
MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE L’ANY 2007 DE LES SECCIONS 
DEL CENTRE MORAL D’ARENYS DE MUNT

1. ESBART DANSAIRE

Personal: 
Durant el 2007 a l'Esbart hi han participat  110 persones entre dansaires i 
membres de l'equip tècnic.
Canvis en l’equip de monitors: cessen Sergi Ojeda i Sergi Zamora i entren 
Anna Artigas, Ramon Garcia i Esperança Subirana.

Resum de les actuacions: 
Total 10, de les quals 8 de públiques i 2 de privades. 
Les privades són les que les seccions infantils han fet a la Residència Sant 
Martí  i a la Residència Verge del Remei en acabar el curs (juny) i per les 
vacances de Nadal (desembre). 
Les públiques han estat: 

• 3 exclusivament del cos de dansa: 
o 24 d’agost a Canet de Mar, dins la Nit de la Sardana, 
o 2 de setembre al Pati d’Armes del Castell Jalpí, dins del 3er 

Cicle de Música Mediterrània, amb acompanyament de la Cobla 
Sabadell. 

o 6  de  setembre representant  Catalunya  en  la  inauguració 
de les Jornades Internacionals Folklòriques a Calella. 

• 4 dels grups infantils i juvenil: 
o 11 de febrer, a Barcelona, Festes de Santa Eulàlia, 
o 20 de maig a Mollet (Trobada anual d'esbarts infantils), 
o 10 de juny a Arenys de Munt, ballada conjunta amb l’Esbart 

Dansaire Mollet. 
o 9 de setembre al  Parc de Lourdes  d’Arenys  de Munt  en la 

Festa dels Malalts. 
• 1 conjunta: tots els grups: 

o 1 d’abril, al Centre Moral a Arenys de Munt, Ballada de Rams

Previsions: 
• 10 de febrer, els grups 1 i 2 infantil a la Plaça del Rei de Barcelona, 

on també hi participen l'Esbart Sabadell Dansaire, l'Esbart Sant Martí, 
de  Barcelona,  i  l’Esbart  Maragall,  de  Barcelona,  dins  les  Festes  de 
Santa Eulàlia, amb  acompanyament de la Cobla Infantil Sta. Maria de 
Blanes. 

• Ballada de totes les seccions: primers d’abril al Centre Moral.
• Possibles: a Mollet, amb els infantils pel maig i altres intercanvis en 

estudi.



• Celebració del 30 aniversari: s’està preparant un espectacle adient

2. TEATRE

Escola de teatre
El curs passat assistien a l’Escola de Teatre una trentena de nens i nenes, 
aquest curs 2007-08 es composa de cinquanta infants i joves, repartits en 
cinc grups.

Representacions fetes durant l’any 2007: 
• Vetllada de lliurament de Premis de Pessebres del Nadal 2006, principis 

de març, es van representar les següents obres: El Taller, per part del 
grup dels petits i La Capsa Màgica, per part del grup dels mitjans.

• Pel juny es van oferir tres representacions: Cançó d’amor i de 
guerra el grup dels petits, Grease, el grup dels mitjans i Un paper, 
el grup dels grans.

Previsions pel 2008:
• 23  i  24  de  febrer,  Festival  de  Teatre  que  inclourà  la  Vetllada  de 

lliurament de Premis de Pessebres del Nadal 2007, on es representaran 
les següents obres:  Barçatics i Les 1001 nits  per part dels grups 
dels més petits, Teleclic per part del grup dels mitjans i el grup dels 
grans posaran en escena On és la pau i Terra Baixa.

Grup de teatre
Representacions fetes durant l’any 2007:

• Sant Josep, Arsènic i Puntes de Coixí
• Sant Martí, Políticament incorrecte.

Ambdues obres de teatre van tenir una bona acollida del públic. L’obra de 
Sant Martí es va representar tres vegades, amb un total de 600 espectadors. 
El Grup de Teatre ha representat aquesta obra a la població veïna de Sant 
Iscle i té previst de fer-ho també a Canet de Mar, Sant Vicenç de Montalt, 
Arenys de Mar i Llavaneres.

Previsions:
• Sant Josep, Taxi.

Els Pastorets
Aquest  any s’han representat  tres  vegades,  davant  l’èxit  d’espectadors  de 
l’any passat. En total han vist Els Pastorets Musicals un miler d’espectadors 
d’Arenys  de  Munt  i  dels  pobles  del  voltant.  Aquest  any  s’ha  innovat  en 
escenografia i cançons, s’han interpretat peces musicals originals composades 
exclusivament per als Pastorets Musicals i s’ha gaudit altra vegada de músics 
en directe.

