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1. 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  personal  i  col·lectiu  de  les 
persones  adultes,  mitjançant  l’organització  d’activitats  cívico-socials,  culturals, 
humanístiques, 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 irrenunciable. 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 o associada 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 persones 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  funcionament  i  raó  de  ser.  Estan  formades  pels  socis  i 
beneficiaris que volen practicar l’activitat que s’hi desenvolupa. 

Les Seccions que formen i pertanyen 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.
 El Club de Tennis Taula 
 El Club d’Escacs 
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 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  constituir  l’actual  Junta  que  està  composta  pels  següents 
membres:

Presidenta: Montserrat Fontbona i Missé
Vicepresident: Marc Sansa i Colomer
Secretària: Àngela Puche i Navarro
Vocals: Mercè Colomer i Bartrolí

 Joan Corominas i Umbert
 Vicens Herrero i Asensio
 Paquita Roca i Colomer
 Pep Vidal i Corcoy

Consiliari: Mn Joan Pujol i Prat
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2. Salutació de la presidenta.

Benvolguts i benvolgudes,

Un any més arriba la reunió ordinària de l’Assemblea General de socis del Centre 
Moral d’Arenys de Munt, l’organ sobirà de la nostra entitat. És, doncs, moment de fer 
balanç entre tots i totes, valorar tota la feina que s’ha realitzat durant el 2009, que 
ha estat molta, i marcar les línies d’acció per al 2010.

La memòria que us presentem està ben farcida d’activitats i gestions. Des de la Junta 
estem convençuts  d’estar  al  capdavant  d’una  entitat  essencial  en la  dinamització 
sociocultural del nostre poble i ens hem proposat fer palesa aquesta importància i 
vindicar l’espai d’educació ciutadana i de foment de la cohesió social que exerceix el 
Centre Moral. En un any en què la crisi econòmica ha castigat considerablement el 
pressupost  de  l’administració  local,  des  de  la  Junta  hem maldat  per  aconseguir 
recursos d’altres administracions i, sobretot, per no deixar d’oferir als nostres socis i 
beneficiaris i a tota la població en general cap dels actes i serveis que ens havíem 
proposat. Em sembla just recordar que els ajuntaments democràtics han celebrat poc 
més de trenta anys mentre que la nostra entitat és gairebé centenària i deu la seva 
existència  a  l’esforç  desinteressat,  ja  des  de  ben  antic,  de  molts  arenyencs  i 
arenyenques  per  cobrir  les  mancances  del  nostre  municipi.  Enguany  s’ha  fet  un 
esforç considerable per reforçar l’estructura que sosté l’entitat per tal de donar un 
servei més eficaç, eficient i sostenible econòmicament. 

Com  a  fets  més  destacats  cal  esmentar  en  primer  lloc  la  donació  econòmica 
d’AM2000 que ens va obligar a pensar en un projecte seriós per a l’entitat, en cap 
cas efímer, i que alhora fos també profitós per al municipi en general. El projecte de 
reforma de la  Sala  Petita  ens  ha obligat  ha realitzar  innombrables  gestions  amb 
professionals i tècnics que ens assessoressin, amb l’administració de la Generalitat 
per aconseguir més recursos econòmics, amb el Bisbat perquè hi donés el vist i plau. 
El resultat és prou visible: una sala polivalent completament equipada per a realitzar 
tota  mena  d’espectacles,  millora  de  l’equipament  i  adquisició  de  material  tècnic 
d’il·luminació i sonorització i ampliació de la xarxa informàtica. 

Altres fets destacats han estat la contractació d’una auxiliar administrativa i la cessió 
de l’espai per a la consulta per a la independència pel que ha suposat de projecció 
exterior i presència als mitjans de comunicació de la nostra entitat.

Vull acabar aquestes ratlles amb el que deia l’any passat i és que 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. Moltes gràcies a tots i  a totes per fer possible les activitats que us 
presentem en aquesta memòria.

Montserrat Fontbona i Missé
Presidenta del Centre Moral
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3. Informe de les seccions:

3.1 L’Esbart Dansaire

Durant el 2009 a l'Esbart hi han participat 130 dansaires i 25 membres d’equip tècnic.
Monitors i mestres de dansa: Anna Artigas, Gemma Artigas, Marta Clopés, Joan 
Duran, Ramon Garcia, Fina Joseph, Jordi Joseph, Susi Joseph, Núria Navarro, Sergi 
Ojeda, Eduard Roca, Espe Subirana, Montse Verdura i Xavi Vila.
Equip tècnic: Gaspar Casal, Joan Casademunt, Ingrid Paituví i Luci Maynegre.
Vestuari: Paquita Roca, Berta Rossell i l’equip de confecció de l’Esbart.
Presidència: Mercè Colomer.
Coordinació Infantil: Marta Garcia i Raquel Serrat.
Direcció artística: Carles Marpons. 

Novetats:  S’ha obert un segon grup infantil  de 4 a 6 anys (nascuts 2002-2004). 
L’Esbart Dansaire del Centre Moral ha entrat a formar part de 31a Roda Catalònia 
d’Esbarts Infantils i Juvenils, un moviment de més d’una vintena d’esbarts 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, entre elles la de la cloenda 
final, el primer diumenge de juny, on hi participen tots els esbarts inscrits. 

Resum de les actuacions:
- 24 i 25 de gener: representació de l’espectacle de creació “Essències”, a càrrec 

del cos de dansa, al Centre Moral d’Arenys de Munt.
- 28 de febrer: sessió de la 30a Roda Catalònia d’Esbarts  infantils  i  juvenils  a 

Arenys de Munt, al Centre Moral, juntament amb els esbarts Jove de Gualba, Sant 
Martí de Torrelles de Llobregat i el Grup Mediterrània de Sant Cugat del Vallès, a 
més de grups infantils de l’Esbart del Centre Moral d’Arenys de Munt.

