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1. Presentació

El Centre Moral d’Arenys de Munt és una associació cultural, sense ànim de lucre 
que,  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 
cultura catalana...

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, 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 
 El Batec, revista mensual 
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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. L'actual Junta 
que està composta pels següents membres:

Presidenta: Sra. Montserrat Fontbona i Missé
Vicepresident: Sr. Marc Sansa i Colomer
Secretària: Sra. Àngela Puche i Navarro
Tresorer: Sr. Marià Garriga i Coll
Vocals: Sra. Mercè Colomer i Bartrolí

Sr. Joan Corominas i Umbert
Sra. Clara Fontbona i Missé
Sr. Vicens Herrero i Asensio

 Sr. Joan Roca i Reynés
 Sr. Jordi Vila i Roura
Consiliari: Mn. Joan Pujol i Prat

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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2. Salutació de la presidenta

Benvolguts i benvolgudes,

Teniu a les mans el document que intenta plasmar tota la feina feta durant un any a 
l'entitat, tant per part de la Junta Directiva com pels centenars de socis i sòcies que 
pensen, preparen i executen totes les activitats que trobareu recollides en aquesta 
memòria.

Vull expressar, en nom de tota la Junta, l'agraïment i el reconeixement més sincer a 
totes les persones que han fet possible la multitud d'activitats realitzades, a tots els 
voluntaris del Centre pel seu servei generós en les diverses seccions. L'any 2011 ha 
sigut l'any internacional del voluntariat, com a reconeixement a les persones que són 
capaces de prendre la iniciativa, de construir i treballar per uns projectes de grup, 
sense  rebre  cap compensació  material.  En el  Centre en tenim moltes  d'aquestes 
persones.  La  felicitació  més  sincera  a  totes  aquestes  persones,  especialment  als 
responsables  de  les  seccions,  que  són les  que  fan  gran  el  centre  i  la  seva  raó 
principal de ser, per l'interès i l'esforç que mostren en liderar els diferents projectes.

Moltes gràcies.

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

3.1 Esbart Dansaire

Durant el 2011 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,  Ramon Garcia,  Jordi 
Joseph, Susi Joseph, Carles Marpons, Núria Navarro, Sergi Ojeda, Eduard Roca, Maria 
Roca, Mireia Subirana i Montse Verdura.
Equip tècnic: Gaspar Casals i Joan Casademunt
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: L’Esbart Dansaire del Centre Moral ha participat a la 32a 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, que ballen 
amb acompanyament de cobla.

Aquest any, i 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  va contactar  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. Un èxit: hi van participar un centenar de nens i nenes, tant de l’Esbart com de 
les escoles.

L’equip tècnic de l’Esbart està confeccionant una complexa base de dades/arxiu de 
danses i muntatges coreogràfics que han estat representats tant pel cos de dansa 
com pels grups infantils. Cada fitxa de ball compren la música, sonora i/o impresa, la 
coreografia, la imatge, la indumentària i totes les explicacions que hi calguin, per tal  
de facilitar-ne la recuperació i la inclusió en les programacions habituals. 

Altra  novetat  és  la  preparació  del  nou  projecte  del  cos  de  dansa,  l’espectacle 
OFRENA, que s’estrenarà el mes de febrer proper.

Resum de les actuacions:

– 13 de març:  32ena Roda Catalònia: participació dels grups infantils Galop i 
Punta i Taló a Sant Vicenç dels Horts. 

– 19 de març: 32ena Roda Catalònia: participació del grup infantil Morisques a 
Granollers. 
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– 3 d'abril: celebració de la sessió pròpia de la 32a sessió de la Roda d’Esbarts 
Catalònia  a  la  Plaça  de  l’Església  d’Arenys  de  Munt.  Hi  participen  l’Esbart 
Dansaires  de  l’Hospitalet  de  Llobregat,  l’Esbart  Joaquim Ruyra,  de  Blanes, 
l’Esbart L’Espolsada, de Premià de Dalt i l’Esbart Mont Dansa, de Mont-Ras. Per 
part de l’Esbart nostre, els grups Corrandes i Ball Pla. 

– 17 d'abril: BALLADA DE RAMS a la Sala Gran del Centre Moral d’Arenys de 
Munt, amb la participació de totes les seccions. Es va dedicar un record a les 
víctimes dels desastres del Japó, ja que l’Esbart manté una intensa vinculació 
amb aquest país.