Hem entrat a la Coordinadora de Pastorets de Catalunya els objectius de 
la qual son establir un fòrum de relació entre els grups i posada en comú 



d’experiències, fomentar la promoció i difusió de les representacions com a 
element de referència dins la cultura tradicional del nostre país i potenciar les 
tasques de formació dins dels grups que els porten a terme.

Els pastorets participen també a  Objectiu Pastorets. TV3 i la productora 
teatral  “La Projectora” preparen amb vista al  Nadal  de 2008 una sèrie de 
programes especials que inclouen la retransmissió d’una representació teatral 
i  un càsting per tot Catalunya, amb l’objectiu d’homenatjar la tradició dels 
Pastorets però sobretot reivindicar la força del teatre amateur del país.

S’està recopilant tant material audiovisual com també històries humanes que 
genera una de les manifestacions artístiques més populars del país. Prop de 
150 agrupacions d’arreu de Catalunya s’han adherit al projecte, a més del 
Centre  Moral  d’Arenys  de  Munt.  El  desembre  de  2007,  un  equip  de  “La 
Projectora”, va estar enregistrant l’assaig dels nostres pastorets i realitzant 
entrevistes a persones que participen o han participat en la realització dels 
Pastorets al llarg de la història del Centre Moral, volien que quedés reflectida 
la voluntarietat que implica la tradició, els motius pels quals encara es manté 
tant  viva  i  és  capaç  d’engrescar  el  jovent,  així  com  diferents  situacions 
personals. 

Van entrevistar a: Lluís Clopés, Salvador Fontbona, Joan Mas, Sefa Planas, 
Magalí Rabasseda, i Jordi Torrent.

Van enregistrar  l’escena de l’infern,  la  del  naixement  i  una presa falsa  al 
temple.

També van filmar cartells i programes dels Pastorets representats al Centre 
Moral al llarg dels anys (els més antics van ser cedits, per la ocasió per l’arxiu 
J. Missé). 

3. CAVALCADA
La secció compta amb la col·laboració econòmica de l’Ajuntament. Aquest any 
han disposat de local propi a partir del mes d’octubre, per la qual cosa han 
rehabilitat les 9 carrosses existents i no han pogut fer-ne cap de nova.

4. RAU-RAU
L’any 2007 Rialles va deixar d’existir i, en el seu lloc, es crea una nova secció 
del Centre Moral en col·laboració amb l’Ajuntament i amb un nom nou, el 
grup Rau-Rau.

Els membres del grup són: Rosa Conesa, Mònica Martori, Tere Salvà, Anna 
Olivé, Viol Ojeda i Judith Cortés.

Representacions fetes l’any 2007:



• 28 de gener, l’inventor d’il·lusions d’Enric Magoo
• 2 de desembre, A tempo de xirriquiteula teatre.

Previsions pel 2008:
• 27 de gener, Monninots, a càrrec de Sinilos teatre de titelles.
• 2 de març, El Flautista de Hamelin, a càrrec de la Cia de teatre la 

Roda.
• Març, La bella dorment, a càrrec de Dreams Teatre.
• 25 de maig, El Zoo de Pitus, a càrrec de Tutatis Productora.
• 19 d’octubre, Magiacadabra, a càrrec de Mag Lari.
• 2 de novembre, Calidoscòmic, a càrrec de Marcel Gros
• 14 de desembre, El Drac Màgic, a càrrec de Pamipipa.

5. BATEC
Durant l’any 2007 el Batec ha sortit  al carrer amb normalitat. Amb el 20è 
aniversari  de  la  revista  celebrat  l’any  passat  cal  destacar,  a  més del  nou 
format, les noves seccions que s’hi han introduït i nous col·laboradors.
On sí s’han pogut produir incidents ha estat en el repartiment als socis, ja que 
no podent fer-ho en Martí Torrent s’han hagut de buscar diferents persones, 
amb tot en Martí en fa el control i el seguiment. Una novetat ha estat el canvi 
de  la  fotocopiadora  de  color  amb un  nou  contracte  que  ha  fet  disminuir 
considerablement les despeses, sobre uns 400€, com s’ha dit ja en l’informe 
de presidència.
Finalment  anunciem que  en  el  Batec  de  febrer  d’enguany  es  repartirà  el 
segon punt de llibre, col·lecció iniciada l’any passat amb el 20è aniversari, 
dedicada a les masies i cases pairals del poble.

6. PESSEBRES.
Les activitats del grup pressebrista l’any 2007 han estat:

• De febrer a setembre: construcció de 10 diorames de 100x70 cm per 
deu membres del grup als baixos de Can Borrell.

• A  partir  d’octubre:  construcció  de  la  maqueta  1:10  del  pessebre 
monumental

• Finals d’octubre: construcció als baixos de Can Borrell de les peces que 
comformarien el pessebre monumental

• Desembre:  construcció  del  Pessebre   Monumental  a  la  Plaça  de 
l’Església.