- 5 d’abril: Ballada de Rams, tots els grups, al Centre Moral d’Arenys de Munt.
- 19 d’abril: sessió de la 30a Roda Catalònia a Gualba juntament amb els esbarts 

Folklòric d’Horta, de Barcelona, Sant Martí de Torrelles de Llobregat i el Jove de 
Gualba.

- 2 i 3 de maig: actuació del cos de dansa i d’un grup d’infantils dins dels actes de 
l’agermanament Arenys de Munt-Feytiat.

- 17 de maig: sessió de la 30a Roda Catalònia  Castellterçol, juntament amb els 
esbarts Rosa d’Abril, de Castellterçol, Dansaire de Vilanova del Camí i Dansaires 
de l’Hospitalet de Llobregat.

- 7 de juny: cloenda de la 30a Roda Catalònia a Vilanova del Camí. 18 esbarts 
participants amb acompanyament de la Cobla Sabadell.

- 9 i 10 de setembre: actuació del cos de dansa a les Festes de Gràcia de Maó i 
Mercadal (Menorca).

- 11 de setembre: representació de l’espectacle “Essències”, del cos de dansa, a 
Sant Iscle de Vallalta.

- 20 de setembre: ballada dels grups infantils a la Festa dels Malalts, al Parc de 
Lourdes d’Arenys de Munt.
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- 27 de setembre: representació de l’espectacle “Essències” al Teatre Principal 
d’Arenys de Mar.

- 14 de novembre: participació del cos de dansa en els actes de lliurament dels 
premis  de la  Mostra  Literària  del  Maresme,  a  la  Sala  Petita  del  Centre  Moral 
d’Arenys de Munt.

Total: 15 actuacions,  8 del cos de dansa, 6 dels grups infantils i 1 de conjunta.

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. El seu 
director és Agustí Puig.

Resum de les actuacions:
- 15 de gener, representació de l’obra “Políticament Incorrecte” a Tossa de Mar.
- 21  i  22  de  març,  representació  de  l’obra  “Assaig  General”  al  Centre  Moral 

d’Arenys de Munt, amb incorporació de gent nova al grup.
- 11, 14 i 15 de novembre, representació de l’obra “Sigues infidel i no miris amb 

qui” al Centre Moral.

3.2.2 L’escola de teatre del Centre ETC
Continua la roda generacional i s’han incorporat nous monitors que estan en el grup 
de joves. Una cinquantena d’infants i joves formen part de l’ETC repartits en quatre 
grups.
Monitors: Pau Massip, Ione Oller, Aida Peña, Carla Ramos, Aitor Samper, Esteve 
Torrent.
Coordinador: Joan Mas.

Resum de les actuacions:
- 7 de març:  “Festival  de teatre” es representaren l’obra musical “Camp Rock” 

versionada pels alumnes i “L’últim assaig”, a càrrec dels grups de grans de 13 a 
14 anys, al Centre Moral. 

- 8 de Març:  “Lliurament de premis del concurs de pessebres”,  representació de 
les obres “Les Sabates”,  “El  Taller”  i  “L’hospital  Tranquil”,  a càrrec dels grups 
infantils. Seguidament es va fer el lliurament de premis.
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- 14 i 15 de març, els Joves de l’ETC van posar en escena l’obra “Els Morts d’ETC” 
un treball del curs, al Centre Moral 

- 31 de maig, “Festival de Teatre. Fi de curs”, els alumnes de l’ETC van preparar 
un espectacle anomenat “Un recull d’acudits”, al Centre Moral.

- 7 de novembre, representació de l’obra “Els Morts d’ETC” a la XII Mostra Dani 
Tàpies de Sant Andreu de Llavaneres.

- 25, 26 i 27 de desembre,  participació dels alumnes de l’ETC a “Els 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  dia  de  Sant  Esteve  i  el  diumenge  següent.  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  responsables de  “Els  Pastorets  Musicals”  són:  Joan  Mas,  Pep  Vidal  i  Núria 
Colomer.

3.3 El Grup Pessebrista.

El grup ha augmentat aquest any el nombre de col·laboradors amb 2 nous membres.

L’activitat  del  grup  ha  començat  molt  tard,  en  concret  la  última  setmana  de 
setembre, i s’ha limitat a la preparació a la masia de Can Borrell dels elements que 
han conformat el pessebre monumental. Durant el mes de desembre, els membres 
del grup han realitzat el muntatge del pessebre monumental.

Ha estat necessari dedicar el pessebre a un paisatge de Palestina, per aprofitar la 
senzillesa dels elements arquitectònics i paisatgístics, degut a la manca de recursos 
de que s’ha disposat.

La inauguració va tenir lloc, com es tradició la nit de Nadal essent aquest cop les 
catequistes  de  la  parròquia  les  encarregades  de  finalitzar  el  pessebre  amb  la 
col·locació de la última figura.

Aquest any tampoc s’ha assistit   a la trobada pessebrista ja que ha tingut lloc a 
Palma de Mallorca i suposava una despesa massa gran.

