - Pals, dins els actes de la Diada Nacional (11/set)

INFANTILS I JUVENILS: 6

 - Barcelona, Festes de Santa Eulàlia (10/feb), 

 - Arenys de Munt, final de curs i residència (7 i 14/juny), 

 - Parc de Lourdes, festa dels Malalts (13/set), 

 - Olesa de Montserrat, germanor amb Esbart Olesà (29/nov)

 - Premià de Dalt, 1a Roda Catalònia (30/nov).

CONJUNTA: 1

 - Centre Moral, Ballada de Rams (6/abril)
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Previsions pel 2009:

- 24 i 25 de gener, estrena de l’espectacle “ESSÈNCIES” al Centre Moral, pel cos de dansa.

- 28 de febrer, Arenys de Munt, Roda Catalònia Infantil, ballada conjunta amb tres esbarts més.

- 5 d’abril, diumenge de Rams, al Centre Moral, totes les seccions.

- 19 d’abril, Gualba, sessió de la Roda Catalònia Infantil.

- 17 de maig, Castellterçol, sessió de la Roda Catalònia Infantil.

- 30 de maig, Vilassar de Mar, 1a Trobada d’Esbarts infantils i juvenils a Illa Fantasia.

- 7 de juny, Vilanova del Camí (Anoia): cloenda de la 30a. Roda Catalònia. Hi participen tots els 21 esbarts i  

la Cobla Sabadell.

3.2 eL teAtRe

El teatre ha estat durant molts anys l’activitat més representativa del Centre. Actualment la secció de teatre 

està formada pel Grup de Teatre del Centre, l’integren més de vint persones de diferents edats, de 16 a 65 

anys i l’Escola de Teatre, amb 5 grups de diferents edats, que ofereix als infants i adolescents iniciar-se en 

el món de l’espectacle. Una de les activitats teatrals que existeixen des de la fundació del Centre són Els 

Pastorets, que s’han perllongat fins avui, amb diferents versions i adaptacions. 

3.2.1 el Grup de teatre

El Grup de Teatre del Centre Moral el formen actualment 17 components. Els seus directors són: Miquel 

Verdura i Agustí Puig.

Actuacions:

 - Gener, “Políticament Incorrecte”, al Casal de Sant Iscle de Vallalta.

 - Abril, estrena “Taxi”, al Centre Moral.

 - Juny, “Políticament Incorrecte”, a Sant Vicenç de Montalt.

 - Juliol, “Políticament Incorrecte”, al Teatre Principal d’Arenys de Mar.

 - Gener de 2009, “Políticament Incorrecte”, a Tossa de Mar

Totes les actuacions han tingut una assistència mitjana de 100 espectadors.
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Projectes:

Per aquest any 2009 el Grup de Teatre té previst estrenar una obra al Centre Moral i continuar fent actuacions 

fora del municipi.

3.2.2 L’escola de teatre de Centre etC

Roda generacional: Ha augmentat el nombre d’alumnat de l’Escola i el nombre de monitors i monitores. 

Aquest curs alguns dels joves de l’ETC s’han incorporat com a monitors i s’han responsabilitzat dels grups 

més petits. El curs 2008-09 hi ha cinc grups diferents.

Monitors: Núria Canaleta, Joan Mas, Pau Massip, Aïda Peña, Carla Ramos, Aitor Sampere, Esteve Torrent i 

Núria Xandri.

Direcció ETC: Joan Mas.

Actuacions: 

- Festival de Teatre – Lliurament de premis del concurs de Pessebres, 23 i 24 de febrer,

al Centre Moral. 

Es van representar les següents obres: Teleclin; Mutis pel Forum; On és la Pau?, Barçatics i Les 1001 

nits. 

- Festival de Teatre – Fi de curs, 30 Maig i 1 Juny, al Centre Moral.

Es van presentar les obres: La Farsa; Nous Gustos; La Flauta Màgica i La Bella No Dorment.

- Participació a “Els Pastorets Musicals”, 25, 27 i 28 de desembre, al Centre Moral. Com cada any els 

alumnes de l’Escola de Teatre del Centre han participat als Pastorets Musicals.

