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1. Presentació

Teniu a les mans el document que intenta plasmar tota la feina feta durant un any al 
Centre  Moral  d'Arenys  de  Munt.  Un  any  que  ha  estat,  per  el  nostre  país, 
econòmicament molt difícil; l'augment sever de l'IVA a la cultura, en particular a les 
expressions escèniques i al cinema, afegit a les retallades de les subvencions de totes 
les  administracions  i  al  descens  del  poder  adquisitiu  del  ciutadà,  ha  provocat 
pronòstics  apocalíptics  i  mobilitzacions  però,  alhora,  iniciatives  de  supervivència 
imaginatives  i  austeres.  Un  any  en  què  estem vivint,  paradoxalment,  un  temps 
d'il·lusió col·lectiva, tenim la sensació d'estar vivint uns moments que seran recordats 
de manera especial quan s'expliqui la història d'aquest període.

El Centre Moral no és gens aliè a aquestes circumstàncies, com no ho ha estat mai al  
llarg de  la  seva  història  a  les diferents  circumstàncies  polítiques  i  socials.  En  un 
moment  en  què  l'administració  pública  es  veu  obligada  a  ajustar  serveis  a  la 
ciutadania,  des del  Centre continuem fent  la nostra feina com sempre l'hem fet, 
donant servei des de l'associacionisme i des de la voluntat popular, fent el que millor 
sabem fer: servir a les persones i a la cultura del país.

Aquest ha estat un any marcat per la preparació del Centrenari: moltes reunions, de 
les diferents comissions, amb les entitats del municipi, amb l'administració municipal i 
l'autonòmica,  amb tècnics  i  professionals...  Gràcies  a  l'entusiasme,  la  il·lusió  i  la 
voluntat de moltes persones ens espera un any 2012 farcit d'actes i esdeveniments.

Ha estat  també l'any en què, malgrat  la davallada en els ingressos,  s'han cercat 
fórmules imaginatives per portar actuacions de tota mena, una mostra en són la 
primera i segona temporada de l'Espai A i el cicle Directes & Primavera, s'ha renovat 
el contracte de lloguer del bar augmentat els beneficis per als socis, s'han mantingut 
els preus de les entrades dels socis malgrat l'augment de l'IVA, s'han condicionat 
espais  (pintades  del  Vestíbul,  passadís  i  portes  exteriors)  en  part  gràcies  a  la 
col·laboració dels  Amics per l'Art del Maresme i totes les seccions han continuat la 
seva activitat amb normalitat. Ha estat un any en què moltes persones del nostre 
poble  s'han  ofert  i  abocat,  a  títol  personal  o  en  representació  d'alguna  de  les 
associacions del municipi, a col·laborar amb el Centre en la preparació del Centrenari.

No seria just que acabés la presentació d'aquesta memòria sense l'agraïment més 
sincer a totes les persones que han treballant i estant dedicant el seu temps per un 
objectiu col·lectiu, per fer més gran el Centre. 

Montserrat Fontbona i Missé

Presidenta del Centre Moral
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2. Informe de les seccions

2.1 Esbart Dansaire

Durant el 2012 a l'Esbart hi han participat 90 dansaires, enquadrats en 6 grups, i 10 
membres d’equip tècnic.

Monitors i  mestres de dansa:  Anna Artigas,  Jesús  Coca,  Jordi  Joseph,  Carles 
Marpons, Núria Navarro, Sergi Ojeda, Eduard Roca, Maria Roca, Paquita Roca, Mireia 
Subirana, Mireia Verdura i Montse Verdura.

Equip tècnic: Gaspar Casals i  Joan Casademunt.  Vestuari:  Paquita Roca,  Berta 
Rossell, Maria Closa i Pau Massip. Presidència: Mercè Colomer. Coordinació: Marta 
Garcia i Raquel Serrat.

Direcció artística general: Carles Marpons. 

Activitats:  L’Esbart  ha  participat  a  la  33a  Roda  Catalònia  d’Esbarts  Infantils  i 
Juvenils, un moviment que obliga a organitzar una ballada a la pròpia població junt 
amb tres esbarts més i a participar en quatre ballades més en poblacions d’altres 
formacions.

Per tal de potenciar la dansa viva que és la Dansa d’Arenys de Munt, a més dels 
tallers per l’ensenyament de les espolsades per a poder  ballar  la  Dansa sencera, 
l’Esbart ha continuat treballant amb les escoles de primària d’Arenys de Munt per 
iniciar els alumnes que voluntàriament la volguessin ballar a la Plaça el dia de Sant 
Martí. 

L’equip de vestuari va participar en un Seminari d’Indumentària per a Esbarts, el 29 
de setembre, i l’equip tècnic en un Seminari d’il·luminació escènica, el 20 d’octubre, 
organitzats per l’Agrupament d’Esbarts Dansaires.

Resum de les actuacions: 

• 18-19 febrer: estrena de l’espectacle Ofrena a càrrec del Cos de Dansa, amb 
coreografia de Carles Marpons i guió d’Antoni Cantallops

• 25 febrer: 33a Roda Catalònia al Centre Moral de Gràcia, a Barcelona , amb el 
grup Ball Pla.

• 25 març: celebració de la sessió pròpia de la 33a sessió de la Roda d’Esbarts 
Catalònia a la Plaça de l’Església d’Arenys de Munt, amb els esbarts Jove de 
Gualba, Rosa d’Abril  de Castellterçol,  Dansaire de Calafell  i  Dansaire de La 
Múnia. Per Arenys de Munt hi participa el grup Galop.

• 1 abril: “Ballada de Rams” a la Sala Gran del Centre Moral d’Arenys de Munt,  
amb la participació de tots els grups.

• 5 maig: 33a Roda Catalònia a la Plaça de la Sagrada Família, a Barcelona, amb 
els grups Punta i Taló i Morisques.

• 20 maig: 33a Roda Catalònia al Foment Martinenc, a Barcelona, amb el grup 
Corrandes.
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• 27 maig: Ballada dels grups infantils Punta i Taló i Morisques a la Plaça de 
l’Esglèsia d’Arenys de Munt en intercanvi amb l’Esbart Dansaire de Tarragona.

• 3 juny: cloenda de la 33a sessió de la Roda d’Esbarts Catalònia a L’Hospitalet 
de Llobregat juntament amb tots els grups participants amb l’acompanyament 
musical de la Cobla Sabadell. Per Arenys de Munt ballen els grups Ball Pla i 
Corrandes.

• 9 juny: participació a la festa del 75è aniversari de l’Escola Sant Martí amb el 
grup Corrandes i el Cos de Dansa.

• 17 juny: intercanvi del grup Galop amb l’Esbart Mollet a Mollet del Vallès.

• 22 juny: actuació del grup Punta i Taló a la Residència del Remei.

• 8 juliol: espectacle Ofrena a Canet de Mar a càrrec del Cos de Dansa.

• 23 setembre: ballada del grup Morisques a la Festa dels Malalts al Parc de 
Lourdes de Sobirans d’Arenys de Munt.

• 4 i 7 novembre: organització de tallers oberts a tothom per tal d’ensenyar el 
pas de les espolsades de la Dansa d’Arenys de Munt.

• 5 novembre: taller d’assaig general de la Dansa d’Arenys de Munt amb esbart 
infantil i escoles.

• 11  novembre:  organització/participació  a  la  ballada  infantil  de  la  Dansa 
d’Arenys de Munt.

Total: 15 actuacions: 10 dels grups infantils, 3 del cos de dansa i 2 de mixtes; 2 
tallers d’ensenyament de les espolsades de la Dansa d’Arenys de Munt per a adults i  
diversos tallers a les escoles de primària per ensenyar la Dansa als nens. 

2.2 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 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, a més de Els Pastorets.