3.4 Les Sortides culturals.

Organitzen viatges per gaudir de les millors audicions i obres de teatre d'estrena del 
moment fora del municipi, sobretot a Barcelona.
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Responsable de la secció: Encarna Trifol

Sortides realitzades:
- Febrer, MORT D’UN VIATJANT, d’Arthur Miller al Teatre Lliure.
- Maig, LA CASA DELS CORS TRENCATS, de Bernard Shaw al TNC
- Juny, LA CASA DE BERNARDA ALBA, de Federico G. Lorca al TNC i LA BELLA I LA 

BÉSTIA, musical al BTM
- Novembre, UNA COMÈDIA ESPANYOLA, de Yasmina Reza al TNC
- Desembre, UNA MARIT IDEAL, d’Oscar Wilde al Teatre Goya 

Un total de 204 persones han assistit a les diferents sortides.

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. Enguany la desviació del 
pressupost previst  per  part  de l’Ajuntament ha obligat  a anul·lar  dos espectacles 
programats prèviament i el Centre Moral s’ha fet càrrec de l’espectacle de la Festa 
Major.
Coordinadores: Rosa Conesa, Judit Cortés, Anna Olivé, Viol Ojeda, Tere Salvà.

Espectacles: 
- 1 de març, “Flipa que fliparàs”, a càrrec de Joaquín Matas i Filomena.
- 29 de març, “La Rateta que escombrava l’escaleta”, a càrrec de Cia. de teatre La 

Roda.
- 26 d’abril, “Blatman, el superheroi”, a càrrec de Cia. maremagnum.
- 27 de setembre, “Tap Story Tour”, a càrrec de Clac & Roll.
- 7 de novembre, “Pxescolabis”, a càrrec de Cia. Mamacaca.

Espectadors: 
Socis: 319; no socis: 280; Total d’espectadors: 599

3.6 El Cinema.

Durant aquest any s’han projectat 37 pel·lícules d’estrena, amb una mitjana de  47 
espectadors per pel·lícula (a la sessió amb més espectadors n’hi van acudir 239 i a la 
de menys, 13) 

Responsable de la secció: Jordi Roca i Casals
Espectadors:
Socis: 1.599; no socis: 343; Total d’espectadors: 1.942
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3.7 L’Agrupació Sardanista.

Enguany el Grup Sardanista ha organitzat el Curset de Sardanes per a principiants i 
d’aprofundiment, en van ser formadors: Jordi Roca, Jordi Nadal i Note Torrent.

Han organitzat també el concurs de Colles sardanistes de Sant Martí i han col·laborat 
en l’organització de les audicions i ballades a la Plaça d’estiu.

3.8 La cavalcada de Reis.

Aquest any no s’ha confeccionat cap carrossa nova i el grup ha treballat en el disseny 
i elaboració de trons adients pels tres reis. S’han preparat però dues plataformes per 
noves carrosses en propers anys.

El grup s’ha reunit tot l’any cada quinze dies 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.

Hi ha hagut una incorporació d’un nou membre al grup d’habituals, els dilluns.

Finalment  l’amenaça de pluja  va fer  convenient  muntar  els  trons reials  a la  sala 
municipal, així com modificar el recorregut habitual de la cavalcada, la qual cosa no 
va deslluir-la en absolut i va resultar, com sempre, una gran festa.

3.9 Club Tennis Taula.

Enguany el Club Tennis Taula del Centre Moral, només ha pogut inscriure 1 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  de  preferent,  la  màxima  dins  la  representació  territorial  barcelonesa. 
Empresa ara molt difícil, doncs des de fa 3 anys la reforma que va fer baixar a 4 
equips, fa molt complicat eludir les places de descens. 

La temporada 2008 - 2009 aquest equip va fer uns resultats força raonables dins el 
grup en què estava enquadrat i va acabar amb 8 partits guanyats i 10 de perduts. En 
aquesta temporada s’han guanyat el mateix nombre d’encontres a fora que a casa. 
Les normes d’engany diuen que els últims 4 equips poden baixar a 1a. provincial, 
depenent dels resultats però se’n poden salvar 2. Ens hem trobat amb un grup molt 
igualat on hi ha hagut tres equips empatats amb 8 victòries. L’equip del Centre ha 
ocupat la vuitena posició, encara que s’ha salvat del descens pel millor coeficient dels 
resultats.  
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Jugadors  inscrits: Entrenador i jugador: Mariano Jódar
Delegat i jugador: Jaume Bosch
Jugador: Pere Morillas
Jugador: Joan Morales
Jugador: Enric Colomer

Pel que fa a la temporada 2009 – 2010,  ha costat molt de fer l’equip i els resultats 
no estan sent gens bons, s’ha acabat la primera volta amb només 4 victòries i 7 
derrotes, enguany baixen tres equips sense repesca i hi ha perill real de perdre la 
categoria. Tot i que com sempre, l’equip del Centre lluitarà fins el final per aguantar 
una categoria, que cada any costa més cara de mantenir.

3.10 Club d’Escacs.

Com cada any, ha participat en el Campionat de Catalunya per equips organitzat 
per la Federació Catalana d´Escacs (24 jugadors repartits en tres equips): el primer 
equip va quedar en primera posició del seu grup i va participar a la Copa Catalana 
(reservada als primers de tots els grups). 

Equips.  La temporada 2009-2010 el primer equip juga a Categoria Preferent, dos 
equips més a Tercera i, per primer cop, un equip infantil sub-12 també a tercera. 

Aquest darrer any ha continuat funcionant  la pàgina Web de la secció d’Escacs 
del Centre Moral, des de la seva creació ha rebut més de 5.500 visites.

Resum de les actuacions:
- Setembre:  organització del “XIIIè Campionat de Partides ràpides a la Plaça de l
´Església”, amb la participació de dos equips de l’Arenys de Munt, el Cerdanyola de 
Mataró, el Pineda i el Calella. L’Arenys de Munt A va quedar primer  classificat.