– 1 de maig: 32ª Roda Catalònia: participació dels grups infantils Galop i Punta 
i Taló a Manresa

– 5 de juny: participació a la cloenda de la 32a sessió de la Roda d’Esbarts 
Catalònia a Sant Vicenç dels Horts juntament amb tots els grups participants 
amb l’acompanyament musical de la Cobla Sabadell. Per part de l'esbart del 
Centre hi van els grups Punta i Taló i Corrandes.

– 5 de juny:  excursió  i  actuació  dels  grups  infantils  Ball  Pla  i  Morisques  a 
Tarragona en règim d’intercanvi amb l’Esbart Dansaire de Tarragona.

– 11  de  juny: actuació  del  cos  de  dansa  a  l’Eixample  dins  dels  actes  de 
celebració dels 25 anys de la Breda de l’Eixample.

– 23 de juny: actuació del grup infantil Morisques a la Residència del Remei, 
d’Arenys de Munt.

– 2 de juliol: participació del cos de dansa a l’espectacle  DELS PIRINEUS AL 
MAR. ANTOLOGIA DE LA SARSUELA CATALANA, representat al Parc Dalmau de 
Calella.

– 1 de setembre: el cos de dansa inaugura, com a representant de Catalunya, 
les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya a l’envelat de la platja 
de Calella.

– 25 de setembre: ballada del grup infantil Corrandes a la Festa dels Malalts al 
Parc de Lourdes de Sobirans d’Arenys de Munt.

– 12 d’octubre : actuació dels grups Ball Pla i Galop a Canet de Mar.
– 30 d’octubre i 6 novembre: organització de tallers oberts a tothom per tal 

d’ensenyar el pas de les espolsades de la Dansa d’Arenys de Munt.
– 1 de novembre: participació del cos de dansa a l’espectacle DELS PIRINEUS 

AL MAR. ANTOLOGIA DE LA SARSUELA CATALANA, representat a l’Auditori 
Sala Simfònica de Girona

– Total: 14 actuacions: 9 dels grups infantils, 4 del cos de dansa i una de mixta. 
2 tallers d’ensenyament de les espolsades de la Dansa d’Arenys de Munt per a 
adults.  Diversos tallers a les escoles Sant Martí  i  Sobirans per ensenyar  la 
Dansa d’Arenys de Munt als nens.
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3.2 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, l'integren 
més de vint persones de diferents edats 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 amateur

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

Resum de les actuacions:

– 31 de gener, representació de l’obra SIGUES INFIDEL I NO MIRIS AMB QUI, 
al Foment de Mataró.

– 28  de març,  participació al  Concurs de Teatre Amateur Vicenç Bayerri  de 
Malgrat  de  Mar  amb  l'obra  SIGUES  INFIDEL  I  NO  MIRIS  AMB  QUI.  Vam 
aconseguir 8,702 de votació popular.

– 11, 12 i 13 de novembre, representació de l'obra CATALANS A LA ROMANA, 
al Centre Moral. Cal destacar el repte important pel grup, introduir la música 
en directe i el cant, sota la direcció musical de Rosa M. Campasol.

3.2.2 L’escola de teatre del Centre ETC  

Formen l'escola de teatre una cinquantena d’infants i joves repartits en cinc grups.
Monitors: Pau Massip, Ione Oller, Aida Peña, Carla Ramos i Jordi Torrent. 
Coordinador: Joan Mas.

Actuacions destacades:

– 27  de  maig, el  grup  de  joves  van  representar  EL  VALOR  D'UN  CRIM  i 
INDIANA EN BUSCA... al Centre Moral, conjuntament amb el grup de teatre 
del Centre Els Catòlics d'Olot que van posar en escena PUNT MIG.

– 29  de  maig, els  grups  infantils  van  representar  BRUIXES  i  GANÀPIES, 
ASSASSINAT  A HOLLYWOOD i  13,CARRER  DE JOAN MARAGALL,  al  Centre 
Moral. 

– 17 de juny,  el  grup de joves van tornar l'intercanvi al grup de teatre del 
Centre  Els  Catòlics  d'Olot  representant  allí  les  obres  que  havíen  preparat 
durant el curs i celebrant un sopar de germanor. Tant els alumnes com els 
monitors van valorar molt positivament l'experiència. 
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– Nadal. Com cada any els alumnes de l'ETC participen dels Pastorets Musicals. 
Cal remarcar la participació dels grups de joves i els gran en l’espectacle.

