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1.- PRESENTACIÓ 

 
 
Aquest la Junta ha seguit tirant endavant els projectes iniciats l’any 
anterior, hem tingut relleu en la Presidència degut a problemes 
personals i en altres càrrecs com la tresoreria i el secretari.  
 
El 2015 ha estat l’any de la consolidació de la programació variada 
durant els mesos del curs escolar, reposant en els mesos d’estiu juliol i 
agost per donar tot el protagonisme a les activitats que realitzen les 
diferents seccions i altres associacions del poble a fora el carrer. 
 
Ha estat l’any de la redacció del projecte de reforma de les nostres 
instal�lacions que acullen totes les nostres activitats i ens ofereixen un 
bon caliu però que arriba l’hora de modernitzar i adequar-les a la 
normativa per poder acollir més i millor les activitats que omplen el 
Centre. La comissió encarrega del seguiment del projecte ha fet molt 
bona feina i finalment aquest gener 2016 s’ha pogut presentar el 
projecte bàsic als serveis tècnics de l’Ajuntament. 
 
Ha estat un any intens en la col�laboració amb diferents associacions 
del poble, hem intensificat els llaços amb l’Abic, hem organitzat 
xerrades amb l’ANC i intensifiquem relacions amb Dona Viva i l’Àrea de 
Joventut d’Arenys de Munt per presentar-vos noves col�laboracions 
ben aviat.  
 
Ha estat un any de relleus, l’Escola de Teatre ha passat a ser 
gestionada i coordinada pels mateixos monitors que un dia hi varen 
entrar com a infants, s’ha iniciat un relleu en el Batec per tal 
d’assegurar-ne la continuïtat per molts anys més, i seguim treballant 
en la secció de cinema. Hem renovat la pàgina web fent-la més 
atractiva, pràctica i accessible. 
 
També han seguit arribant reconeixements de la mà de la Federació 
Catalana de Cineclubs amb el premi “Josep Maria Nunes” i la Federació 
d’Ateneus de Catalunya amb el 1r i 3r premi “Ateneus”. 
 
Tot això no seria possible si no fos per l'immens treball dels nombrosos 
voluntaris que té el Centre Moral. Ells són l’anima i força del Centre i la 
bona notícia és que entra gent jove per tal que aquesta energia no 
s’esgoti mai. Endavant Centre! 
 
 
 
Esteve Torrent i Fontbona 
President  
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2.- ACTES I ESPECTACLES PROGRAMACIÓ  2015 
 
 
 
18 i 25 de gener 
TEATRE – ESTRENA DEL GRUP DE TEATRE DEL CENTRE DE LA COMÈDIA TEATRAL “RED 
PONTIAC, DUES PATATES GRILLADES” A LA SALA GRAN DEL CENTRE 
 

El Grup de Teatre del Centre estrena la comèdia teatral “Red Pontiac, dues patates grillades” 
escrita per Pere Riera i dirigida per Esteve Torrent i Llorenç Miralles. El text és una reflexió sobre 
el paper de les mares en la societat contemporània. El 25 de gener al acabar la representació es 
va realitzar un col·loqui amb actrius, director i el moderador Oriol Leo. 

 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 

Núm. espectadors 80 156 21 42 299 

Percentatge 28% 52% 7% 14% 100% 

 
 
31 de gener 
HOMENATGE – HOMENATGE A MARTÍ TORRENT EXCONSERGE DEL CENTRE MORAL D’ARENYS 
DE MUNT 
 

La Junta del Centre Moral organitza un homenatge a l’exconserge Martí Torrent després de més 
de 20 anys de dedicació al Centre. En l’homenatge també es va poder gaudir de l’exhibició de 
l’enregistrament del concert dels 25 anys del musical Els Miserables que es realitzà a Londres.  