Altres activitats:
• Assisitència  a  la  Trobada  Pessebrista  de  Catalunya  de  Sant  Hilari 

Sacalm.
• Construcció d’un pessebre de suro i molsa al vestíbul del CEIP Sant 

Martí,  a  sol·licitud  dels  mestres  de  P5  (per  completar  l’activitat 
didàctica dels alumnes de Nadal: el pessebre)



• Construcció de la font per als Pastorets Musicals, per part d’un membre 
del grup, en Jordi Torrent.

El grup s’ha incrementat en un membre i dues persones més s’han interessat 
per col·laborar l’any 2008.

7. AGRUPACIÓ SARDANISTA.
L’Agrupació Sardanista, com cada any, s’ha encarregat d’organitzar:

• El curs de sardanes amb gran èxit de participants.
• Les Sardanes a la Plaça a l’estiu .
• El Concurs de Sardanes de la Festa Major, i 
• La sortida anual  a un Aplec  que s’aprofita  per  a conèixer  un altre 

poble i passar un dia tots plegats.

8. SORTIDES CULTURALS.
Sortides que s’han organitzat durant l’any 2007:

•  17 de febrer: Pels Pèls, Teatre Borràs.
• 4 de març: Visita al Liceu i a la Pedrera.
• 28 d’abril: El Ventall de Lady Windermere, al TNC
• 12 de maig: Arcàdia, al TNC
• 24 de novembre: A la Toscana, al TNC
• 15 de desembre: Mamma Mia
• 19 de gener: La Plaça del Diamant, al TNC

Properes sortides:
• 17 de febrer: 6 Joans, sala petita del TNC
• El cercle de Guix Caucasià
• Què va passar quan la Nora va deixar el seu marit.
• Visita al barri gòtic.

9. ESCACS.
El curs passat es va iniciar l’escola d’escacs però va tenir poca participació, 
aquest curs 2007-08 l’escola compta amb un professor professional i hi ha 
matriculats una desena de nens que assisteixen setmanalment a les classes 
els dissabtes de 5 a 6 de la tarda.

El grup d’escacs participa en el Campionat de Catalunya per equips, amb dos 
equips: un a tercera i l’altre a segona categoria.

El mes de setembre es va organitzar l’XI Campionat de Partides ràpides a la 
plaça de l’església.



Previsions per 2008:
A  més  de  continuar  amb  les  activitats  abans  esmentades,  el  dia  11  de 
setembre, s’instal·larà un escacs gegant a l’stand del Centre.

10. TENNIS TAULA
Enguany el Club  Tennis Taula del Centre Moral només ha pogut inscriure un 
equip  en  les  competicions  territorials  de  la  Representació  Territorial 
Barcelonesa de la Federació Catalana de tennis taula. La temporada passada 
es  va  mantenir  la  categoria  preferent,  la  màxima  dins  la  Representació 
Territorial Barcelonesa. Empresa ara molt difícil, doncs des de fa dos anys la 
reforma que va fer baixar a quatre equips fa molt complicat eludir les places 
de descens.

La temporada 2006-2007 aquest equip va fer molts bons resultats i va acabar 
amb 11 partits guanyats i 7 de perduts. Només ha perdut dos dels partits 
celebrats a casa. Enguany però han canviat les normes i els últims 4 equips 
baixen directament a Primera Provincial i, tot i havent guanyat tants partits, 
ens  hem  trobat  amb  un  grup  molt  igualat  on  hi  ha  hagut  tres  equips 
pràcticament igualats on qualsevol dels 5 pot ocupar l’última plaça de descens 
i que no s’ha decidit fins a falta de tres jornades pel final de la lliga. L’equip 
del Centre Moral ha ocupat la quarta posició en un grup de 10.

Aquesta temporada segueix la mateixa línia, encara que ja estan decidides 
tres places de descens, l’equip està lluitant amb altres dos per evitar la quarta 
plaça de descens. A falta de cinc jornades per el final de la temporada, l’equip 
del Centre està en cinquena posició amb set victòries i sis derrotes.

Jugadors inscrits:
• Entrenador i jugador: Mariano Jodar
• Delegat i jugador: Jaume Bosch
• Jugador: Pere Morillas
• Jugador: Joan Morales
• Jugador: Jordi Garcia

11. CINEMA
Durant l’any 2007 es van projectar 45 pel·lícules d’estrena que van visionar 
un  total  de  2328  espectadors  que van  suposar  uns  ingressos  de  8.234€. 
Malgrat tot el saldo és de –4.876€.

La secretària El President

Montserrat Fontbona i Missé Miquel Verdura i Bilbeny



 