2.2.1 El Grup de teatre amateur

El Grup de Teatre del  Centre Moral el formen actualment 17 components.  El  seu 
director és Esteve Torrent.

Resum de les actuacions:

• 22 de gener: representació de l’obra Catalans a la romana a la sala Foment de 
Mataró.

• 21 de febrer: representació de l’obra Amigues…? a la Sala Corrioles amb públic 
restringit.

• 26  de  febrer:  presentació  de  l’obra  Amigues…? al  concurs  de  teatre  del 
Foment Martinenc de Barcelona.

5

IN
FO

R
M

E SEC CIO
N

S



       CENTRE MORAL D’ARENYS DE MUNT

      MEMÒRIA 2012

• 16 de març: representació de l’obra Amigues…? a la Sala Municipal a petició 
de la regidoria d’igualtat de gènere.

• 19 de març: per celebrar St Josep, es va representar al Centre Moral l’obra La 
Ratonera d’Agatha Christie posada en escena pel grup convidat del Foment 
Martinenc de Barcelona.

• 25 de març: presentació de l’obra Amigues...? al concurs de teatre organitzat 
per l’Orfeó Calellenc.  Premis guanyats: 3r Millor direcció, 3r Millor grup, 3r 
Millor actriu protagonista i 2n Millor actriu protagonista.

• Participació en l’homenatge del nostre director Agustí Puig, durant el 3r Aplec 
per la Independència.

• 11, 17 i 18 de novembre: per celebrar Sant Martí, estrena de l’obra Xalet.

2.2.2 L’escola de teatre del Centre ETC

Formen l'escola de teatre una cinquantena d’infants i joves repartits en cinc grups.

Monitors: Maria Farrerons, Pau Massip, Ione Oller, Aida Peña, Carla Ramos i Jordi 
Torrent. Coordinador: Joan Mas.

Actuacions:

• 26  i  27 de  maig  es  presentaren  les  obres  preparades  durant  tot  l’any  a 
l’Escola. 

• 25, 29 i 30 de desembre, participació als Pastorets Musicals. Cal remarcar la 
participació dels grups de joves en l’espectacle.

2.2.3 Els Pastorets

El  desembre  de  2011  es  van  representar  per  desena  vegada  consecutiva  els 
Pastorets Musicals i el mes de març de 2012 es va fer una exposició commemorativa 
d'aquests  anys  de  Pastorets  Musicals i  la  presentació  d'un  muntatge  de  vídeo 
recordant l'efemèride.

Enguany els Pastorets s’han representat tres vegades, el dia de Nadal i els dies 29 i 
30 de desembre. 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...

La direcció ha estat coral i al capdavant hi ha hagut en Salvador Fontbona.

Els  Pastorets  d'Arenys  de  Munt  són  membres  de  la  Coordinadora  de  Pastorets  i 
participen activament de les propostes i actes d'aquesta entitat.

2.3 Grup Pessebrista

Els darrers anys, l’activitat del grup pessebrista es limita al disseny i construcció del 
pessebre Monumental  d’Arenys de Munt.

Enguany el pessebre ha volgut adherir-se a la commemoració dels 150 anys de la 
tècnica del diorama de l’Escola de Barcelona. S'ha construït un diorama per figures 
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d'un metre d’alçada al primer terme i per figures de 25 cm al segon terme, el fons del 
pessebre  s'ha  tancat  amb  unes  muntanyes  de  suro  que  recorden  el  perfil  de 
Montserrat.  El  material  bàsic  utilitzat  al  primer  terme  han  sigut  fusta  de  palets 
recollits a la deixalleria, amb els quals s'ha recreat una establia. El segon i tercer 
terme s'ha construït amb elements naturals (suro,molsa i branques).

Un  nou  pessebrista  ha  col·laborat  aquest  any  a  la  construcció  del  pessebre 
monumental. I el grap ha tingut l’ajut dels més petits per anar a buscar la molsa que 
es  recol·lecta  al  mateix  racó  de  bosc  dels  últims  any,  seguint  les  indicacions  i 
normatives que la Federació de Pessebristes ens fa arribar de part del Departament 
d'Agricultura,  Ramaderia,  Pesca,  Alimentació  i  Medi  Natural de  la  Generalitat  de 
Catalunya.

La nit de Nadal  es va inaugurar el  Pessebre Monumental.  Enguany han sigut els 
infants de l’Escola Sobirans (que celebra el seu 10è aniversari) qui han finalitat el 
pessebre amb la col·locació del nen Jesús al bressol.

2.4 Sortides culturals

Organitzen viatges per gaudir de les millors audicions i obres de teatre d'estrena del 
moment fora del municipi, sobretot a Barcelona.

Responsables de la secció: Encarna Trifol, Mercè Colomer, Clara Fontbona i Esteve 
Torrent.

Sortides al teatre:

• Febrer: Els baixos fons, de Màxim Gorki, al TNC   

• Març:  El mercader de Venècia, de William Shakespeare, al TNC

• Maig:  Campanades de boda, de La Cubana, al Teatre Tívoli

• Octubre: Noies de calendari, de Tim Firth, al Teatre Poliorama 

Total d'assistents: 130

2.5 Rau-rau: grup d’espectacles infantils

Organitzen, 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.  Aquest any s'han programat matinals els diumenges per veure si
s'augmentava  el  públic,  no  sabem  si  ha  estat  la  crisi  o  el  fet  de  fer-ho
pel matí però el cert és que ha baixat la mitjana d'espectadors. Una altra novetat 
d'aquest  any  és  que  s'han  contractat  els  espectacle  a  través  de  Programa.cat, 
promogut per la Direcció General de Promoció i Cooperació Cultural de la Generalitat 
de Catalunya.

Responsables: Rosa Conesa, Judit Cortés, Anna Olivé, Viol Ojeda, Tere Salvà i Loli 
Puche

Espectacles: 
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• 7 d'octubre: La Rateta Presumida, de la cia veus-veus. A la Sala Gran.

• 4 de novembre: La Veritable Història del Rei que tenia el Nas Vermell de la cia. 
L'invisible titelles. A la Sala Corrioles.

• 2 de desembre: Pinotxo a l'Aventura de la cia. Tatoina. A la Sala Corrioles.

Espectadors: socis, 158; no socis: 110. Total d’espectadors: 268

2.6 Cinema

Al llarg de l'any i  sempre que no hi  hagués una altre  espectacle o actuació,  els 
diumenges a la tarda s'han portat a terme les sessions de cinema familiar que han 
projectat  pel·lícules  en  format  DVD  adreçat  al  públic  infantil.  La  mitjana 
d'espectadors és de 30. 

Durant aquest any s’han projectat 26 pel·lícules d’estrena, amb una mitjana de 44 
espectadors per pel·lícula. A final d'any s'ha adquirit un reproductor blu-ray i a partir 
d'ara les pel·lícules es projectaran en aquest format davant la impossibilitat de poder 
assumir el cost de la reparació i condicionament de la màquina de 35mm. 

Espectadors: socis, 980; no socis, 172. Total d’espectadors: 1.152

El Documental del mes. Aquest any s'ha renovat el conveni amb Paral·lel 40 amb 
l'objectiu d'acostar el gènere documental al màxim nombre d'espectadors possible i 
incrementar la presència del documental europeu. S'han  projectat 12 documentals, 
amb una mitjana de 26 espectadors per sessió. 

Espectadors: socis, 211; no socis, 104. Total d’espectadors: 315

2.7 Agrupació Sardanista

El mes de juliol, durant cinc dimarts, s'ha portat a terme un curset per aprendre a 
ballar i repartir sardanes. Els formadors han sigut: en Jordi Nadal, en Jordi Roca, la 
Núria Fontbona, la Note Torrent, en Jaume Vila i l'Eudald Prat: Hi han participat  un 
grup de 25 persones. 