-  Durant la  temporada,  com cada  any,  s’ha participat  en diversos  campionats 
organitzats per Clubs veïns de la comarca: Arenys de Mar (vam quedar primers), 
Canet de Mar, Calella, Sant Pol, Mataró, Pineda de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, 
etc.

-  Des del mes de setembre, també com cada any, s’està realitzant un “Curset 
d’aprenentatge per a nens i nenes”. Es fa tots els dissabtes de 17,00 a 18,00h al 
Celler del Centre Moral. També fem un curset específic (2n nivell) pels nens que ja 
tenen un nivell més alt i que jugaran en el Campionat de Catalunya per Equips, tots 
els dijous de 7 a 8 del vespre. 

-  11  de  setembre,  vam col·laborar  amb  el  Centre  Moral  en  l’exposició  de  les 
activitats de l’entitat durant la Diada de l’Onze de setembre. Vam aportar un taulell 
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d’escacs  gegant  i  vam  organitzar  unes  partides  simultànies  amb  tots  els  que 
s’aturaven a jugar.

- Participació en el Consell Municipal d’Esports com a Secció d’Escacs del Centre.

3.11 El Batec.

La revista o butlletí del Centre, Batec, durant el 2009 s’ha publicat tots els mesos, a 
més del número extraordinari del mes de setembre, monogràfic dedicat a la diada del 
dia 13: la consulta sobre la independència de Catalunya. S’han editat un total de 13 
números i el tercer punt de llibre, dedicat a les masies del poble, al mes de febrer.

S’ha continuat informant als socis sobre l’entitat, les seves seccions i les notes de la 
Junta. S’ha comptat amb els col·laboradors habituals en les seccions del Batec, en les 
fotografies i les il·lustracions  i amb el treball constant dels membres de l’equip: en la 
redacció i la reprografia.

El projecte del Batec continua essent el mateix que es va presentar al seu dia, el 
maig del 1990: informar del Centre i del nostre poble, convertint-lo en un periòdic 
informatiu  d’Arenys  de Munt  gratuït  i  a  domicili  per  a tots  els  socis,  obert  a  les 
entitats locals, a més d’incloure la secció d’Opinió per a cartes de la gent sobre temes 
d’interès públic  o general,  amb el  criteri  següent: el  respecte a les persones,  les 
institucions  i  les  entitats,  sense  admetre  desqualificacions  personals.  Arrel 
d’experiències passades, ja fa un temps que no es publiquen articles de crítica sense 
el nom de l’autor/a.

Pel que fa al finançament, fins ara el Batec s’ha autofinançat amb la publicitat al llarg 
de tot el 2009, i aquesta és la previsió per al 2010.
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4. Informe d’activitats:

dia secció lloc cicle títol

G
EN

ER

3 cinema Sala Gran Cinema d'estrena Los Limoneros

4 cinema Sala Gran Cinema Familiar Perez, el ratolí dels meus somnis

4 cinema Sala Gran Cinema d'estrena Los Limoneros

5 Cavalcada
Arenys de 
Munt Cavalcada Arribada de SS MM Els Reis Mags

10 cinema Sala Gran Cinema d'estrena Retorno a Brideshead

11 cinema Sala Gran Cinema Familiar La Leyenda de Santa Claus

11 cinema Sala Gran Cinema d'estrena Retorno a Brideshead

14 Junta Secretaria Reunions Reunió Junta + arquitecte

16 Junta Secretaria Reunions Reunió junta

16 Junta Celler Reunions Reunió Junta + Consell de Presidents

17 cinema Sala Gran Cinema d'estrena Como los demás

17 Junta Secretaria Reunions Reunió Junta + grup municipal CDC

18 cinema Sala Gran Cinema Familiar Winx, el secret del regne perdut

18 cinema Sala Gran Cinema d'estrena Como los demás

19 Junta Secretaria Reunions Reunió junta

23 Junta Can Borrell Reunions Reunió Consell de Cultura

24 Junta Secretaria Reunions Reunió Junta + grup municipal ERC

24 Esbart Sala Gran Ballada Essències

25 Esbart Sala Gran Ballada Essències

31 cinema Sala Gran Cinema d'estrena Happy

dia secció lloc cicle títol

FE
B

R
ER 1 assemblea Sala Gran reunions Assemblea General de Socis

1 cinema Sala Gran Cinema Familiar Madagascar 2

1 cinema Sala Gran Cinema d'estrena Happy

2 Junta Ajutament reunions Reunió Alfons Molons

3 junta Ajuntament reunions Reunió Rosa Albiol

7 dinema Sala Gran Cinema d'estrena Quemar después de leer

7 cinema Sala Gran Cinema Familiar El valiente Desperoux

7 cinema Sala Gran Cinema d'estrena Quemar después de leer
10 Junta Secretaria reunions reunió Junta
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11 Junta Can Borrell reunions Reunió entitats (mostra d'entitats)

14 cinema Sala Gran Cinema d'estrena Mongol

14 sortida T. Lliure Sortides culturals Mort d'un Viatjant

15 cinema Sala Gran Cinema Familiar High Scool musical 3

15 cinema Sala Gran Cinema d'estrena Mongol

17 Junta Secretaria Reunions reunió Junta

21 cinema Sala Gran Cinema d'estrena Resistencia

21 cinema Sala Gran Cinema d'estrena Resistencia

28 Esbart Sala Gran recital de Danses Roda d'Esbarts Catalònia 2009

dia secció lloc cicle títol

M
A

R
Ç

1 rau-rau Sala Gran espectacles infantils "Flipa-que-fliparàs"