3.2.3 els Pastorets

Aquest any, com en els darrers tres anys, “Els Pastorets Musicals” s’han representat tres vegades, el dia 

de Nadal, el dissabte i el diumenge següents. Els van veure un total de 850 persones. A l’espectacle hi han 

participat més de 100 persones, entre actors de totes les edats, músics, vestuari, maquillatge, tècnics de so, 

llum, efectes especials, muntatge de decorats... Els Pastorets han participat al programa Objectiu Pastorets 

de TV3 i al programa especial de Nadal de Com ràdio.

Els responsables de “Els Pastorets Musicals” són: Joan Mas, Pep Vidal i Núria Colomer.
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3.3 eL GRuP PeSSebRIStA.

Aquest any el grup pessebrista s’ha consolidat tot i que el nombre de membres no ha augmentat respecte 

de l’any anterior.

Activitats: 

 - Assistència de 4 membres del grup a la Trobada Pessebrista de Catalunya que va tenir

lloc a Tarragona.

 - Col.laboració de membres del grup en la instal.lació d’un pessebre de suro i molsa per

als alumnes de cicle infantil en un vestíbul del CEIP Sant Martí.

 - Col.laboració amb la tramoia dels Pastorets Musicals, construint una paret i un arbre

de porexpan.

 - Col.laboració d’alguns membres del grup amb els organitzados de la Cavalcada de Reis, aplicant 

les tècniques de treball del porexpan a la construcció de 4 carrosses noves per la cavalcada.

 - Construcció als baixos de Can Borrell de les diferents peces del pesebre monumental. Muntatge 

del mateix a la  Plaça de l’esglesia.

 - Organització del Concurs Infantil de Pessebres.

 - Aquest any s’instaura un nou acte a la inauguració del pesebre la Nit de Nadal. El grup pensa que 

una persona o institució rellevant del poble posi al pesebre la figura del Nen Jesús donant el pesse-

bre per finalitzat. Aquest any el grup ha  homenatgeat a qui sempre hem considerat el nostre mestre, 

el senyor Josep Borrell i Terra.
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3.4 LeS SoRtIdeS CuLtuRALS.

Organitzen viatges per gaudir de les millors audicions i obres de teatre d’estrena del moment fora del muni-

cipi, sobretot a Barcelona.

Responsable de la secció: Encarna Trifol

Sortides realitzades:

 - 19 de gener, LA PLAÇA DEL DIAMANT, al Teatre Nacional de Catalunya;

assistents: 56 persones.

 - 7 de febrer, SIS JOANS, teatre familiar, matinal, al Teatre Nacional de Catalunya;

assistents: 16 persones.

 - 5 d’abril, EL CERCLE DE GUIX CAUCASIÀ, al Teatre Nacional de Catalunya;

assistents: 40 persones.

 - 17 de maig, EL LLIBERTÍ, al Teatre Poliorama;

assistents: 46 persones.

 - 22 de novembre, ALOMA, al Teatre Nacional de Catalunya;

assistents: 22 persones.

 - 13 de desembre, LA DAMA DE REUS, al Teatre Nacional de Catalunya;

assistents: 20 persones.

Sortides programades:

 - 14 de febrer, MORT D’UN VIATJANT, al Teatre Lliure.

 - 16 de maig, LA CASA DELS CORS TRENCATS, al Teatre Nacional de Catalunya.

 - 1 de juny, LA CASA DE BERNARDA ALBA, al Teatre Nacional de Catalunya.
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3.5 eL GRuP d’eSPeCtACLeS InfAntILS RAu-RAu.

Organitzen, amb el suport econòmic de l’Ajuntament, espectacles infantils de qualitat. S’encarreguen de 

cercar companyies i espectacles d’arreu del país i portar-los al nostre poble perquè en gaudeixin els nostres 

infants.

Coordinadores: Ros Conesa, Judit Cortés, Mònica Martori, Anna Olivé, Viol Ojeda, Tere Salvà.

espectacles: 7

 - 27 gener, MONNINOTS, a càrrec de Sinilos Teatre.

 - 2 març, EL FLAUTISTA D’HAMELÍN, a càrrec de Ccompanyia La Roda.