Han col·laborat en les ballades de sardanes d'estiu a la Plaça.

2.8 Carrossaires

Aquest any gràcies a la il·lusió dels que fan possible aquesta secció, s’han 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.
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2.9 Club de Tennis Taula.

La temporada 2011/2012 el Club Tennis Taula del Centre Moral, ha inscrit un equip 
en  les  competicions  territorials  de  la  Representació  Territorial  Barcelonesa  de  la 
Federació Catalana de Tennis Taula. Ha costat de fer l’equip però els resultats han 
sigut una mica millors que els de la temporada passada s’ha acabat la temporada 
amb 10 victòries i 12 derrotes, enguany baixaven els dos últims equips directes sense 
repesca. I els 4 anteriors del 7 al 10 jugaven una segona fase de vuit equips amb els  
quatre del  grup 1. Amb sistema de superar o perdre fases que feia que els dos 
d’aquests vuit també baixessin. L’equip s’ha classificat en vuitena posició de 12, és a 
dir  en places de salvació.  Però  per  mantenir  la  categoria  s’ha hagut  de  jugar  la 
segona fase en la qual hem quedat segons de vuit. Això ha fet que l’equip del Centre 
quedés finalment  en 14 posició  de  24 allunyat  de  la  posició  20 que marcava  el  
descens i  mantingués la categoria. Una categoria, que cada any costa més cara de 
mantenir.

Entrenador, jugador i delegat: Jaume Bosch

Jugadors: Pere Morillas, Joan Morales, Jordi Torrent i Joan Rovira.

Pel  que fa  a  la  temporada 2012/2013,  ha costat  molt  de fer  l’equip,  però s'han 
aconseguit a última hora el reforç de més jugadors. Els resultats estan sent prou 
bons a hores d’ara, amb 10 partits jugats de la 1a volta l’equip ha aconseguit  5 
victòries i  5 derrotes. 

2.10 Club d’Escacs

El Club d'Escacs ha participat en el Campionat de Catalunya per Equips que organitza 
la Federació Catalana d'Escacs amb 2 equips: 

• L'Equip  A  ha  jugat  a  Categoria  Preferent  (10  taulers).  Hem  mantingut  la 
categoria.

• L'Equip B es va proclamar Campió de 3a i ha pujat a Segona Catalana. Això li 
va donar dret a jugar la fase de play off (juntament amb els guanyadors de la 
resta  de  grups)  per  a  determinar  el  millor  equip  de  la  Categoria  de  tot 
Catalunya, ocupant el segon lloc.

Altres activitats: 

• Setembre: organització del XVI 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. Participació en l'estand del Centre de l'11 de setembre.

• Durant l’any ha participat en diversos campionats locals que organitzen els 
Clubs veïns de la comarca: Arenys de Mar, Canet, Pineda, Mataró, Llavaneres, 
Sant Pol, etc.

• Tots els dissabtes l’Escola d’Escacs està oberta a tots els nens i nenes que 
volen aprendre a jugar a escacs. 
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• Per celebrar el final de la temporada, cada any es celebra un Campionat de 
Ràpides i un esmorzar de germanor en una vinya.

El club d’escacs del Centre també disposa d’un web on dóna a conèixer les seves 
activitats i hi publica articles molt diversos. 

2.11 Batec

Al llarg del 2012 el Batec s'ha editat mensualment, tots els mesos amb un total de 12 
exemplars en tot l’any. 

25è aniversari. El  febrer  de  2012  el  Batec  va  complir  els  seus  25  anys:  sortí 
publicat el número 0 el febrer de 1987 complint els 25 anys amb l’edició del febrer de 
2012, núm 289. Aquest mes de gener de 2013 el Batec ha arribat al número 300.

Es va commemorar el 25è aniversari ja amb anterioritat, des de l’estiu de 2011 van 
anar col·laborant els il·lustradors/es que durant tots aquest anys ja havien fet alguna 
portada,  còmic...  essent  una  dotzena  d’arenyencs/es  que  hi  han  deixat  la  seva 
col·laboració artística. Amb el Batec de febrer de 2012 es va publicar el sisè punt de 
llibre de la col·lecció iniciada en el 20è aniversari i  dedicada a les masies i cases 
pairals del nostre municipi, amb il·lustracions de Josep Borrell. Aquest punt de llibre 
enguany mostra els dibuixos de les cases de can Pau Bernadó i de de can Boté,  
ambdues restaurades per l'arquitecte Enric Catà.

El mes de març, coincidint amb la festa de sant Josep, patró del Centre, es va fer la  
inauguració commemorativa dels 25 anys del Batec: “Testimonis d'Arenys de Munt: 
imatges d'ahir, d'abans d'ahir i d'avui. Imatges dels nostres pares, avis i besavis i 
imatges actuals”, conjuntament amb les fotografies dels tres fotògrafs arenyencs amb 
dedicació  professional:  Mariano  Prats,  Jaume  Marquès  i  Pere  Pujadas,  deixant 
testimoni  del  passat  arenyenc  a  la  segona  meitat  del  segle  XX  i  també  amb  el 
testimoni del present amb les imatges del fotògraf col·laborador del Batec, Josep M 
Martínez.  L’exposició  amb unes  300 fotografies  rebé més de 400 visites.  A l’acte 
d’inauguració de l’exposició commemorativa es va presentar la publicació del recull de 
receptes de cuina editades a la secció La teca del Batec, a càrrec de Maria Rosa 
Salvadó.  Unes  setmanes més tard  sortí  la  publicació  del  llibre  recull  d’articles  de 
Miquel Hugas, Records de vida, articles publicats a la secció Des de l’eixida del Batec, 
amb records, fets històrics i anècdotes de la història arenyenca al segle XX.

Pel  que  fa  al  finançament,  l’edició  del  Batec  al  2012  ha  quedat  finançada 
completament amb la publicitat inclosa a cada número, tot i que cada vegada costa 
molt més trobar anunciants i aquesta gestió va demanant més dedicació.

10
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33a Roda d’Esbarts Catalònia
25 de març / Plaça de l'Església

Estrena d'OFRENA
18 de febrer / Sala Gran

ESCOLA D'ESCACS
octubre / Celler

XATEL
11 de novembre / Sala Gran

Cavalcada de Reis
5 de gener

Imatge commemorativa del 
25è aniversari del Batec

IN
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R
M
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S

ESCOLA DE TEATRE
27 de maig / Sala Gran

ELS PASTORETS MUSICALS
Nadal / Sala Gran
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3. Activitats

12

GENER

cicle

5

7 Sala Gran

8 Sala Gran

12 Junta
14 Cinema Sala Gran El Documental del mes
15 Cinema Sala Gran Cinema Familiar Horton
15 Cinema Sala Gran El Documental del mes
17 Junta Secretaria Reunió Junta
20 Junta

21

21 Cinema Sala Gran Cinema d'estrena El Gato con Botas
22 Cinema Sala Gran Cinema Familiar El Gato con Botas
22 Cinema Sala Gran Cinema d'estrena El Gato con Botas

22

29

29 Música Sala Gran

dia secció lloc títol a càrrec de...

Cavalcada
Arenys de 
Munt

Cavalcada
Arribada de SS MM Els Reis 
Mags

Cavalcada de reis

Teatre Pastorets Els Pastorets Musicals d'Arenys 
de Munt

Cocou teatre+Centre Moral

Teatre Pastorets
Els Pastorets Musicals d'Arenys 
de Munt Cocou teatre+Centre Moral

Celler Reunions Reunió Pastorets
Tahrir 2011 Egipte-França

cinema americà
Tahrir 2011 Egipte-França

Reunions
Celler Reunions Reunió Plenari Centrenari

Entitat
Sala 
Corrioles

Trobades
Sopar Pastorets / pessebres / 
cavalcada

cinema americà
cinema americà
cinema americà

Teatre Foment 
mataroní intercanvi teatral Catalans a la Romana Grup de Teatre del Centre

Entitat
Sala 
Corrioles Reunions Assemblea General Ordinària

Espai A Rhapsody in blue
Banda de l'Agrupació 
Musical de Cerdanyola del 
Vallès

dia secció lloc cicle títol a càrrec de...