3 Junta Secretaria Reunions Reunió Junta

7 Teatre Sala Gran Festival de teatre "Camp rock" i "L'últim assaig" 

8 Teatre Sala Gran Festival de teatre
"Sabates"; "el Taller"; "L'hospital tranquil" i 
repartiment de premis del Concurs de 
Pessebres

14 Teatre Sala Gran Festival de teatre "Els morts d'etcètera"

15 Teatre Sala Gran Festival de teatre "Els morts d'etcètera"

15 junta Ràdio Arenys 
de Munt entrevistres entrevista programa "El sidral"

16 junta Ajuntament reunions reunió entitats (mostra d'entitats)

17 altres Sala Gran Conferències 
Quaresmals "Educar la fe en una societat secularitzada"

20 junta Ajuntament reunions reunió alcalde

21 junta + 
teatre Mataró formació III Congrés de Pastorets

21 Teatre Sala Gran Teatre St Josep "Assaig general"

22 Teatre Sala Gran Teatre St Josep "Assaig general"

24 Junta Secretaria Reunions Reunió Junta

27 altres Sala Gran Conferències 
Quaresmals "Valors que podem aportar en el món d'avui"

28 junta Plaça Església trobada I Mostra d'entitats d'Arenys de Munt

29 Rau-rau Sala Gran espectacles infantils "La rateta que escombrava l'escaleta."

29 recitacions 
poètiques Sala Petita 7a Recitació poètica "Una hora i un minut de poesia"
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dia secció lloc cicle títol

A
B

R
IL

3 altres Sala Gran Conferències 
Quaresmals

"Els joves d'avui: culturalment diversos, 
religiosament absents, espiritualment crèduls"

4 Esbart Sala Gran Recital de danses Ballada de Rams

7 Junta Secretaria Reunions Reunió junta

8 junta Seu FAC reunions assessorament subvencions

12 Cinema Sala Gran cinema d'estrena Dieta Mediterrànea

12 Cinema Sala Gran cinema familiar El reino de los chiflados

13 Cinema Sala Gran Cinema d'estrena Dieta Mediterrànea

18 altres Sala Gran Primavera de les 
Arts "Acte d'Inauguració"

19 altres Sala Gran Diada de Cant Coral Diada de Cant Coral

22 Junta celler Curset Curset de cuina amb Thermomix. Primavera

24 Junta Sala Gran conferència Joan Amades, la memòria del poble

25 junta Secretaria Reunions Reunió junta + grup municipal AM2000

27 
- 

30
Junta sala billar exposició Joan Amades, la memòria del poble

26 Rau-rau Sala Gran espectacles infantils Blatman, el super heroi

28 Junta Secretaria Reunions Reunió junta

29 Junta celler Curset Curset de cuina amb Thermomix. Primavera

dia secció lloc cicle títol

M
A

IG 1 cinema Sala Gran Cinema d'estrena The Reader

2 altres Sala Gran Futbol Retransmissió partit de futbol Barça-Madrid

2 cinema Sala Gran Cinema d'estrena The Reader

3 cinema Sala Gran Cinema Familiar El Lince Perdido

3 cinema Sala Gran Cinema d'estrena The Reader

5 altres Sala Gran Futbol Retransmissió partit de futbol Chelsea-Barça

6 Junta celler Curset Curset de cuina amb Thermomix. Primavera

10 altres Sala Gran acte oficial Agermanament Feytiat

10 altres Sala Gran Teatre Converses amb la Mama

12 Junta secretaria reunions reunió junta

16 sortida TNC Sortides culturals La casa dels cors trencats

17 altres Sala Gran Dansa IVA inclòs

19 Junta secretaria reunions reunió junta
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23 junta CESA El Prat Formació La responsabilitat dels membres de la junta. 
La nova llei d'associacions

23 altres Sala Gran Dansa Encontres de dansa a l'escola

24 altres Sala Gran Teatre Tastets de maig

31 ETC Sala Gran Teatre Un recull d'acudits

dia secció lloc cicle títol

JU
N

Y

5 Junta celler reunions reunió junta + Consell de Presidents

6 cinema Sala Gran cinema d'estrena París, parís

7 cinema Sala Gran Cinema Familiar Ponyo en el acantilado

7 cinema Sala Gran cinema d'estrena París, parís

9 Junta celler reunions renió comissió de reforma

13 sortida TNC Sortides culturals La casa de Bernarda Alba

13 cinema Sala Gran cinema d'estrena Gran Torino

14 cinema Sala Gran Cinema Familiar señales de futuro

14 cinema Sala Gran cinema d'estrena Gran Torino

16 Junta secretaria reunions reunió junta + Consell de Presidents

18 junta Can Borell reunions Reunió Consell de Cultura

19 sortida BTM Sortides culturals La Bella y la béstia

20 cinema Sala Gran cinema d'estrena La duquesa

21 cinema Sala Gran Cinema Familiar Monstruos contra alienígenes

21 cinema Sala Gran cinema d'estrena La duquesa

27 cinema Sala Gran cinema d'estrena Lejos de la tierra quemada

28 cinema Sala Gran Cinema Familiar Vamos a la Luna

28 cinema Sala Gran cinema d'estrena Lejos de la tierra quemada

dia secció lloc cicle títol

JU
LI

O
L

1 agrupació 
sardanista Sala Petita curset Curset de sardanes

3 cinema Sala Gran cinema d'estrena Angeles y demonios

4 cinema Sala Gran cinema d'estrena Angeles y demonios

5 cinema Sala Gran cinema d'estrena Angeles y demonios

5 Junta Secretaria reunions reunió junta

8 agrupació 
sardanista

Sala Petita curset Curset de sardanes
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10 Junta secretaria reunions Entrevista FAC; estudi d'entitats