 - 20 abril, LA BELLA DORMENT, a càrrec de Dreams teatre.

 - 25 maig, EL ZOO D’EN PITUS, a càrrec de Tutatis Produccions. 

 - 19 octubre, GRAN MÀGIACADABRA, a càrrec de Mag Lari.

 - 2 novembre, GIRALLUNA, a càrrec de Marcel Gros.

 - 14 desembre, EL DRAC MÀGIC, a càrrec de Pam i Pipa.

Espectadors: 

Socis: 701; no socis: 697; Total d’espectadors: 1.298

3.6 eL CIneMA.

Durant aquest any s’han projectat 40 pel.lícules d’estrena, amb una mitjana de  47 espectadors

per pel.lícula. 

Responsable de la secció: Jordi Roca i Casals

Espectadors:

Socis: 1.498; no socis: 395; Total d’espectadors: 1.893
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3.7 L’AGRuPACIó SARdAnIStA.

Es constituí l’any 2000, un cop dissolt el grup de sardanistes que organitzava les audicions i ballades de 

sardanes a la Plaça de l’Església durant el mes d’agost. 

Aquest any no s’ha organitzat el curs de sardanes de l’estiu.

3.8 LA CAvALCAdA de ReIS.

És la secció formada per tots aquells que fan possible que cada any el poble s’ompli de màgia i il.lusió amb 

l’arribada de SSMM el Reis Mags d’Orient, procurant que ho tinguin tot a punt per desfilar, juntament amb el 

seu seguici, en espectaculars carrosses i amb sumptuoses vestimentes. 

Aquest any s’ha treballat en un nou espai, cedit per l’Ajuntament, adequat per fer les carrosses de reis, que 

es comparteix amb la brigada municipal. Es disposa de llum, tomes d’electricitat distribuïdes pel local, aigua 

i un petit taller amb una taula de treball i armaris per guardar les eines. La possibilitat de disposar de local 

durant tot l’any, ha permès iniciar la feina abans i construir carrosses més elaborades.

Hi ha hagut noves incorporacions a l’equip humà i s’ha començat a treballar amb nous materials. Això ha 

permès l’estrena de noves carrosses: la dels Reis, la de l’estel, la de les joguines i la casa en forma de bolet. 

S’ha elaborat, adquirit i reformat, també, algunes peces del vestuari.

nous projectes: Després de tota la feina (vestuari, maquillatge, servei d’ordre, carrosses...) desllueix 

l’escenari que ens munta l’Ajuntament. Ens proposem, per fer una festa més lluïda i majestuosa, tenir més 

cura de l’aspecte dels trons on seuen els reis a la plaça de l’Església.
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3.9 tennIS tAuLA.

Enguany el Club Tennis Taula del Centre Moral només ha pogut inscriure 1 equip en les competicions terri-

torials de la Representació Territorial Barcelonesa de la Federació Catalana de Tennis Taula. 

Aquesta temporada segueix la mateixa línia que va portar la temporada passada, l’equip del Centre està llui-

tant amb  altres sis per evitar les places dels descens . A falta de quatre jornades per al final de la temporada 

l’equip del Centre està quarta posició amb set victòries i set derrotes. 

Jugadors  inscrits:

Entrenador i jugador: Mariano Jódar

Delegat i jugador: Jaume Bosch

Jugadors: Pere Morillas, Joan Morales, Enric Colomer

3.10 eSCACS.

Durant l’any 2008 la secció d’escacs ha:

- Col.laborat en les activitats de l’entitat durant la Diada de l’11 de setembre,

organitzant partides simultànies. 

- Participat al Consell Municipal d’Esports.

- Creat pàgina web de la secció:  www.escacsarenysdemunt.com

- Comprat rellotges digitals (obligatoris a Segona Categoria). 

escola d’escacs:

Cursos per a nens i nenes, tots els dissabtes de 5 a 6 de la tarda, al Celler. Aquest curs s’ha duplicat el 

nombre d’alumnes respecte l’any passat, arribant a un màxim de 24. 

Competició:

- Campionat de Catalunya per equips (21 jugadors repartits en dues categories). Primers de grup. 