4 Barcelona Teatre Baixos Fons

4 Cinema Sala Gran El Documental del mes Ithemba Estats Units,Zimbabwe (2010)
5 Pessebres Sala Gran Repartiment de premis Concurs de pessebres Grup de pessebristes

5 Cinema Sala Gran Cinema Familiar Cinema en català

5 Cinema Sala Gran El Documental del mes Ithemba Estats Units,Zimbabwe (2010)
6 Cavalcada Ajuntament Reunió Cavalcada 2011 Cavalcada SS MM Reis Mags Secció + Ajuntament
9 Junta Secretaria Reunions Reunió Junta
11 Cinema Sala Gran Cinema d'estrena Un Dios salvaje cinema en català
12 Cinema Sala Gran Cinema Familiar El Floquet de Neu cinema en català
12 Cinema Sala Gran Cinema d'estrena Un Dios salvaje cinema en català
13 Junta Secretaria Reunions Reunió Junta
18 Esbart Sala Gran Dansa Ballada de l'Esbart Dansaire Cos de dansa
19 Esbart Sala Gran Dansa Ballada de l'Esbart Dansaire Cos de dansa
25 Esbart Barcelona XXXIII Roda Catalònia Esbarts Infantils i Juvenils Ball Pla
26 Música Sala Gran Espai A Actea canta jazz Cor de noies Actea

26 Teatre concurs de Teatre Amigues...? Grup de Teatre del Centre

27 Junta Secretaria Reunions Reunió Junta

FEBRE
R

Sortides 
culturals

Teatre Nacional de 
Catalunya

Història d'una Gavina i del Gat que 
li va ensenyar a volar.

Foment 
Marinenc
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ACTIVITATS

MARÇ

dia secció lloc cicle títol a càrrec de...
3 Cinema Sala Gran El Documental del mes El cielo abierto Mèxic 2010
4 Cinema Sala Gran Cinema Familiar Shrek cinema americà
4 Cinema Sala Gran El Documental del mes El cielo abierto Mèxic 2010
8 Junta Celler Reunions Reunió Plenari Centrenari
9 Junta Celler Reunions reunió centenari

10 Junta Jornada de formació membres de la junta

10 Cinema Sala Gran Cinema d'estrena Sherlock Holmes 2 cinema americà
11 Cinema Sala Gran Cinema Familiar Shrek 2 cinema americà
11 Cinema Sala Gran Cinema d'estrena Sherlock Holmes 2 cinema americà

11 Recitacions recitacions poètiques 10 anys rapsodes anònims

12 Junta Secretaria Reunions Reunió Junta

17-25 Batec Exposició 25 anys de Batec secció Batec

18 Entitat Església Trobada Missa en honor a  Sant Josep
18 Teatre Sala Gran Teatre Sant Josep Una visita inesperada Grup de Teatre Abraxas

24 Barcelona  Teatre El mercader de Venècia

24 Pastorets Sala Gran aniversari

25 Esbart Roda Catalònia

25 Música Sala Gran Concert Coral Un viatge per europa Cor Aixa
25 Teatre Calella concurs de teatre Amigues...? Grup de Teatre del Centre
28 Junta Celler Reunions reunió centenari

Ateneu de 
Cultura 
Hospitalet

Jornada de formació en 
subvensions

Sala 
Corrioles

Sala 
d'exposi-
cions

Sortides 
culturals

Teatre Nacional de 
Catalunya

10 Anys de pastorets musicals. 
La pel·lícula

Plaça de 
l'Església

XXXIII Roda Catalònia 
d'esbarts infantils i 
juvenils

XXXIII Roda Catalònia 
d'esbarts infantils i juvenils

ABRIL

secció lloc cicle títol a càrrec de...

1 Esbart Sala Gran Ballada de rams Ballada de rams

2 Junta Secretaria Reunions Reunió Junta
8 Cinema Sala Gran Cinema Familiar Shrek 3 cinema americà
8 Cinema Sala Gran El Documental del mes The Human Tower Xile,Espanya,Índia (2011)

15 Música Sala Gran Festes del Remei Trobada de cant coral Coral del Remei
16 Junta Secretaria Reunions Reunió Junta
20 Música Sala Gran Directe & Primavera Andrea Motis Andrea Motis
22 Música Sala Gran Espai A El Mikado Sala Cabañes

26 Junta Ajuntament Centrenari

26 Junta Secretaria Reunions Reunió Junta
28 Cinema Sala Gran Cinema d'estrena The Artist cinema francès
29 Cinema Sala Gran Cinema Familiar Donkey Xote cinema espanyol
29 Cinema Sala Gran Cinema d'estrena The Artist cinema francès

l'Esbart Dansaire del Centre 
Moral

Presentació del projecte a 
Alcaldia
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ACTIVITATS

MAIG

secció lloc cicle títol a càrrec de...

5 Barcelona  Teatre Campanades de Boda Teatre Tívoli Barcelona

5 Cinema Sala Gran El Documental del mes  Alemanya (2011)

6 Cinema Sala Gran Cinema Familiar El Cid. La Llegenda cinema espanyol

6 Cinema Sala Gran El Documental del mes  Alemanya (2011)

11 Junta Celler Reunions Reunió explotació del bar
12 Cinema Sala Gran Cinema d'estrena Blancanieves cinema americà
13 Cinema Sala Gran Cinema Familiar Anastasia cinema americà
13 Cinema Sala Gran Cinema d'estrena Blancanieves cinema americà

16 Junta Reunions Reunió entitats Centrenari

18 Junta Secretaria Reunions Reunió Junta
20 Música Sala Gran Espai A Síntesi Esbart Cuitat Comtal

26 Teatre Sala Gran Festival Final de curs de l'ETC

27 Esbart Música

Sortides 
culturals

Wandans Welt. El primer és la 
feina

Wandans Welt. El primer és la 
feina

Sala 
Corrioles

Festival Final de curs de 
l'ETC

Plaça de 
l'Església

Grups Punta i Taló i Morisques 
d'Arenys de Munt i els grups 
infantils de l'Esbart de 
Tarragona

JUNY

secció lloc cicle títol a càrrec de...

1 Junta Reunions Reunió Plenari

2 Música Sala Gran Directe & Primavera RAIMUNDO AMADOR
3 Cinema Sala Gran Cinema d'estrena Los Vengadores cinema americà
3 Esbart Hospitalet Roda d'Esbarts Cloenda de la roda d'esbarts Grup Ball Pla i Corrrandes
4 Junta Secretaria Reunions Reunió Junta
9 Cinema Sala Gran El Documental del mes Hi havia una vegada una illa Nova Zelanda (2010)

10 Cinema Sala Gran Cinema Familiar Bolt cinema en català
10 Cinema Sala Gran El Documental del mes Hi havia una vegada una illa Nova Zelanda (2010)
15 Junta Secretaria Reunions Reunió Junta
16 Cinema Sala Gran Cinema d'estrena Els jocs de la fam cinema en català

17 Cinema Sala Gran Cinema Familiar cinema en català

17 Cinema Sala Gran Cinema d'estrena Els jocs de la fam cinema en català

17 Esbart Mollet

21 Junta Celler Reunions Reunió comissió centenari
22 Cinema Sala Gran Cinema d'estrena Intocable cinema francès
22 Junta Secretaria Reunions Reunió Junta
24 Cinema Sala Gran Cinema d'estrena Intocable cinema francès
25 Junta Secretaria Reunions Reunió Junta

27 Altres El celler Taller M Teresa Bardalet

30 Cinema Sala Gran Cinema d'estrena American Pie: el reencuentro cinema americà

Sala 
Corrioles

Les aventures de Tintin: El 
Temple del Sol

Trobada d'esbarts 
infantils

 Trobada d'esbarts infantils a 
Mollet

Esbart Dansaire del Centre 
Moral

Curset de cuina amb robot de 
cuina
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JULIOL

secció lloc cicle títol a càrrec de...