3.2.3 Els Pastorets

“Els Pastorets Musicals” s’han representat tres vegades, el dia de Nadal i els dies 7 i 8 
de gener de 2012. 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 i en Pep Vidal.

L'equip  de  “Els  Pastorets  Musicals”  ha  vist  reconeguda  la  seva  tasca,  amb  la 
concessió del 2n Premi Ateneu 2011, en la categoria de creativitat en cultura popular  
i tradicional.

3.3 Grup Pessebrista

Aquest any l’activitat del grup s’ha limitat a la construcció del pessebre Monumental a 
la Plaça de l'Església. El Centre ha assumit el cost dels materials per la construcció 
del  pessebre que s'ha dedicat  a l’Any Internacional  dels Boscos.  El  pessebre s'ha 
construït amb 760 kg de llenya, restes de poda del bosc, molsa i pedres en un temps 
record ja que l’activitat va començar el 5 de desembre.

El grup no ha crescut aquest any però tampoc ha sofert baixes.

El grup ha organitzat, també, el tradicional concurs de pessebres, enguany amb la 
participació de 58 infants i 35 pessebres.

3.4 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:

– 12 de març: Un mes al camp, d’Ivan Turguéniev, al TNC.
– 4 de juny: El misantrop, de Molière, al TNC. 
– 14 d'octubre: Los miserables, de Victor Hugo, al Teatre Musical de 

Barcelona.
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– 26 de novembre: Qui té por de Virgínia Woolf ?, d’Edward Albee al Teatre 
Romea.

Total d'assistents: 166

Sortides matinals:

– 30 de gener: Temple de la Sagrada Família, Barcelona. Guia: Etsuro 
Sotoo.

– 5 i 20 de febrer: Temple de la Sagrada Família, Barcelona (2). Guia: 
Etsuro Sotoo.

– 12 de juny: Jardí Botànic, Barcelona. Guia: Fredi Planas.
– 16 d'octubre: Jardins del Laberint d’Horta, Barcelona. Guia: Fredi Planas.

Total d'assistents: 229
             

3.5 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. 
Coordinadores: Rosa Conesa, Judit Cortés, Anna Olivé, Viol Ojeda, Tere Salvà i Loli 
Puche

Espectacles: 
– 16 d'octubre: INSTANTS, espectacle de màgia del Mag Edgar.
– 6 de novembre: NYIGU NYAGU WORLD TOUR, a càrrec del grup musical 

Roleguita i Boqueron.
– 4 de desembre: HANSEL I GRETEL, a càrrec de la Cia Sim Salabim.

Espectadors: 
Socis: 168; no socis: 120; Total d’espectadors: 288

3.6 Cinema

Durant aquest any s’han projectat 32 pel·lícules d’estrena, amb una mitjana de  42 
espectadors per pel·lícula. 

Espectadors:
Socis: 1.175, no socis: 174; Total d’espectadors: 1.349
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EL DOCUMENTAL DEL MES. Aquest any s'ha signat un 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; els Documentals es projecten en 
versió  original  subtitulada  en  català.  S'han  projectat  12  documentals,  amb  una 
mitjana de 25 espectadors per sessió. 

Espectadors:
Socis: 242, no socis: 61; Total d’espectadors: 303

3.7 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,  Núria  Fontbona, 
Note Torrent i Jaume Vila. Hi han participat 24 persones, 11 socis i 13 no socis.

Han col·laborat en l’organització de les audicions i ballades a la Plaça d’estiu.

3.8 Cavalcada de Reis

Aquest any, malgrat la disminució dràstica del pressupost, gràcies a la il·lucisó 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. S'ha millorat el sistema de megafonia unificant-la 
en totes les carrosses. Com a novetat en la recepció dels Reis a plaça, dos nens de 
l'escola Sant Martí  van poder fer les seves peticions llegint  una carta que havien 
preparat en representació de la voluntat de tots els infants del municipi.

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.

3.9 Club de Tennis Taula.

La temporada 2010/2011 el Club Tennis Taula del Centre Moral, només va poder 
inscriure  1  equip  en  les  competicions  territorials  de  la  Representació  Territorial 
Barcelonesa de la Federació Catalana de Tennis Taula. Ha costat molt de fer l’equip i 
els resultats van ser una mica millors que els de la temporada passada: s’ha acabat 
la temporada amb 9 victòries i 13 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 
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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. 