 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 

Núm. assistents - - - - 200 
 
 
1 de febrer 
TEATRE – REPRESENTACIÓ DE LA COMÈDIA TEATRAL “EL TONTO ÉS UN SAVI” PER PART DEL 
GRUP “FÒRUM PEL FOMENT DEL TEATRE I LA CULTURA DE TORDERA” 
 

El Grup de teatre amateur “Fòrum pel Foment del Teatre i la Cultura” de Tordera escenifica a la 
Sala Gran del Centre la comèdia teatral “El Tonto és un savi” dins del 1r Cicle de Teatre Amateur 
del Maresme que organitza la Coordinadora de grups amateurs de teatre del Maresme. 

 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 

Núm. espectadors 10 33 1 3 47 

Percentatge 21% 70% 2% 6% 100% 

 
 
8 de febrer 
TEATRE – REPRESENTACIÓ DEL MUSICAL “ARA O MAI” PER PART DEL GRUP  “T-ATREVITS” 
 

El Grup de teatre amateur “T-Atrevits” escenifica el musical “Ara o mai” a la Sala Gran del Centre 
dins de la 4a Temporada de l’Espai A que organitza la Federació d’Ateneus de Catalunya. 

 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 

Núm. espectadors 3 45 2 8 58 

Percentatge 5% 78% 3% 14% 100% 

 
 
15, 22 de febrer i 8 i 15 de març 
CINEFÒRUM – PROJECCIÓ DEL CICLE DE CINEFÒRUM “LA COMÈDIA AMERICANA” 
 

La secció de cinema del Centre Moral realitza un cicle de cinefòrum titulat “La comèdia 
americana” que fa un repàs del cinema de comèdia que realitza Hollywood durant els últims 50 



6 

anys. Els títols que es projecten són: “Con faldas y a lo loco”, “Toostie”, “Mejor impossible” i 
“Algo pasa con Mary” Les sessions comencen amb una presentació de la pel·lícula, es projecta el 
film seleccionat i es conclou amb un col·loqui moderat per Pedro Morales. 

 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 

Núm. espectadors 4 74 8 8 94 

Percentatge 4% 79% 8% 8% 100% 

 
 
8 de febrer 
POESIA – RECITACIONS POÈTIQUES “ESPAI I TEMPS, DIMENSIÓ POÈTICA” 
 

La Junta del Centre en col·laboració amb Carme Colomer organitza una tarda de recitacions 
poètiques d’autors locals i nacionals. En les recitacions hi participen com a rapsodes membres 
del Grup de Teatre del Centre, veïns d’Arenys de Munt i alumnes de l’escola Sant Martí d’Arenys 
de Munt. Als poemes se li afegeix la veu i guitarra de Fèlix Cucurull i la presentació de Rosa Ma 
Freixedas. Tots els assistents de l’acte se’ls lliura un llibret amb totes les poesies recitades en 
l’acte. 

 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 

Núm. espectadors 8 54 4 1 67 

Percentatge 12% 80% 6% 1% 100% 

 
 
21 i 22 de març 
TEATRE – ESTRENA DEL GRUP DE TEATRE DEL CENTRE DE LA COMÈDIA TEATRAL “NIT DE 
RÀDIO DOS PUNT ZERO” A LA SALA GRAN DEL CENTRE 
 

El Grup de Teatre del Centre estrena la comèdia teatral “Nit de ràdio dos punt zero” escrita per 
Cristina Clemente i dirigida per Esteve Torrent. El text és una reflexió sobre el paper dels 
periodistes i dels mitjans de comunicació en la societat contemporània. El 22 de març al acabar 
la representació es va realitzar un col·loqui amb actrius, director, Albert Maynou com a 
col·laborador de Ràdio Arenys de Munt i el moderador Oriol Leo. 