- Copa Catalana: tercers de tot Catalunya.
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- XIIè Campionat de Partides ràpides a la Plaça de l’Església: L’Arenys de Munt “A” va quedar segon 

classificat, a 5,5 punts del Cerdanyola, que va ser el primer.

- Participació en diversos campionats: organitzats per Clubs veïns de la comarca durant

tota la temporada 

- Previsió per la temporada 2008-2009 (comença l’1 de febrer): Increment del nombre d’equips par-

ticipants en el Campionat de Catalunya, tindrem el primer equip a Primera Provincial i dos equips 

més a Tercera.

3.11 eL bAteC.

És la secció que s’encarrega de l’elaboració del butlletí informatiu del Centre. Es creà amb motiu dels actes 

commemoratius del 75è aniversari de l’entitat. Actualment el butlletí es distribueix gratuïtament i mensual al 

domicili de tots els socis. Conté tota la informació de l’entitat: notes de la junta, novetats, gestió i programació 

d’activitats de totes les seccions i, a més, informació de tota la població d’Arenys de Munt: informació muni-

cipal de l’Ajuntament, de la Parròquia, de tots els grups i totes les entitats que existeixen al poble, culturals, 

de lleure i esportives, amb la possibilitat de publicar escrits d’opinió, anuncis, intercanvis, etc., i, finalment, 

la programació dels actes que cada mes es realitzen al poble de cadascuna de les entitats locals.  El seu 

tiratge és de 900 exemplars al mes. 

Durant l’any 2.008 el Batec ha sortit entre l’1 i el 7 de cada mes, 12 números en total, havent-se repartit a do-

micili als socis titulars, i posant-se a la venda a les llibreries i papereries del poble per als qui el volen adquirir 

i no són socis del Centre, al preu d’1 euro. No hi ha hagut cap novetat pel que fa a la seva edició, funciona-

ment i a l’equip que el confecciona i el reparteix. Amb l’exemplar del mes de febrer, mes de l’aniversari del 

Batec, sortirà el tercer PUNT DE LLIBRE, de la col.lecció que vam iniciar amb el 20è aniversari, col.lecció 

dedicada a les 4 masies i cases pairals del poble, amb dibuixos de Josep Borrell. 
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4. InfoRMe d’ACtIvItAtS:

A banda de les activitats pròpies de les seccions, al Centre se n’han portat a terme d’altres que detallem a 

continuació:

Gener:

Dia 27, Assemblea General Ordinària; s’escullen els nous membres.

Dia 29,  primera reunió nova Junta, es distribueixen els càrrecs.

Febrer: 

Dia 17, Espectacle musical a càrrec de Coralia Cor i Cobla.

Dia 22, conferència quaresmal, Antoni Comín, organitzada pel Consell Pastoral.

Dia 29, conferència quaresmal, Llorenç Macias i Neus Borras, organitzada pel Consell Pastoral.

Març:

Dia 2, 6a recitació poètica Avui hi ha classe.

Dia 7, conferència quaresmal, Mn Jaume Reixach, organitzada pel Consell Pastoral.

Dia 20, presentació nova web del Centre, a la Sala Municipal, dins del Portal d’Entitats

de la Diputació de Barcelona.

Dia 23, acte d’inauguració del cicle Primavera de les Arts, organitzat per la regiduria de Cultura de  

l’Ajuntament d’Arenys de Munt.

Dia 30, Diada de Cant Coral, organitzada per la Coral del Remei.

Abril:

Dia 26, espectacle poètic i musical, a la Sala Petita, organitzat per la regiduria de Festes de 

l’Ajuntament d’Arenys de Munt.

Maig:

Dia 11, espectacle de Dansa de La Primavera de les Arts Les dones de Shakespeare, organitzat per 

la regiduria de Cultura de  l’Ajuntament d’Arenys de Munt.

Dia 16, concert de l’escolania de Montserrat, organitzat per la Romeria a Montserrat

de la Parròquia.
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Juny:

Dia 8, espectacle musical de la Primavera de les Arts Madama Butterfly, organitzat per la regiduria 

de Cultura de  l’Ajuntament d’Arenys de Munt.

Juliol:

Dia 5, reunió pares Catecolònies.