1 Escacs Campionat de ràpides Campionat de partides ràpides Escacs

1 Cinema Sala Gran Cinema d'estrena American Pie: el reencuentro cinema americà

3 Dansa Curset de sardanes Agrupació sardanista

7 Cinema Sala Gran El Documental del mes El ambulante argentina

8 Esbart Dansa Ofrena

8 Escacs Campionat de ràpides Campionat de partides ràpides Escacs

8 Cinema Sala Gran Cinema familiar Tintin: L'estel misteriós cinema en català
8 Cinema Sala Gran El Documental del mes El ambulante argentina

10 Dansa Curset de sardanes Agrupació sardanista

14 Cinema Sala Gran Cinema d'estrena Sombras tenebrosas cinema americà
15 Cinema Sala Gran Cinema familiar Stoc de coc cinema en català
15 Cinema Sala Gran Cinema d'estrena Sombras tenebrosas cinema americà
16 Junta Secretaria Reunions Reunió Junta

17 Dansa Curset de sardanes Agrupació sardanista

21 Escacs Mataró Campionat de ràpides Campionat de partides ràpides Escacs
21 Cinema Sala Gran Cinema d'estrena Por fin solos cinema americà
22 Cinema Sala Gran Cinema familiar Tintin al país de l'or negre cinema en català
22 Cinema Sala Gran Cinema d'estrena Por fin solos cinema americà

24 Dansa Curset de sardanes Agrupació sardanista

28 Cinema Sala Gran Cinema d'estrena Cuando te encuentre cinema americà
29 Cinema Sala Gran Cinema familiar Objectiu: la lluna cinema en català
29 Cinema Sala Gran Cinema d'estrena Cuando te encuentre cinema americà

31 Dansa Curset de sardanes Agrupació sardanista

Canet de 
Mar

Agrupació 
sardanista

Sala 
Corrioles

Canet de 
Mar

Cos de dansa i Maskarada 
teatre

Arenys de 
Mar

Agrupació 
sardanista

Sala 
Corrioles

Agrupació 
sardanista

Sala 
Corrioles

Agrupació 
sardanista

Sala 
Corrioles

Agrupació 
sardanista

Sala 
Corrioles

AGOST

secció lloc cicle títol a càrrec de...
4 Cinema Sala Gran El Documental del mes La meva reencarnació Estats Units
5 Cinema Sala Gran Cinema familiar Hem caminat damunt la lluna cinema en català
5 Cinema Sala Gran El Documental del mes La meva reencarnació Estats Units
11 Cinema Sala Gran Cinema d'estrena Tengo ganas de ti cinema espanyol
12 Cinema Sala Gran Cinema familiar Tintin i els "Pícaros" cinema en català
12 Cinema Sala Gran Cinema d'estrena Tengo ganas de ti cinema espanyol
18 Cinema Sala Gran Cinema d'estrena ¿Y si vivimos juntos? franco-alemana
19 Cinema Sala Gran Cinema familiar L'afer Tornasol cinema en català
19 Cinema Sala Gran Cinema d'estrena ¿Y si vivimos juntos? franco-alemana
25 Cinema Sala Gran Cinema d'estrena L'Increïble SPIDERMAN cinema americà
26 Cinema Sala Gran Cinema familiar Spider-man cinema americà
26 Cinema Sala Gran Cinema d'estrena L'Increïble SPIDERMAN cinema americà
27 Junta Secretaria Reunions Reunió Junta



       CENTRE MORAL D’ARENYS DE MUNT

      MEMÒRIA 2012

16

secció lloc cicle a càrrec de...
1 Cinema Sala Gran Cinema d'estrena El caballero oscuro EUA i Regne Unit

2 Escacs Campionat de ràpides Campionat de partides ràpides Escacs

2 Cinema Sala Gran Cinema familiar El cranc de les pinces d'or cinema en català
2 Cinema Sala Gran Cinema d'estrena El caballero oscuro EUA i Regne Unit

6 Altres Conferència

8 Cinema Sala Gran El Documental del mes De nit, elles ballen Canadà
9 Cinema Sala Gran Cinema familiar Robots cinema en català
9 Cinema Sala Gran El Documental del mes De nit, elles ballen Canadà
11 Junta Riera Mostra d'entitats Estand de l'Entitat i les seccions Junta + seccions
14 Junta Secretaria Reunions Reunió Centrenari
15 Cinema Sala Gran Cinema d'estrena La Delicadeza francesa
16 Cinema Sala Gran Cinema familiar Ratonpolis EUA i Regne Unit
16 Cinema Sala Gran Cinema d'estrena La Delicadeza francesa 
17 Altres Passadís Banc de Sang Creu Roja 
22 Cinema Sala Gran Cinema d'estrena La felicidad nunca viene sola francesa 

23 Cinema Sala Gran Cinema familiar espanyola

23 Cinema Sala Gran Cinema d'estrena La felicidad nunca viene sola francesa 
25 Junta Secretaria Reunions Reunió Junta
29 Cinema Sala Gran Cinema d'estrena Brave cinema en català
30 Cinema Sala Gran Cinema familiar Els increïbles cinema en català
30 Cinema Sala Gran Cinema d'estrena Brave cinema en català

SETEM
BRE

Arenys de 
Munt

Sala 
Corrioles

La influència de l'entorn en el 
procés d'aprenentatge

JOAN DOMÈNECH, MIQUEL 
PUIG i PEP MARÍ

LOS CACHORROS. El código Marco 
Polo

secció lloc cicle títol a càrrec de...

5 Altres Sala Gran ERC Arenys de Munt

6 Cinema Sala Gran El Documental del mes Pura vida Espanyola
7 Teatre Sala Gran Rau-Rau La Rateta presumida
7 Cinema Sala Gran El Documental del mes Pura vida Espanyola

11 Altres Xerrades Xerrada Jordi Pujol CIU Arenys de Munt

12 Música Gràcies, Ovidi

13 Cinema Sala Gran Cinema d'estrena El Irlandés Irlanda
14 Cinema Sala Gran Cinema familiar El Gat cinema en català
14 Cinema Sala Gran Cinema d'estrena El Irlandés Irlanda
21 Teatre Sala Gran Espai A A. R. Actrius
23 Junta Secretaria Reunions Reunió Junta
25 Junta Secretaria Reunions Reunió Junta

27 Barcelona  Teatre Poliorama Les noies del calendari

27 Cinema Sala Gran Cinema d'estrena Las chicas de la 6a planta cinema francès
28 Cinema Sala Gran Cinema familiar Pirates! cinema en català
28 Cinema Sala Gran Cinema d'estrena Las chicas de la 6a planta cinema francès

OCTUB
RE

ERC Assemblea Comarcal + 
Documental Garzon

ERC Assemblea Comarcal + 
Documental Garzon

Sala 
Corrioles
Sala 
Corrioles

Arturo Gaya (veu), Paco Prieto 
(guitarres) i Kike Pellicer(contrabaix)

Sortides 
culturals
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secció lloc cicle títol a càrrec de...