11 cinema Sala Gran cinema d'estrena Nunca es tarde para enamorarse

12 cinema Sala Gran cinema familiar Star Trek

12 cinema Sala Gran cinema d'estrena Nunca es tarde para enamorarse

15 agrupació 
sardanista Sala Petita curset Curset de sardanes

16 Junta Ajuntament reunions
entrevista amb regidors Benestar Social i 
Gent Gran, projecte "Tothom pot ser 
beneficiari del Centre"

18 cinema Sala Gran cinema d'estrena Terminator

19 cinema Sala Gran cinema familiar City of ember

19 cinema Sala Gran cinema d'estrena Terminator

21 junta secretaria reunions reunió junta

22 agrupació 
sardanista Sala Petita curset Curset de sardanes

24 cinema Sala Gran cinema d'estrena Els homes que no estimaven les dones

26 cinema Sala Gran cinema d'estrena Els homes que no estimaven les dones

27 cinema Sala Gran cinema d'estrena Els homes que no estimaven les dones

29 agrupació 
sardanista Sala Petita curset Curset de sardanes

dia secció lloc cicle títol

A
G

O
ST 1 cinema Sala Gran Cinema d'estrena Slumdog Millionaire

2 cinema Sala Gran cinema familiar Space Chimps: missió espacial

2 cinema Sala Gran Cinema d'estrena Slumdog Millionaire

8 cinema Sala Gran Cinema d'estrena Los abrazos rotos

9 cinema Sala Gran cinema familiar Corazón de tinta

9 cinema Sala Gran Cinema d'estrena Los abrazos rotos

10 junta Ajuntament reunions
Reunió + regidora cultura i joventud + aula 
de música

15 cinema Sala Gran Cinema d'estrena Harry Potter i el misteri del príncep

16 cinema Sala Gran Cinema d'estrena Harry Potter i el misteri del príncep

17 junta secretaria reunions reunió junta

22 cinema Sala Gran Cinema d'estrena Transformers 2

23 cinema Sala Gran Cinema d'estrena Transformers 2

24 junta secretaria reunions reunió signatura donació AM2000
29 cinema Sala Gran Cinema d'estrena Coco de la rebeldia a la leyenda de Chanel
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30 cinema Sala Gran cinema familiar Monstruos contra alienígenas

30 cinema Sala Gran Cinema d'estrena Coco de la rebeldia a la leyenda de Chanel

dia secció lloc cicle títol

SE
TE

M
B

R
E

1 Junta secretaria reunions Reunió junta + seccions

4 Junta secretaria reunions reunió junta

5 Cinema Sala Gran Cinema d'estrena Asalto al tren Pelham 123

6 Cinema Sala Gran Cinema d'estrena Asalto al tren Pelham 123

9 altres Sala Gran Cinema Cataluña Espanya

11 Junta Riera Fira d'Aretesans Estand de l'Entitat i les seccions

12 Cinema Sala Gran Cinema d'estrena Tres dies amb la família

13 Altres Passadís Trobada Consulta Popular per la independència

13 cinema Sala Gran cinema familiar Els Mons de Coraline

13 Cinema Sala Gran Cinema d'estrena Tres dies amb la família

14 junta Ajuntament reunions reunió regidora Cultura

17 junta celler reunions reunió comissió Sala

19 Cinema Sala Gran Cinema d'estrena Ex todos tenemos uno

20 Cinema Sala Gran cinema familiar Un trabajo embarazoso

20 Cinema Sala Gran Cinema d’estrena Ex todos tenemos uno

22 junta secretaria reunions reunió junta

26 Cinema Sala Gran Cinema d'estrena Mas allà de la duda

27 Rau-rau Sala Gran espectacle infantil "Tap Story Tour"

27 Cinema Sala Gran Cinema d'estrena Mas allà de la duda

28 junta Ajuntament reunions reunió Educador Social; projecte "Tothom pot 
ser beneficiari del Centre"

dia secció lloc cicle títol

O
C

TU
B

R
E

2 cinema Sala Gran Cinema d'estrena Enemigos públicos

3 junta F. P. Tarrés 
Barcelona formació l'aplicació de la llei de protecció de dades

3 Altres Sala Gran
Dansa / Set. 
solidària Dios mercado

4 Cinema Sala Gran Cinema familiar
La increïble però certa història de la 
Caputxeta vermella

4 cinema Sala Gran cinema d'estrena Enemigos públicos
10 cinema Sala gran cinema d'estrena Up
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11 cinema sala gran cinema d'estrena Up

12 cinema sala gran cinema d'estrena Up

17 cinema sala gran cinema d'estrena Vacaciones de Ferragosto

18 cinema sala gran cinema familiar Vamos a la luna

24 Altres Sala Gran Teatre /S. Solidària Somnis

25 cinema Sala Gran cinema familiar Una mamà en apuros

25 cinema Sala Gran Cinema d'estrena Mapa de los sonidos de Tokio

27 junta secretaria reunions reunió junta

28 junta OAC Pineda acte oficial inauguració Oficina d'Atenció al Ciutadà de 
Pineda