Dia 19, espectacle en Play Back, “L’alegria dels avis”

Agost: 

Dia 26, signatura del conveni amb l’Ajuntament d’Arenys de Munt.

Setembre:

Dia 11, Estand a la riera i projecció del vídeo “90 anys avançant” al passadís d’entrada.

Novembre:

Dies 19, 26 i 3 de desembre, Curset de Cuina amb Thermomix, al Celler.

Dia 23, passi diapositives Catecolònies.

Altres actuacions que ha portat a terme la Junta són:

- Creació d’una nova pàgina web: manteniment i actualització setmanal, tramesa d’un

butlletí electrònic.

- Cerca d’altres fonts de finançament: 

-  Sol.licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona i al Departament de Cultura de la Generalitat 

de Catalunya; també a la Caixa Laietana. 

- Conveni de col.laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Munt: conveni amb la secció Rau-rau per 

a la programació d’espectacles infantils de qualitat; contracte per l’organització de la Cavalcada; 

acord per a la realització del Pessebre Monumental; subvenció per a la realització del conjunt de les 

activitats que es porten a terme a l’entitat.
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- Creació del Consell de Presidents: el 19 de setembre es va constituir el Consell de Presidents, 

integrat pels expresidents de l’entitat i la Junta actual, amb la voluntat de no perdre la “memòria his-

tòrica”, convençuts de que cada projecte nou ha de sostenir-se, o, si més no, ha de tenir en compte, 

les actuacions, les actituds i les voluntats dels qui ens van precedir, per evitar repetir errors, però 

sobretot per aprofitar la saviesa dels que fa temps que coneixen, estimen i han treballat o treballen 

per l’entitat.

Amb el Consell de Presidents la Junta s’ha proposat crear una “comissió de savis”, formada per les 

persones que més rellevància han tingut a la història de l’entitat, perquè els assessori i donin la seva 

opinió respecte els afers i projectes actuals i futurs. 

- Relació amb altres entitats del municipi i de fora: 

Aquest anys, el Centre, s’ha federat a la Federació d’Ateneus de Catalunya FAC, hem participat  a la 

recepció del President del Parlament per celebrar el seu aniversari i els nostres actes s’anuncien a la 

seva pàgina web. La FAC treballa per fomentar el teixit associatiu que realitza la tasca de dinamitza-

ció cultural comunitària, foment de valors cívics i de cohesió social i de clara vocació pública. 

- Ens hem adherit al Projecte Heptàgon. Es tracta d’un lloc web d’intercanvi entre entitats i de 

potenciació i difusió del pensament entre els territoris de parla catalana. 

- Hem col.laborat amb la Parròquia, amb el Consell Parroquial, en la organització de les con-

ferències quaresmals, amb la Romeria a Montserrat i amb les Catecolònies.

- Hem col.laborat amb la Coral del Remei, en la Diada de Cant Coral i el concert de Sant Esteve. 

- Hem col.laborat amb el Club ciclista, en l’Open Natura

- Hem col.laborat amb el Muntanyencs de la Vila en la Marxa Popular dels Termes.

- Hem col.laborat amb la Biblioteca Popular Sant Martí, en els premis del concurs de punts de llibre.

- Hem col.laborat amb Voluntaris X Arenys de Munt en els actes de la Setmana Solidària.

- Hem participat com a formadors en una sessió del curs “Gestió bàsica d’una associació”, im-

partit per l’empresa Avalon, organitzat per l’Ajuntament d’Arenys de Munt, dirigit a persones de 

les associacions i entitats sense afany de lucre del municipi

- Altres activitats organitzades per la Junta, entre les que destaquem la 6ena recitació poètica, a la 
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Sala petita del Centre, amb l’assistència d’un centenar de persones i el curset de cuina amb Thermo-

mix, que es va realitzar durant tres setmanes al Celler del Centre, amb la participació de 52 persones, 

havent-ne quedat 12 en llista d’espera.