3 Cinema Sala Gran El Documental del mes Vivan las Antípodas

4 Teatre Sala Gran Rau-Rau

4 Cinema Sala Gran El Documental del mes Vivan las Antípodas

9 Altres Sala Gran Màgia L'impossibilitza Sergi Buka
10 Teatre Sala Gran Teatre St. Martí El Xalet Grup de teatre del Centre
12 Junta Secretaria Reunions Reunió Junta
17 Teatre Sala Gran Teatre St. Martí El Xalet Grup de teatre del Centre
18 Teatre Sala Gran Teatre St. Martí El Xalet Grup de teatre del Centre

24 Música Un somriure no té preu Aranyó Jazz Clàssic Voluntaris X Arenys de Munt

24 Cinema Sala Gran Cinema d'estrena Flor del desierto Regne Unit

25 Altres Sala Gran Trobada

25 Cinema Sala Gran Cinema d'estrena Flor del desierto Regne Unit
27 Junta Secretaria Reunions Reunió Junta

NOVEM
BRE

Alemanya,Argentina,Xile,Paï
sos Baixos

La veritable història del rei que 
tenia el nas vermell

Alemanya,Argentina,Xile,Paï
sos Baixos

Sala 
Corrioles

Passi fotos CATECOLÒNIES 
2012

secció lloc cicle títol a càrrec de...
1 Cinema Sala Gran Cinema d'estrena Profesor Lazhar Canadenca
2 Teatre Sala Gran Rau-Rau Pinotxo a l'aventura
2 Cinema Sala Gran Cinema familiar Spirit cinema en català
2 Cinema Sala Gran Cinema d'estrena Profesor Lazhar Canadenca
8 Cinema Sala Gran El Documental del mes Cinc càmeres trencades França,Israel,Països Baixos 
9 Cinema Sala Gran Cinema familiar Els quatre fantàstics cinema en català
9 Cinema Sala Gran El Documental del mes Cinc càmeres trencades França,Israel,Països Baixos 

10 Junta Secretaria Reunions Reunió Junta
15 Cinema Sala Gran Cinema d'estrena Las nieves del Kilimanjaro Francesa

16 Entitat Reunions

16 Cinema Sala Gran Cinema familiar Com entrenar al teu dragó cinema en català
16 Cinema Sala Gran Cinema d'estrena Las nieves del Kilimanjaro Francesa
20 Junta Secretaria Reunions Reunió Junta

24 Trobada Agrupació Pessebrista

25 Teatre Sala Gran Pastorets Cocou teatre+Centre Moral

29 Teatre Sala Gran Pastorets Cocou teatre+Centre Moral

30 Teatre Sala Gran Pastorets Cocou teatre+Centre Moral

30 Cavalcada Cavalcada Visita del Patge Reial

DESEM
BRE

Sala 
Corrioles

Assemblea General 
Extraordinària

Agrupació 
Pessebrista

Placeta de 
l'Església

Inauguració 56è Pessebre 
Monumental
Els Pastorets Musicals d'Arenys 
de Munt
Els Pastorets Musicals d'Arenys 
de Munt
Els Pastorets Musicals d'Arenys 
de Munt

Plaça de 
l'Església
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ACTIVITATS

Directes de Primavera: Andrea Motis
20 d'abril. Sala Gran

Espai A: El Mikado
22 d'abril. Sala Gran

10 Anys de Poesia
11 de març / Sala Corrioles

Presentació del Centrenari a les entitats 
16 de maig / Sala Corrioles

Reunió de treball de la FAC
26 de maig / Sala Corrioles

Obertura del bar remodelat
10 de juliol

Visita al Conseller de Cultura
2 de juliol / Palau Marc, Barcelona

Inauguració noves pintures passadís
11 de novembre
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4. Valoració del Projecte 2012

A part de les activitats organitzades per les diferents seccions del Centre i que hem 
detallat  al  punt.2  d'aquesta  memòria,  la  Junta,  com  a  responsable  de  regir, 
administrar  i  representar  l'entitat,  dissenya  i  proposa  al  socis  anual  un  projecte 
d'actuació que valorarem en aquest punt.

El mes d'agost es va fer efectiva la renúncia d'un dels membres de la Junta davant la 
impossibilitat  de  compaginar  el  càrrec  amb la  vida  laboral  i  familiar.  En  aquests 
moments la junta està formada pels següents membres:

Presidenta: Montserrat Fontbona i Missé
Vicepresident: Marc Sansa i Colomer
Secretària: Clara Fontbona i Missé 
Tresorer: Marià Garriga i Coll
Vocals:  Mercè  Colomer  i  Bartrolí,  Joan  Corominas  i  Umbert,  Oriol  Leo  i 
Colomer, Loli Puche i Navarro, Joan Roca i Reynés i Jordi Vila i Roura
Consiliari: Mn. Joan Pujol i Prat

La Junta s'ha reunit mensualment i de forma extraordinària sempre que ha calgut, al 
llarg de 2012 s'ha reunit un total de 19 vegades.

Alguns membres de la junta han participat en les següents activitats formatives:

• Jornada de formació en subvencions, organitzada per la FAC, a l'Ateneu de 
Cultura de l'Hospitalet, el 10 de març.

• Jornada formativa sobre els nous projectes de la FAC, al Reial Cercle Artístic 
de Barcelona, el 19 de maig.

• Tutorial per a entitats de Clicportal, organitzat per l'Ajuntament, el 30 de juny.

• Curs La participació interna a les associacions: com fer un pla de participació, 
organitzat  per  l'Escola  de  Polítiques  Socials  i  Urbanes i  amb el  suport  del 
Programa d'innovació i qualitat democràtica del Departament de Governació, 
durant els mesos d'octubre i novembre.

També s'ha assistit a diferents reunions: a les del Consell municipal de Cultura, a la 
convocada per l'Ajuntament per a capitalitat de la sardana, a les assemblees de la  
Federació d'Ateneus de Catalunya i de la Coordinadora de Pastorets. S'ha participat a 
la taula rodona organitzada per la FAC amb el títol Com ens financem?.

PROJECTE 2012, presentat a l'Assemblea General Ordinària d'aquest any:

A. Preparar la celebració del centenari.

B. Mantenir les fonts de finançament de l'entitat i aconseguir noves vies.

C. Potenciar la tasca de les seccions.

D. Millorar els serveis als socis i beneficiaris.

E. Millorar les instal·lacions.

19
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A. Preparar la celebració del centenari. 
A.1 Donar suport logístic i tècnic a les diferents   comissions.   

Al  llarg  de  tot  l'any  s'han  anat  reunint  les  diferents  comissions  del  Centrenari  
(històrica, actes, econòmica, protocol, comunicació) i el grup impulsor. A cadascuna 
de les comissions hi ha un membre de la junta que la coordina. 

S'han fet també tres reunions plenàries de totes les comissions.

A.2 Presentar el projecte   Centrenari     a les màximes autoritats locals, autonòmiques i   
eclesials.

S'han fet reunions amb l'alcalde per presentar el projecte del Centrenari i mantenir-lo 
informat de les activitats que s'anaven perfilant.

La Junta, acompanyats de representants de l'ajuntament,  s'ha entrevistat  amb el 
conseller  de  Cultura  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  el  Sr.  Ferran  Mascarell,  per 
presentar-li el projecte i convidar-lo a visitar la nostra entitat.

La Junta s'ha entrevistat també amb el dir. gral. de promoció i cooperació cultural el 
Sr. Jordi Cabré, i el dir. gral. de cultura popular i tradicional, el Sr. Lluís Puig.

A través del rector de la parròquia s'ha informat al bisbe.

Es va convocar a les entitats del municipi per presentar-los el projecte i proposar-los 
col·laboracions. També s'ha mantingut una reunió amb la comissió que organitza els 
actes de la Capitalitat de la Sardana.

A.3 Aconseguir ajuts i subvencions especials.

S'està negociant amb l'alcalde i el director general de cultura popular la tramitació de 
subvencions específiques.