Entrenador, delegat i jugador: Jaume Bosch

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

Pel que fa a la temporada 2011/2012, ens ha costat molt de fer l’equip i els resultats 
no estan sent massa bons a hores d’ara amb 3 partits jugats de la 2a. volta l’equip ha 
aconseguit 6 victòries i però 8 derrotes. 

3.10 Club d’Escacs

El Club d'Escacs va presentar 3 equips al Campionat de Catalunya per equips:
– L'Equip A, a Categoria Preferent (10 taulers).
– L'Equip B, a Segona Catalana
– L'Equip C, a Tercera Divisió (4 taulers). 

S'ha anat  treballant  amb la  pàgina Web de la  secció  d’Escacs  del  Centre  Moral, 
intentant  millorar-la  dia  a  dia  i  amb l’objectiu  d’anar  incrementant  el  nombre  de 
visites. 

S'ha fet una tasca de difusió dels escacs en el nostre apartat del BATEC.

Com cada any, el mes de setembre, es va organitzar el tradicional Campionat de 
Partides  Ràpides  a  la  Plaça  de  l´Església  i  es  va  participar  a  l'exposició  de  les 
activitats del Centre a la Fira d'entitats i artesania de l'11 de setembre.

S'ha pres  part  en  els  diversos  campionats  que  organitzen  els  Clubs  veïns  de  la 
comarca.

S'han impartit classes d’escacs en el Curs de l’ESCOLA D’ESCACS per a nens i nenes 
que es fa tots els dissabtes de 17,00 a 18,00h al Celler. 

3.11 Batec

El butlletí  BATEC ha estat  editat  al llarg de l’any 2011 tots els mesos, amb 12 
números en total, que han estat repartits a tots els socis (un exemplar per soci  
titular). S’ha aplicat el control de pàgines a fi de no superar en despeses d’acord 
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amb  el  finançament  de  la  publicitat  i  dels  venuts  a  les  papereries  del  poble. 
D’aquesta manera no s'ha sobrepassat el cost a càrrec del Centre ja previst (0’12 / 
0’14  €  per  soci  al  mes).  Recordem  que  fa  només  dos/tres  anys  el  Batec 
s’autofinançava  del  tot  amb  la  publicitat,  amb  la  crisi  econòmica  ha  minvat  la 
publicitat i alhora ha augmentat el cost del renting de la fotocopiadora. Total del cost 
a càrrec del Centre en acabar el 2011: 847 € (0’11 €/soci/mes).

Enguany amb el número 288 del mes de febrer el Batec complirà els 25 anys. Com 
en anys anteriors s’hi adjuntarà el cinquè punt de llibre dedicat a masies i  cases 
pairals del nostre poble, aquest cop amb dues vinculades amb l’arquitecte Enric Catà. 
Amb motiu del 25è aniversari del butlletí és prevista una exposició commemorativa 
del 17 al 25 de març d’enguany.
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4. Activitats
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5. Valoració del Projecte 2010

A continuació exposem la resta d'activitats que s'han portat a terme, a banda de les 
realitzades  per  les  diferents  seccions.  Per  això  s'aniran  desgranant  objectiu  per 
objectiu totes les actuacions que ens proposàvem en el PROJECTE 2011 que es va 
presentar a l'Assemblea General Ordinària de 2011.

A. Mantenir les fonts de finançament i aconseguir noves vies.

A.1  Mantenir  els  recursos  econòmics  obtinguts  de  subvencions  i  ajuts  de  les 
administracions públiques.

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

S'han elaborat projectes i sol·licitat totes les subvencions a les quals teníem accés, 
però la quantitat atorgada ha estat molt inferior a la de l'any anterior. El que sí s'ha 
aconseguit és augmentar les donacions econòmiques i en espècies d'entitats privades 
i comerciants locals.

En els quadres següents es pot veure comparativament  les subvencions dels  dos 
últims anys.

ANY 2010

ANY 2011

ACTIVITAT REALITZADA SEGONS ELS OBJECTIUS
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B.  Millorar els serveis als socis i beneficiaris i ajustar-los a les 
seves necessitats.
 