- Renovació de l’equipament i la infrastructura tècnica:

. Microfonia: 

4 micros Condensador C4 StudioProject

3 micros de ma cardioides Behringer

1 micro de ma inhalàmbric AKG Wms40

3 sets inhalàmbrics Freeport Sennheiser UHF diadema

4 girafes telescòpiques

. Amplificació: 

2 caixes autoamplificades Behringer B212 de 400W

. Nou cablejat i connexionat.

. Nou mobiliari exterior: 

1 paperera 

2 cendrers

- Potenciació i reconeixement de les seccions, autèntic motor del Centre Moral, s’han fomentat els 

canals de comunicació àgils entre la Junta i les seccions i s’ha vetllat pel bon funcionament del dia 

a dia: gestionar els espais (hores d’assaig i preparació d’espectacles); coordinar actuacions...

- Encàrreg d’un estudi-diagnosi de l’edifici, per tenir tots els elements necessaris per planificar una 

reforma integral dels edificis, si cal: adequar les sales a les normes de seguretat vigent, millora de 

l’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda...
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5. dAdeS eConòMIqueS:

ESTAT DE COMPTES 2008

INGRESSOS IMPORT %

REBUT QUOTES SOCIS 44.738,40 33,83%

LLOGUER BAR 20.702,31 15,65%

SECCIONS 30.442,46 23,02%

AJUNTAMENT 18.787,35 14,21%

DIVERSOS 17.562,20 13,28%

INTERESSOS BANCARIS 9,74 0,01%

TOTAL INGRESSOS 132.242,46100,00%

 

DESPESES IMPORT %

INVERSIONS 17.697,38 14,75%

SECCIONS 36.313,57 30,27%

PRESTEC 8.944,55 7,46%

ASSEGURANCES 2.940,42 2,45%

SUBMINISTRAMENTS 12.763,83 10,64%

MATERIAL I EQUIPAMENT OFICINA 15.420,52 12,85%

IMPOSTOS 932,46 0,78%

REBUTS SOCIS IMPAGATS 483,76 0,40%

DESPESES BANCARIES 1.347,71 1,12%

DESPESES MANTENIMENT 18.044,44 15,04%

DIVERSOS 5.074,59 4,23%

TOTAL DESPESES 119.963,23100,00%

CASH-FLOW 12.279,23 

SALDO A 31/12/2007 13.627,64 

SALDO A 31/12/2008 25.906,87 
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13,28%

14,21%

23,02% 15,65%

33,83% REBUT QUOTES
SOCIS
LLOGUER BAR

SECCIONS

AJUNTAMENT

DIVERSOS

INTERESSOS
BANCARIS

DESPESES  119.963,23 €

14,75%

30,27%

7,46%2,45%
10,64%

12,85%

0,78%0,40%1,12%

15,04%
4,23%

INVERS IONS

SECCIONS

PRESTEC 

ASSEGURANCES

SUBMINISTRAMENTS

MATERIAL I
EQUIPAMENT OFICINA
IMPOSTOS

REBUTS  SOCIS
IMPAGATS
DESPESES
BANCARIES
DESPESES
MANTENIMENT
DIVERSOS



M
em

ò
ri

a 
d

’a
ct

iv
it

at
s 

20
08

23

6. eLS SeRveIS ALS ASSoCIAtS:

Tots els socis titulars o beneficiaris poden particiapr a les diferents seccions del Centre, aixó com també 

poden suggerir i/o organitzar més activitats, crear noves seccions... segons els seus interessos, afeccions i 

iniciatives, amb la coordinació de la Junta.

Els socis i beneficiaris gaudeixen de descomptes en totes les actuacions i activitats que organitza l’entitat: 

sortides culturals, teatre...

Els socis i beneficiaris poden gaudir gratuïtament de les sessions de Cinema Infantil, els diumenges a la 

tarda i de l’escola de teatre i d’escacs.

Els socis i beneficiaris reben gratuïtament i pultual el butlletí de l’entitat, El Batec, cada mes, a domicili.
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7. AGRAïMentS:
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8. feS-te SoCI; GAudeIx deL CentRe:



CentRe MoRAL d’ARenYS de Munt

Rambla Francesc Macià, núm. 57

Arenys de Munt, 08358

Maresme

Telèfon i fax: 937 937 019

centre@centremoral.cat

www.centremoral.cat