30 junta + 
Rau-rau Ajuntament reunions Reunió regidor Cultura i Rau-rau

31 cinema Sala Gran Cinema d'estrena Que les pasa a los hombres

dia secció lloc cicle títol

N
O

V
EM

B
R

E

1 cinema Sala Gran cinema familiar Un chihuahua en Berberly Hills

1 cinema Sala Gran Cinema d'estrena Que les pasa a los hombres

2 junta secretaria reunions reunió junta

3 Esbart Sala Petita Taller La Dansa d'Arenys de Munt

7 Rau-rau Sala Petita espectacle infantil Pxescolabis

7 sortides 
culturals TNC Teatre Una comèdia espanyola

7 cinema Sala Gran cinema d'estrena Vicky el Vikingo

8 cinema Sala Gran cinema familiar Simbad, la legenda dels set mars

8 cinema Sala Gran Cinema d'estrena Vicky el Vikingo

8 Esbart Sala Petita Taller La Dansa d'Arenys de Munt

10 cinema Sala Gran Cinema d'estrena Gordos

11 Teatre Sala Gran Teatre Sigues infidel i no miris amb qui

14 junta F. P. Tarrés 
Barcelona formació l'aplicació de la llei de protecció de dades

14 Teatre Sala Gran Teatre Sigues infidel i no miris amb qui

14 Altres Sala petita Acte Oficial Lliurament de Premis de la XXVIa Mostra 
Literaria del Maresme

15 Teatre Sala Gran Teatre Sigues infidel i no miris amb qui

21 Altres Sala Gran Música Concert de Santa Cecília

21 cinema Sala Gran Cinema d'estrena El secreto de sus ojos

22 Altres Sala Gran cinema familiar Passi imatges de les Kt colònies
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22 cinema Sala Gran cinema d'estrena El secreto de sus ojos

23 junta celler reunions reunió reforma Sala

25 junta Orfeó 
Martinenc Acte oficial signatura del conveni de la Xecat

25 junta celler taller Curset de cuina amb Thermomix. Nadal

28 cinema Sala Gran cinema d'estrena La cruda realidad

29 cinema Sala Gran cinema Familiar El imaginario del Dr Parnasus

29 cinema Sala Gran cinema d'estrena La cruda realidad

dia secció lloc cicle títol

D
ES

EM
B

R
E

1 junta Curia gironina reunions entrevista provicari episcopal

1 junta secretaria reunions reunió junta

2 junta celler taller Curset de cuina amb Themomix. Nadal

5 cinema Sala Gran cinema d'estrena Si la cosa funciona

6 cinema Sala Gran cinema familiar El viage de Chihiro

6 cinema Sala Gran cinema d'estrena Si la cosa funciona

7 junta secretaria reunions reunió junta

12 cinema Sala Gran cinema d'estrena Malditos bastardos

13 cinema Sala Gran cinema familiar Mas allà de los sueños

13 cinema Sala Gran cinema d'estrena Malditos bastardos

24 Pesebres Plaça Església Inauguracions
Realització i inauguració del Pesebre 
monumental.

25 Teatre Sala Gran Pastorets Els Pastorets Musicals d'Arenys de Munt

26 Teatre Sala Gran Pastorets Els Pastorets Musicals d'Arenys de Munt

27 junta
Ràdio Arenys 
de Munt acte oficial Brindis d'entitats

27 Teatre Sala Gran Pastorets Els Pastorets Musicals d'Arenys de Munt

28 junta secretaria Reunions
Entrevista alcalde Arenys de Munt

29 junta secretaria reunions reunió arquitecta tècnica Bisbat

Durant aquest any la Junta s’ha reunit els dimarts, un cop al mes. En total s’han 
realitzat 12 reunions ordinàries i 9 d’extraordinàries, a més de 3 reunions amb el 
Consell  de Presidents i  reunions extraordinàries amb l’arquitecte Domènec Parera, 
amb els grups Municipals de CDC, ERC, AM2000 i el Director de Serveis Territorials 
del Departament de Governació i Administracions Públiques. 
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S’han mantingut entrevistes i reunions per part d’alguns membres de la Junta amb 
l’Alcalde, les regidores de Cultura, de Festes i de Benestar Social i els regidors de 
joventut i de Gent Gran; amb el gerent de la Federació d’Ateneus de Catalunya; amb 
l’educador  social  per presentar el  projecte  “Tothom pot ser beneficiari  del  Centre 
Moral”;  amb  membres  del  grup  municipal  d’AM2000  per  presentar  el  projecte, 
acordar  el  procediment  i  redactar  els  documents  de  la  donació;  amb  una 
representant  de  la  Secretaria  d’Acció  Ciutadana  per  a  l’elaboració  de  l’Estudi 
d’Equipaments Cívics

S’ha participat a la I Mostra d’Entitats del Municipi, a la Mostra d’Artesans, al Consell 
de Cultura i de Manifestacions Artístiques

S’ha assistit a les jornades i cursos de formació següents: 
- Congrés de Pastorets.
- La responsabilitat dels membres de la junta. La nova llei d’associacions.
- L’aplicació de la llei de protecció de dades.

S’han Organitzat:
- Cursets de cuina amb Thermomix de Primavera i de Nadal .
- Dins dels actes de l’Any Amades, una conferència i una exposició sobre 

l’insigne etnògraf: “Joan Amades, la memòria del poble”.

Relació amb la xarxa d’entitats del municipi: 
- Hem col·laborat  amb la  Parròquia,  amb el  Consell  Parroquial,  en  la 

organització de les conferències quaresmals 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 Muntanyencs de la Vila en la Marxa Popular dels 

Termes.
- Hem col·laborat amb Voluntaris X Arenys de Munt en els actes de la 

Setmana Solidària.
- Hem col·laborat amb La Penya Barcelonista en les retransmissions del 

partits més importants del Barça del final de la temporada passada.
- Amb l’AMPA de l’escola Sant Martí  en la cessió de la Sala, material i 

personal tècnic per fer el festival “Tastets de maig” i amb les de l’escola 
Sobirans i l’escola Bressol la Petjada en la cessió dels vestits de patge.