La comissió econòmica està en contacte amb diferents comerços i  industrials  per 
aconseguir  patrocinadors.  S'han  mantingut  reunions  amb  la  tècnica  de  promoció 
econòmica de l'Ajuntament per estudiar possibles col·laboracions.

B. Mantenir les fonts de finançament i aconseguir noves vies.
B.1  Mantenir  els  recursos  econòmics  obtinguts  de  subvencions  i  ajuts  de  les 
administracions públiques.

Enguany s'han elaborat projectes i sol·licitat subvencions a l'Ajuntament d'Arenys de 
Munt,  a  la  Direcció  General  de  Cultura  Popular  i  Tradicional  del  Departament  de 
Cultura i a la Direcció General d'Acció Cívica  Comunitària i a la Direcció General de 
Joventut del Departament de Benestar Social i Família. 

Malgrat haver pogut participar en menys convocatòries que l'any passat la quantitat 
total atorgada és similar a la de l'any 2011.

Destaquem el canvi produït en la tramitació de les subvencions. Des de la Generalitat 
s'ha optat per la tramitació telemàtica de les sol·licituds, per la qual cosa des del  
Centre s'ha hagut de sol·licitar una clau per signar electrònicament els documents i 
ha  permès  estalviar  temps  en  desplaçaments  i  diners  en  paper  pels  impresos  i  
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fotocòpies. Des de l'Ajuntament, després d'un any sense destinar pressupost a les 
entitats, s'ha establert un sistema innovador i diferent; al Centre ja no se li permetia 
signar un conveni-subvenció pel conjunt d'activitats realitzades a l'entitat, sinó que 
havia  de  presentar  projectes  per  cadascuna,  la  qual  cosa  ha  incrementat 
exponencialment  el  temps  dedicat  a  la  redacció  de  cadascun  del  10  projectes 
presentats pel Centre i la despesa en material fungible, pel que fa al de repartiment 
de la quantia de les subvencions ara es decideix en funció de la valoració d'un equip 
d'experts (en un 70%) i per votació popular (en un 30%) per la qual cosa des del 
Centre es  va  fer  una  crida  al  socis  perquè assistissin  a  l'acte  públic  a  votar  els 
projectes del Centre. 

B.2  Augmentar les fonts de finançament a través d'entitats privades.

S'han iniciat  contactes  amb entitats  privades  i  comerciants locals,  per  aconseguir 
patrocinis.

C. Potenciar la tasca de les seccions.
C.1 Recolzar les activitats realitzades per les seccions.

Les seccions han tingut el suport econòmic, administratiu, logístic i tècnic que han 
sol·licitat.

La junta ha acompanyat alguna de les seccions a reunions amb representants de 
l'ajuntament i s'ha encarregat de la redacció dels projectes per a la sol·licitud de 
subvencions  a  l'administració  local,  així  com  de  la  seva  justificació.  Igualment 
s'encarrega d'elaborar les notes de premsa de les diferents activitats que organitzen 
les seccions i  enviar-les a diferents mitjans de comunicació locals i  comarcals  i  a 
publicar-les a l'agenda de l'Ajuntament.

C.2 Realitzar reunions conjuntes amb totes les seccions i la Junta.

Les reunions  amb les seccions s'han realitzat  amb les que ho han sol·licitat  per  
separat. Cal destacar que els responsables de totes les seccions han participat a la 
comissió d'actes del Centrenari que s'ha anat reunint en diverses ocasions al llarg de 
l'any.

C.3 Mantenir  canals  de comunicació  àgils  entre la junta i  el  responsable de cada 
secció.

La comunicació entre la junta i les seccions és del tot fluida. S'han realitzat reunions 
sempre que ha calgut i s'ha demanat, tant per part d'alguna secció en concret com 
per part de la junta.

D. Millorar els serveis als socis i beneficiaris. 
A 31 de desembre de 2012 formaven part del Centre 616 socis, que juntament amb 
els seus familiars fan un total de 2385 persones vinculades a l'entitat. Durant l'any 
2012 s'han  donat  de baixa, majoritàriament  per  motius econòmics,  41 socis  i  se 
n'han donat d'alta 24. 
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A nivell  administratiu  cal  destacar que a finals  d'any es van presentar al  registre 
d'entitats  jurídiques  del  departament  de  Justícia  la  proposta  de  modificació  dels 
estatuts  per  adequar-los  a  la  normativa  vigent,  un  cop  va  ser  aprovada  (la 
modificació) per l'Assemblea de socis en sessió extraordinària el 16 de desembre.

Igualment s'ha vetllat perquè l'entitat fos present a diferents registres oficials per 
poder gaudir  dels  beneficis  inherents a aquests.  El  Centre està  inscrit  al  registre 
d'Entitats  Jurídiques  amb el  núm.  130,  al  Cens  d'Entitats  Juvenils  de  la  direcció 
general de joventut amb el núm. 3025 dins la classificació d'entitat de serveis a la  
joventut, al Cens d'Associacions del Voluntariat de la direcció general d'acció cívica 
amb el  núm. 001637-000, al  registre d'entitats  de l'Ajuntament d'Arenys de Munt 
amb  el  núm.  6,  és  membre  de  la  Federació  d'Ateneus  de  Catalunya,  de  la 
Coordinadora de Pastorets de Catalunya, de l'Agrupament d'Esbarts Dansaires, de la 
Federació Catalana de Pessebristes, de la Federació Catalana d'Escacs i centre adherit 
a la Xarxa d'Equipaments Cívics de Catalunya.

Amb la voluntat d'oferir un ventall ampli d'activitats als socis s'han portat a terme les 
següents activitats.

S'han programat diferents tipologies d'espectacles: 

• Recitacions poètiques,  el  dia 11 de març es va celebrar la seva desena 
edició amb la participació especial de Gemma Sangerman i de Fèlix Cucurull a 
més de diferents rapsodes del municipi sota la direcció de Carme Colomer.

• S'ha organitzat el cicle Directes & Primavera, que ha portat al Centre un 
gran nombre de públic no habitual, amb les actuacions de:

• Andrea Motis, acompanyada de Joan Chamorro, el dia 20 d'abril.

• Raimundo Amador, acompanyat de Lin Cortés, el dia 2 de juny.

• Concert  Gràcies,  Ovidi, d'Arturo  Gaya,  Paco  Prieto  i  Kike  Pellicer,  el  12 
d'octubre.

• Espectacle de màgia L'Impossibilista, de Sergi Buka, el 9 de novembre.

S'han organitzat cursets:

• Curs de cuina amb robot de cuina, a càrrec de Teresa Bardalet, el 26 de juny  i 
el 28 de novembre.

S'ha col·laborat amb altres grups i entitats del municipi:

• Coral del Remei: lloguer de la sala i cessió de personal i material tècnic per a 
la XXVI Diada de Cant Coral (15 d'abril).

• Cate-colònies: cessió de l'espai i material per a inscripcions (8 i 16 de juny),  
reunió de pares (13 de juliol) i Passi de fotos (25 de novembre).

• Banc de Sang i Teixits: cessió del passadís pel Banc de Sang (17 de setembre).
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• Club Esportiu  Arenys  de Munt:  cessió  de  l'espai  i  material  tècnic  per  a  la 
conferència La influència de l'entorn en el procés d'aprenentatge, a càrrec de 
Joan Domènech, Miquel Puig i Pep Marí (6 de setembre).

• Muntanyencs de la Vila: participació com a control a la  XXIV Marxa Popular  
Termes d'Arenys de Munt (2 d'octubre).

• Ateneu independentista i ANC d'Arenys de Munt en l'organització de la jornada 
Adéu, Hispanitat (12 d'octubre).

• Voluntaris X Arenys de Munt: cessió de l'espai, material i personal tècnic per a 
la  realització  de  dos  Cafè-concert,  amb els  grups  Aranyó  Jazz  Clàssic  (27 
d'octubre) i Duo Matias Sing - Albert Doltres i Duo Marlai Acoustics (24 de 
novembre).