 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 

Núm. espectadors 43 136 7 34 220 

Percentatge 20% 62% 3% 15% 100% 

 
 
 
29 de març 
DANSA – TRADICIONAL “BALLADA DE RAMS” DELS DIFERENTS GRUPS DE L’ESCOLA D’ESBART 
DEL CENTRE MORAL 
 

L’Esbart Dansaire del Centre Moral realitza la tradicional exhibició de danses tradicionals del 
diferents grups que formen part de l’escola d’esbart del Centre en la “Ballada de Rams” 

 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 

Núm. espectadors 22 212 - 6 240 

Percentatge 10% 88% - 2% 100% 

 
 
 
5 d’abril 
DANSA – PRESENTACIÓ DE L’ESPECTACLE DE DANSA “QUADRIGÈNIA” DEL GRUP 
MEDITERRÀNIA 
 

El Grup de dansa Mediterrània escenifica l’espectacle “Quadrigènia” a la Sala Gran del Centre 
dins de la 4a Temporada de l’Espai A que organitza la Federació d’Ateneus de Catalunya. 
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 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 

Núm. espectadors 11 25 4 10 50 

Percentatge 22% 50% 8% 20% 100% 

 
 
 
12 d’abril 
MÚSICA – PRESENTACIÓ DE L’ESPECTACLE DE CANT “LIFE” DEL GRUP DE CANT CORAL 
“CANTÀBILE” 
 

El Grup de cant coral “Cantàbile” escenifica l’espectacle “Life” a la Sala Gran del Centre dins de 
la 4a Temporada de l’Espai A que organitza la Federació d’Ateneus de Catalunya. 

 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 

Núm. espectadors 54 128 44 10 236 

Percentatge 23% 54% 19% 4% 100% 

 
 
 
19 d’abril 
MÚSICA – PRESENTACIÓ DE L’ESPECTACLE DE MÚSICA “A RITME DE TANGOS I BOLEROS” DE 
LA BANDA DE MÚSICA DEL PRAT DE LLOBREGAT 
 

La Banda de Música del Prat de Llobregat escenifica l’espectacle “A ritme de tangos i boleros” a 
la Sala Gran del Centre dins de la 4a Temporada de l’Espai A que organitza la Federació 
d’Ateneus de Catalunya. 

 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 

Núm. espectadors 16 55 2 10 83 

Percentatge 19% 66% 2% 12% 100% 

 
 
 
25 d’abril 
MÚSICA – PRESENTACIÓ DE L’ESPECTACLE DE MÚSICA “AVUI ÉS UN BON DIA” DEL GRUP DE 
CANT CORAL “SINGFÒNICS” 
 

El Grup de cant coral “Singfònics” escenifica l’espectacle “Avui és un bon dia” a la Sala Gran del 
Centre dins de la 4a Temporada de l’Espai A que organitza la Federació d’Ateneus de Catalunya. 

 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 

Núm. espectadors 30 17 5 5 57 

Percentatge 52% 30% 9% 9% 100% 
 
 
 
26 d’abril 
CINEMA – PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA FAMILIAR “LA LLEGENDA DE SANT JORDI” 
 

La secció de cinema del Centre Moral realitza un projecció de la pel·lícula de producció catalana 
“La llegenda de Sant Jordi” adaptació de la tradicional llegenda catalana.  

 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 

Núm. espectadors 1 15 13 2 31 

Percentatge 3% 48% 42% 6% 100% 
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9 i 10 de maig 
TEATRE – ESTRENA DEL GRUP JOVE DE TEATRE DEL CENTRE DEL DRAMA TEATRAL “LA CASA DE 
BERNARDA ALBA” A LA SALA GRAN DEL CENTRE 
 

El Grup Jove de Teatre del Centre estrena el drama teatral “La casa de Bernarda Alba” escrita 
per Federico García Lorca i dirigida per Xavi Ruiz. El text és una reflexió sobre el paper de la dona 
en la societat “castiza” castellana.  

 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 

Núm. espectadors 55 118 80 38 291 

Percentatge 19% 41% 27% 13% 100% 

 
 
 
16 de maig 
CINEMA – MARATÓ DE TERROR DEL CENTRE 
 

La secció de cinema del Centre i la Junta del Centre organitza una sessió de cinema de terror on 
de forma continuada s’exhibiran tres pel·lícules. A l’esdeveniment hi participa el Grup de Teatre 
del Centre que s’encarregarà de l’ambientació de les instal·lacions i de l’escenificació d’un 
passatge del terror pel qual els espectadors hauran de passar per arribar a la sala d’exhibició de 
les pel·lícules. Hi col·labora també l’Associació de Botiguers i comerciants d’Arenys de Munt. 
L’esdeveniment ha estat reconegut per la Federació d’Ateneus de Catalunya atorgant-li el 3r 
Premis Ateneus en la categoria “Capacitat d’innovació”. 