Actuacions destacades:
- Donació AM2000 
- Projecte de Condicionament de la Sala Petita.
- Millora de l’equipament i adquisició de material tècnic d’il·luminació i 

sonorització.
- Ampliació de la xarxa informàtica.
- Projecte Tothom pot ser beneficiari del Centre Moral.
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- Contractació d’una auxiliar administrativa. 
- Formació de la Junta.
- Cessió de l’espai per a la Consulta per a la Independència.
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5. Valoració del Projecte 2009

En l’Assemblea General Ordinària de l’1 de febrer de 2009 es va aprovar el Projecte 
2009. Els Seus objectius genèrics eren els següents:

A. Incrementar els recursos econòmics obtinguts de subvencions i ajuts de les 
administracions públiques o entitats privades.
B. Millorar els canals de comunicació amb el soci.
C. Recolzar les activitats organitzades per les seccions.
D. Crear una comissió de recerca històrica.
E. Millorar la divulgació de les activitats del Centre.
F. Millorar les instal·lacions.

Aquest és el resum dels punts del projecte que s’han dut a terme i dels que no s’han 
pogut assolir.

A. Augmentar fonts de finançament. 
1. Valoració de les ofertes de subvenció de les diferents administracions:

• Generalitat de Catalunya; Dpt Cultura.
• Generalitat de Catalunya; Dpt Governació.
• Diputació de Barcelona.
• Ajuntament d’Arenys de Munt

2. Contactes amb entitats privades i particulars:
• Entitats bancàries.
• Empreses i comerços.

3. Elaboració de documentació model, pròpia del Centre:
• Projectes.
• Memòria.
• Justificació

ACTIVITAT REALITZADA SEGONS ELS OBJECTIUS

B. Comunicació interna.
1. Promoció de la pàgina web de l’entitat.
2. Actualització setmanal de la pàgina web.
3. Consolidació de l’edició del butlletí electrònic.
4. Realització d’una campanya per aconseguir les adreces electròniques dels 
socis.
5. Potenciar la comunicació telemàtica.
ACTIVITAT REALITZADA PERÒ NO FINALITZADA

C. Seccions.
1. Reunions conjuntes amb totes les seccions i la Junta.
2. Reunions de la Junta amb cada secció.
3. Mantenir canals de comunicació àgils entre la junta i el responsable de cada 
secció
ACTIVITAT REALITZADA SEGONS ELS OBJECTIUS
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D. Recerca històrica.
1. Recopilació de la informació històrica que només està en la ment de les 
persones grans.
2. Aconseguir el suport de la FAC per aquesta tasca dins del seu programa per 
a la recerca històrica dels ateneus.
ACTIVITAT NO REALITZADA 

E. Projecció externa.
1. Incrementar la relació amb els mitjans de comunicació més propers (ràdios, 
premsa gratuïta, TV Mataró, Maresme Digital TV; Canal Català...).
2. Participar en diferents consells i comissions de l’Ajuntament (consell de 
cultura, comissió de manifestacions artístiques...)
3. Aconseguir que tots els actes organitzats pel Centre figurin a l’agenda 
cultural de l’Ajuntament.
4. Aprofitar actes i fires del municipi per donar a conèixer als nous arenyencs 
l’entitat i les activitats que s’hi realitzen.
5. Consolidar la relació amb la FAC. 
ACTIVITAT REALITZADA SEGONS ELS OBJECTIUS

F. Edifici.
1. Connexió dels detectors de fum de la Sala Gran a la central d’alarmes 
d’incendis.
2. Millora de la instal·lació elèctrica de la caixa escènica. 
3. Estudi de finançament del projecte de l’arquitecte D.P.
ACTIVITAT REALITZADA PERÒ NO FINALITZADA
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6. Dades econòmiques:

INGRESSOS DESPESES
Rebuts quotes socis 40.703,20 € 29,2% Inversions Sala Petita  73.832,11 € 42,9%
Seccions 35.318,18 € 25,3% Seccions  36.339,19 € 21,1%
Lloguer Bar 22.985,48 € 16,5% Despeses Manteniment  22.862,45 € 13,3%
Donacions 19.005,16 € 13,6% Subministraments  13.836,51 € 8,0%
Ajuntament 13.630,35 € 9,8% Fotocopiadora  7.217,91 € 4,2%
Diversos 3.670,61 € 2,6% Diversos  5.136,35 € 3,0%
Subvenció 2.400,00 € 1,7% Assegurances  4.857,99 € 2,8%
Ingressos impostos 1.698,41 € 1,2% Material i equipament oficina  3.514,36 € 2,0%
Imteressos bancaris 29,66 € 0,0% Sous  1.853,54 € 1,1%

Despeses bancàries  1.340,30 € 0,8%
SGAE  612,77 € 0,4%
Rebuts socis impagats  419,88 € 0,2%
Impostos  395,01 € 0,2%

Total Ingressos 139.441,05 € 100% Tolal despeses 172.218,37 € 100%
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7. Institucions que han col·laborat en l’activitat del Centre Moral 
d’Arenys de Munt.
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8. Els serveis als associats:

Tots  els  socis  titulars  o  beneficiaris  poden participar  a  les  diferents  seccions  del 
Centre, això 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 puntual el butlletí de l’entitat, El Batec, 
cada mes, a domicili.
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CENTRE MORAL D’ARENYS DE MUNT
Rambla Francesc Macià, núm. 57
Arenys de Munt, 08358
Telèfon i fax: 937 937 019
centre@centremoral.cat 
www.centremoral.cat 
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