Durant l'any 2011 s'han donat de baixa, majoritàriament per motius econòmics, 33 
socis i se n'han donat d'alta 18. A 31 de desembre de 2011 formaven part del Centre 
657 socis i 1887 familiars d'aquests constaven com a beneficiaris, fent un total de 
2544 persones vinculades a l'entitat.

B.1 A partir de l’estudi de l’enquesta dels socis, analitzar les demandes i aportacions 
dels socis, dissenyar projectes o actuacions per cada franja d’edat.

Destacar que, tot i que els consumidors dels serveis i activitats que ofereix el Centre,  
tradicionalment,  han  estat  emmarcats  en  les  dues  puntes  de  la  piràmide  d'edat 
-infants i gent gran-, la dinàmica ha continuat igual aquest any però s'ha produït un 
augment d'actors (que no consumidors) participants de les activitats dutes a terme.

Des de la Junta s'ha elaborat el projecte de voluntariat de l'entitat i s'ha sol·licitat la 
inscripció al  Cens d'associacions del voluntariat  de la Direcció General d'Acció 
Cívica de la Generalitat de Catalunya la qual cosa ens permetrà participar i gaudir de 
programes  de  l'administració  autonòmica  adreçats  al  voluntariat:  formació, 
assessorament, ajuts i subvencions.

S'ha elaborat el projecte i ens hem inscrit, amb el número 3025, al Cens d'entitats  
juvenils de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, dins la 
classificació d'entitat de serveis a la joventut.

S'ha elaborat el projecte Cinema en català a Arenys de Munt i s'ha presentat a 
l'Ajuntament.

S'ha ampliat l'oferta cinematogràfica amb  el Documental del mes arribant a un 
tipus de públic més ampli i variat.

S'han  intercalat  les  sortides  culturals  al  teatre  amb sortides  matinals  de  visita  a 
monuments i llocs d'interès.

S'ha  continuat  realitzat  les  recitacions  poètiques,  enguany  en  memòria  de 
l'expresident de l'entitat, Miquel Verdura, amb el títol  Amb la paraula i el gest: el  
retrobament, sota la direcció de Carme Colomer.

S'ha organitzat el cicle Els divendres a la Sala Corrioles amb actes de divulgació i 
reflexió: 

– Conferència  Visió  global,  reflexió  local.  Àfrica  vs  Europa, a  càrrec  de 
l'expert en sistemes de gestió de la qualitat i  optimització de processos 
Joan Rabasseda (4 de novembre).
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– Conferència  Una mirada a  la  guerra,  a  càrrec  del  periodista  i  escriptor 
Plàcid Garcia-Planas (18 de novembre).

– Cinefòrum amb la projecció de la pel·lícula Elisa K, conduit per la regidora 
de serveis socials Helena Navarro (25 de novembre).

S'han programat diferents tipologies d'espectacles: 
– Espectacle  de  música  i  ball  Tango Rioplatense,  a  càrrec  de  l'associació 

Itacat de Barcelona (5 de febrer).
– Obre de teatre Fleca rigol, digueu?, a càrrec del grup de teatre Tramvia de 

Mataró (19 de març)
– Obre de teatre  Sí? amor i odi telefònic, a càrrec d'Infusió Teatre de Sant 

Cugat del Vallès (24 d'abril).
– Cafè  concert  amb  l'espectacle  Veus,  dones  i  cabaret,  a  càrrec  del  cor 

Adàmaris d'Arenys de Mar (11 de juny).
– Representació de l'opereta  Ruddigore,  a càrrec dels alumnes de Cant de 

Rosa M. Campasol (26 de juny).
– Espectacle teatral  Un bosc de paraules,  a càrrec d'Infusió Teatre de Sant 

Cugat del Vallès (3 de setembre).
– Espectacle teatral  Musical?, a càrrec de Pep Plaza i els Eskakejats (8 i 9 

d'octubre).
– Cafè  concert  Música  dels  60, a  càrrec  del  grup  Flash-Back  (17  de 

desembre).

S'han organitzat tallers i cursets:
– Curs de maquillatge, a càrrec de Pilar Alcaide (23 i 30 de maig i 6 i 13 de 

juny)
– Curs de cuina amb robot de cuina, a càrrec de Teresa Bardalet (1 de juny i 

30 de novembre).