 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 

Núm. espectadors 4 30 10 11 55 

Percentatge 7% 55% 18% 20% 100% 

 
 
 
24 de maig 
TEATRE – EXHIVICIÓ DE MICROTEATRE “FINAL DE CURS DE L’ETC” DELS DIFERENTS GRUPS DE 
L’ESCOLA DE TEATRE DEL CENTRE 
 

L’Escola de Teatre del Centre realitza l’exhibició de micro-teatre per part dels diferents grups 
que formen part de l’Escola de Teatre del Centre. 

 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 

Núm. espectadors 34 125 100 6 265 

Percentatge 13% 47% 38% 2% 100% 

 
 
 
7 de juny 
TEATRE – REPRESENTACIÓ DE LA COMÈDIA MUSICAL “BESOS” PER PART DEL GRUP “LA 
LAGUNA TEATRE” 
 

El Grup de teatre amateur “La Laguna Teatre” escenifica a la Sala Gran del Centre la comèdia 
musical “Besos” dins del 1r Cicle de Teatre Amateur del Maresme que organitza la Coordinadora 
de grups amateurs de teatre del Maresme. 

 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 

Núm. espectadors 11 34 2 5 52 

Percentatge 21% 65% 4% 10% 100% 
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14 de juny 
TEATRE – REPRESENTACIÓ DE “NEGRONI DE GINEBRA” PER PART DEL GRUP “COL·LECTIU 
EPMA” 
 

El Grup de teatre amateur “Col·lectiu EPMA” de Mataró escenifica a la Sala Gran del Centre el 
text teatral “Negroni de Ginebra” dins del 1r Cicle de Teatre Amateur del Maresme que 
organitza la Coordinadora de grups amateurs de teatre del Maresme. 

 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 

Núm. espectadors 8 23 0 2 33 

Percentatge 24% 70% 0% 6% 100% 

 
 
18, 25 de setembre i 2 d’octubre 
MÚSICA -  CICLE DE CAFÈ CONCERT “SONA A GUST” AMB L’ACTUACIÓ DEL GRUP LOCAL 
“TARAMBANA” 
 

Estrena del cicle de música en format de cafè concert a l’acollidora Sala Corrioles.  Mentre 
s’escolta la música dels grups de música emergent locals es pot degustar una beguda escollida 
especialment perquè “soni a gust”. Els grups convidats són els “Tarambana”, els “Pare Llop” i el 
grup de nova elaboració format per Carme Vera, Manu Corbalan i  Fede Marsà. 

 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 

Núm. espectadors 53 54 5 13 125 

Percentatge 42% 43% 4% 10% 100% 
 
 
16, 17 i 18  d’octubre 
DANSA – ESTRENA DEL NOU ESPECTACLE DE DANSA CREACIÓ DE L’ESBART DANSAIRE DEL 
CENTRE MORAL D’ARENYS DE MUNT 
 

L’Esbart d’Arenys de Munt estrena nou espectacle de dansa a la Sala Corrioles. Un espectacle 
innovador que combina la dansa contemporània, el circ i la dansa tradicional amb una 
implacable execució per part dels ballarins del Cos de Dansa i d’una bellesa extraordinària.  

 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 

Núm. espectadors 67 235 33 73 408 

Percentatge 16% 58% 8% 18% 100% 
 
 
23 d’octubre 
MÚSICA – CONCERT DE LA BIG BAND ARENYS I DE LA BIG BAND MENUTS EN LA PRIMERA “NIT 
DE SWING” AL CENTRE 
 

 La Big Band Menuts i La Big-Band Arenys van oferir una nit de swing a la sala Corrioles del 
Centre Moral que no s'oblidarà fins d'aquí molt temps. L'espectacle va començar a 2/4 de 10 del 
vespre amb els més petitons, els menuts, nens d'entre 9 i 15 anys que ja traspuen una qualitat 
envejable, van fer de teloners dels més grans. I a més, hi havia un grup de fans de ballar swing, 
els Chickens Hoopers, que van acompanyar els músics ballant el ritme enèrgic i metàl·lic del 
swing. 