• Eskakejats: cessió de material per a l'espectacle Històries del fum, fum, fum.

S'han llogat les sales a l'ajuntament, altres entitats i grups:

• Ajuntament d'Arenys de Munt: representació de l'obra de teatre adreçada als 
joves  de  l'Institut,  No  em  ratllis,  dins  de  la  campanya  contra  la 
drogodependència (26 d'octubre) i cafè-concert amb Aranyó Jazz Classic (8 de 
novembre).

• ERC d'Arenys  de  Munt:  realització  de  l'Assemblea  comarcal  i  projecció  del 
documental Operació Garzon (5 d'octubre)

• CiU d'Arenys de Munt: conferència de Jordi Pujol (11 d'octubre) i Oriol Pujol 
(11 de novembre).

• Associació de Veïns Sta. Rosa dels Pins: realització de les assemblees.  

Coincidint amb el venciment del contracte de lloguer del Bar, a finals del mes de 
maig, es va obrir una convocatòria pública oferint l'explotació del bar a qui presentés 
el  projecte  més  beneficiós  per  als  socis  i  per  a  l'entitat.  Tretze  persones  van 
manifestar  el  seu  desig  de  participar  a  la  convocatòria  i  un  cop  exposades  les 
condicions  d'arrendament  i  els  criteris  de  selecció,  set  van  presentar  projecte 
d'explotació del bar.  La Junta va valorar, per prendre la decisió, el coneixement i la 
implicació  amb el  Centre de qui  havia  de ser titular  del  contracte de lloguer,  les 
propostes i disponibilitat de col·laboració amb l'entitat, les ofertes i/o beneficis pels 
als socis i els seus familiars i l'oferta de serveis.  La decisió no va ser fàcil, després 
d'estudiar  amb deteniment  totes  les  propostes,  la  Junta  va  decidir  contractar  el 
lloguer  de  l'explotació  del  bar  de l'entitat  amb el  senyor  Josep Lladó i  Marquès, 
donant per finida una relació de vuit anys amb l'anterior arrendatària, la senyora 
Rosa M. Garcia Campillo. 

D.1  Aconseguir  els  objectius  de  l'Espai  A  (xarxa  d'arts  escèniques  amateurs  de 
Catalunya).

El principal objectiu d'aquesta xarxa ha estat crear una programació estable d'arts 
escèniques arreu de Catalunya, per tal de posar a l'abast dels associats dels diferents 
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ateneus i  del  seu entorn,  produccions  amateurs  de  qualitat  dins dels  àmbits  del  
teatre,  coral,  esbart  i  banda.  La participació  a  l'Espai  A ha permès al  Centre 
aconseguir nous públics, augmentar l'ús de la Sala Gran, alhora que ha contribuït a 
oferir nous canals per l'explotació de les produccions amateurs.

La primera temporada s'ha programat de gener a maig de 2012 i al Centre s'han 
programat quatre espectacles, un de cada línia:

• 29 de gener, Rapsody in blue, a càrrec de la Banda de l'Agrupació Musical de 
Cerdanyola del Vallès. 

• 26  de  febrer  de  2012,  Actea  canta  jazz,  a  càrrec  de  la  Coral  Actea  de 
Barcelona. 

• 22 d'abril  El  Mikado,  a  càrrec del  grup de  teatre  de  la  Sala  Cabanyes  de 
Mataró. 

• 20 de maig Síntesi, a càrrec de l'Esbart Ciutat Comtal de Barcelona.

Mitjana d'espectadors per espectacle: 96

Edat dels espectadors: 0-17 anys 4%; 18-35 anys 13%; 36-64 anys 48%; 65-99 anys 
35%

Sexe: dones 60% i homes 40%

Grau de satisfacció dels espectadors: el 71% ha valorat amb la puntuació màxima la 
qualitat de l'espectacle

La  segona temporada es desenvolupa d'octubre de 2012 a maig de 2013.  De 
moment s'ha representat:

• 21 d'octubre E.R. Actrius, a càrrec del grup de teatre de la Sala Cabanyes de 
Mataró.

D.2 Potenciar la comunicació telemàtica amb els socis.

S'ha enviat setmanalment, per correu electrònic, la  programació de la setmana 
als socis que han manifestat el desig de rebre aquesta informació.

El ple funcionament del sistema de venta d'entrades per internet ha facilitat als socis  
i  a  la  població  en  general  l'adquisició  d'entrades  sense  haver-se  de  desplaçar  a 
secretaria, des de qualsevol lloc i a qualsevol hora. El contracte signat amb l'empresa 
Fila12, a través de la Coordinadora de Pastorets, fa que el cost d'aquest servei per a 
l'usuari final sigui el més econòmic del mercat.

D.3 Promoció de la pàgina web de l'entitat com un espai d'intercanvi i comunicació i 
consolidació del Butlletí electrònic.

El mes de juny es va signar amb l'ajuntament el conveni d'adhesió al portal web 
d'entitats.

Molts socis i no socis, sobretot persones de fora del municipi, s'han posat en contacte 
amb el Centre a través del menú contacta de la pàgina web.

El Butlletí electrònic s'ha enviat almenys un cop al mes a totes aquelles persones 
que ho havien sol·licitat. Al llarg de l'any s'han tramès 12 butlletins digitals. El butlletí  
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s'envia a 167 persones. Per rebre el butlletí cal sol·licitar-ho explícitament a la pàgina 
web. 

D.4 Actualització setmanal de la pàgina web.

S'han  actualitat  setmanalment  tant  la  pàgina  del  portal  d'entitats  com  la  de 
l'Ajuntament.  Igualment  s'han  publicat  els  espectacles  de  l'entitat  al  portal  de  la 
Federació d'Ateneus i al portal del TresC.

E. Millora de les instal·lacions.
E.1 Reduir barreres arquitectòniques.

S'ha demanat un nou projecte per adequar d'edifici a les normativa vigent estat fent  
proves per millorar la sonoritat de la Sala Gran tant per a espectacles en directe com 
per al cinema.

E.2 Millora de les instal·lacions.

Gràcies a la col·laboració dels Amics per l'Art  del  Maresme, s'han fet  de nou les 
pintures  del  passadís  d'entrada,  esdevenint  un  dels  pocs  llocs  públics  que  té 
exposades obres d'art a l'abast de tothom.

S'ha mantingut diferents contactes, entre ells una entrevista amb el regidor de Gestió 
Urbanística  i  Territorial  de  l'ajuntament  i  conseller  de  Cooperació  Municipal  i 
Planificació del Consell Comarcal del Maresme, per connectar el Centre a través de la 
fibra òptica a l'Anella Cultural, un cop estigui feta la interconnexió dels municipis del 
Maresme a través de la xarxa de fibra òptica. 

S'ha millorat el contracte de manteniment de la fotocopiadora canviant d'empresa 
que junt amb el canvi de distribuïdor del paper ha suposat una reducció considerable 
dels costos en reprografia (Batec, publicitat i fotocòpies vàries).

A  través  de  la  FAC  s'ha  incorporat  una  persona,  provinent  del  Departament  de 
Justícia,  que  ha  de  complir  treballs  en  benefici  de  la  comunitat  (TBC).  Aquesta 
persona ha estat fent serveis de manteniment: pintar les portes de la sortida del bar 
a l'eixida, les del passadís d'entrada, les de la Sala Corrioles i les del carrer de les 
flors, entre d'altres serveis.

S'ha pintat el Vestíbul de la Sala Gran.  

25

VALO
R
ACIÓ

 D
EL PR

O
JECT E 2012



       CENTRE MORAL D’ARENYS DE MUNT

      MEMÒRIA 2012

5. Dades econòmiques
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6. Col·laboradors en l’activitat del Centre Moral 
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