S'ha col·laborat amb altres grups i entitats del municipi:
– Creu Roja: cessió del passadís pel Banc de Sang (13 i 14 de març)
– Consell Parroquial: conferència quaresmal Religiositat i espiritualitat en un  

món en crisi, a càrrec d'Antoni Puigvert (24 de març).
– Coral del Remei: Trobada de corals (1 de maig).
– Breda de l'Eixample: participació de l'Esbart en la celebració dels 25 anys 

de la Breda (11 de juny).
– AMPA Sant Martí: Festival de final de curs d'extraescolars (18 de juny).
– Cate-colònies: inscripcions, reunió de pares, passi de fotos (3 i 11 de juny, 

8 de juliol i 20 de novembre).
– Ateneu  independentista:  2n  Aplec  per  a  la  Independència  (18  de 

setembre).
– Muntanyencs de la Vila: Marxa popular pels termes (2 d'octubre)
– Eskakejats:  Musical?  (8 i  9  d'octubre)  i  suport  tècnic  per  a l'espectacle 

Fum, fum, fum.
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B.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 rebre aquesta informació.

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

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 17 butlletins digitals. El butlletí  
s'envia a 137 persones. Per rebre el butlletí cal sol·licitar-ho explícitament a la pàgina 
web. 

B.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 
Generalitat  de  la  Xarxa  d'equipament  Cívics  de  Catalunya  XeCat,  al  portal  de  la 
Federació d'Ateneus i al portal del TresC.

Per Nadal  hem començat  a treballar,  en fase de proves, amb un portal  de venta 
d'entrades per internet promogut per la Coordinadora de Pastorets de Catalunya.

ACTIVITAT REALITZADA SEGONS ELS OBJECTIUS

C. Millorar els canals de comunicació amb les seccions i recolzar 
les activitats que organitzin i/o promoure’n de noves.

C.1 Recolzar les activitats realitzades per les seccions.

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

C.2 Reunions conjuntes amb totes les seccions i la Junta.

Se n'han realitzat dues, una a principis d'any i l'altre a principis de curs.

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

ACTIVITAT REALITZADA SEGONS ELS OBJECTIUS

D. Crear la comissió del Centenari.

D.1 Crear una estructura organitzativa que planifiqui, programi i ge  stioni els actes del   
centenari del Centre.

S'ha creat l'estructura, s'han realitzat al llarg de tot l'any reunions per comissions i 
plenàries  i  s'ha  aprovat  el  projecte  CENTRENARI que  ha  de  ser  ratificat  per 
l'Assemblea General.

D.2 Aconseguir el suport de la FAC per aquesta tasca.

La Federació  d'Ateneus de Catalunya ha ofert el seu suport  per a la preparació i 
realització del  projecte del  centenari.  El  gerent s'ha reunit  amb la junta en dues 
ocasions (19 febrer i 17 desembre), el president ens ha visitat el 8 de gener.

ACTIVITAT REALITZADA SEGONS ELS OBJECTIUS

F. Millora de les instal·lacions.

S'ha adquirit  nou material, completant el projecte iniciat fa dos anys, quan es va 
condicionar la Sala Corrioles. En il·luminació: 6 PC, 2 retalls de 750w, 12 quars de 
1000w i 6 canals d'1Kw DIMMER. En so: 3 caixetins DI.

F.1   Millora de la sonorització de la Sala Gran.  

S'han estat fent proves per millorar la sonoritat de la Sala Gran tant per a espectacles 
en directe com per al cinema.

F.2 Millora dels tancaments del vestíbul principal.

S'han demanat diferents pressupostos per a millorar l'entrada al vestíbul principal que 
encar s'estan estudiant.

ACTIVITAT REALITZADA PERÒ NO FINALITZADA
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6. Dades econòmiques
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33%

25%

19%

8%
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1%

0%
9%

INGRESSOS ANY 2011

Rebuts Quotes Socis
Seccions
Lloguer Bar
Ajuntament
Diversos
Premis Ateneus 2011
Lloguer de Sales
Interessos Bancaris
Subvencions

35%

17%15%

16%

7%
4% 5% 1% 1%

DESPESES ANY 2011

Seccions 
Fotocopiadora (renting+copies)
Subministraments Energies
Manteniment General
Sous Personal
Material d' oficina
Assegurances
Despeses Financeres
SGAE i AIE
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7. Institucions que han col·laborat en l’activitat del Centre Moral d’Arenys 
de Munt.
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