 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 

Núm. espectadors 16 55 12 0 83 

Percentatge 19% 66% 15% 0% 100% 
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1 de novembre 
PROJECCIÓ – PROJECCIÓ DE FOTOGRAFIES I VÍDEOS CATE-COLÒNIES 2015 
 

Les Cate-colònies amb la col·laboració del Centre Moral organitza cada any el tradicional passi 
de fotografies que amb els anys ha incorporat també vídeos per tal de recordar els 10 dies 
d’agost més intensos. 

 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 

Núm. espectadors - - - - 300 

Percentatge - - - - 100% 
 
  
8, 14 i 15 de novembre 
TEATRE – ESTRENA DEL GRUP DE TEATRE DEL CENTRE DE LA COMÈDIA TEATRAL “EGO” A LA 
SALA GRAN DEL CENTRE 
 

El Grup de Teatre del Centre estrena per primera vegada la comèdia teatral “Ego” de Marc 
Angelet i direcció d’Esteve Torrent. L’obra fa una crítica a la societat contemporània addicte a les 
noves tecnologies i a les xarxes socials.  

 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 

Núm. espectadors 24 149 45 48 266 

Percentatge 9% 56% 17% 18% 100% 
 
 
20 de novembre 
MÚSICA – LA CORAL VEUS DE MUNT REALITZARÀ EL SEU PRIMER CONCERT 
 

La nova coral Veus de Munt s'estrena en el seu primer concert a la Sala Gran exhaurint localitats 
i estrenant la taquilla inversa, sistema innovador de venda d’entrades on el públic decideix el 
preu un cop vist l’espectacle. 

 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 

Núm. espectadors - - - - 340 

Percentatge - - - - 100% 
 
 
 
21 de novembre 
ESPECTACLE FAMILIAR – DANI JIMÉNEZ ESCENIFICA L’ESPECTACLE DE CIÈNCIA I EXPERIMENTS 
“L’ENREGIA NI ES CREA NI ES DESTRUEIX S’APROFITA” 
 

El científic més famós de la televisió, Dani Jiménez, torna al Centre per presentar-nos el seu nou 
espectacle ple de ciència i entreteniment en la setmana internacional de la ciència. 

 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 

Núm. espectadors 54 95 202 2 353 

Percentatge 15% 27,5% 57% 0,5% 100% 
 
 
 
 29 de novembre 
CINEMA DOCUMENTAL – PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL DE PRODUCCIÓ CATALANA “LES 
NOSTRES ENERGIES” 
 

Arriba per primera vegada al Maresme el documental català que parla sobre el sistema 
energètic de Catalunya. El Centre el projecta acompanyat d’un col·loqui amb els seu director.  

 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 

Núm. espectadors 0 16 3 4 23 

Percentatge 0% 70% 13% 17% 100% 
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6 de desembre 
MÚSICA – EXHIBICIÓ DE DIFERENTS MÚSICS BATERIES QUE MOSTRARAN EL SEU TALENT A 
“BATERIES EN CONCERT” 
 

Arriba per primera vegada a Arenys de Munt l’exhibició dels músics amateurs i estudiant del 
bateria Rafael Fernan. 12 bateries van omplir l’escenari de la Sala Gran mostrant una força i 
talent impressionants. 

 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 

Núm. espectadors - - - - 120 

Percentatge % % % % 100% 
 
  
 
13 de desembre 
ESPECTACLE FAMILIAR – LA COMPANYIA ROLEGUITA & BOQUERON PRESENTEN EL SEU NOU 
ESPECTCALE FAMILIAR I MUSICAL “NADALES NAVIDENYES” 
 

La Companyia de música i teatre familiar, Roleguita & Boqueron, torna al Centre per presentar-
nos el seu nou espectacle que agrada a petits i pares.  

 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 

Núm. espectadors 21 15 45 2 83 

Percentatge 25% 18% 54% 0,2% 100% 
 
 
 
25 i 27  de desembre 
TEATRE – NOVA REPRESENTACIÓ DE L’ESPECTACLE NADALENC  “ELS PASTORETS MUSICALS” 
 

Com cada Nadal, representem  Els Pastorets Musicals d’Arenys de Munt, un espectacle diferent 
que combina tradició amb el ritme de la música rock i pop. Amb una banda de músics en directe 
els pastors, àngels i dimonis expliquen cantant la història nadalenca per excel·lència.  

 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 

Núm. espectadors 83 280 176 6 545 

Percentatge 15% 52% 32% 1% 100% 
 
 
 

 
Resum espectadors totals de la programació d’espectacles 2015 al Centre 
Moral d’Arenys de Munt. 

 No socis socis < 25 anys altres TOTAL % 

Teatre 351 1099 434 192 2076 41% 

% 17% 53% 21% 9% 100%  

Dansa 100 472 37 89 698 14% 

% 14% 68% 5% 13% 100%  

Música 169 309 68 38 1044 21% 

+ bateries% 29% 53% 12% 6% 100%  

Cinema 9 119 31 21 203 4% 

% 5% 66% 17% 12% 100%  

Familiar 54 95 202 2 436 9% 

% 15% 27,5% 57% 0,5% 100%  

Altres 8 54 4 501 567 11% 

% 1,3% 9% 0,7% 89% 100%  

     5024 100% 
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3.- XERRADES I CONFERÈNCIES 2015 
 
 
18 d’abril 
CONFERÈNCIA – PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “UN ANY PER CENT, 100 ANYS D’HISTÒRIA DEL 
CENTRE MORAL D’ARENYS DE MUNT” AMB CONFERÈNCIA DE RAMON ARNABAT 
 

La comissió històrica del Centrenari presenta el llibre que recull la història dels 100 anys de vida 
del Centre “Un any per cent, 100 anys d’història del Centre Moral d’Arenys de Munt”. La 
presentació va venir acompanyada de la conferència de Ramon Arnabat catedràtic d’història de 
la URV i autor del llibre “Els Ateneus i l’associacionisme a Catalunya”. En la cloenda de l’acta va 
actuar la coral “Veus de Munt”. 

Assistents: 200 persones 

 
 
4, 9 i 16 de setembre 
CONFERÈNCIA – CICLE DE CONFERÈNCIES SOBRE LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU ESTAT CATALÀ 
 

La Junta del Centre en col·laboració amb l’ANC d’Arenys de Munt organitzen un cicle de 
conferències on s’exposaran els mecanismes i processos per a la creació d’un nou estat. La 
conferenciant que inaugura el cicle és l’advocada Magda Oranich 

Assistents: 275 persones 
 
 
30 d’octubre 
CONFERÈNCIA – INDEPENDÈNCIA I RELIGIÓ AMB KRIZYSTOK CHARAMSA 
 

La Junta del Centre en col·laboració amb l’ANC d’Arenys de Munt organitzen un cicle de 
conferències on s’exposaran els mecanismes i processos per a la creació d’un nou estat. La 
conferenciant que inaugura el cicle és l’advocada Magda Oranich 

Assistents: 120 persones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resum assistents totals en les xerrades i conferències del 2015 realitzades 
al Centre Moral d’Arenys de Munt 

 TOTAL % 

Presentació llibre 100 anys història del Centre 200 34% 

   

Cicle “Construcció d’un nou estat” 275 46% 

   

Conferència “Independència i religió” 120 20% 

   

 595 100% 
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4.- TALLERS I CURSOS 2015 
 
 
febrer 
TALLER – TALLER DE DIRECCIÓ TEATRAL 
 

La Coordinadora de grups amateurs de teatre del Maresme en col·laboració amb el Grup de 
Teatre del Centre realitzen un taller de direcció teatral obert a tots els afeccionats al teatre 
amateur del Maresme. 

 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 

Núm. participants 8 4 7 0 19 

Percentatge 42% 21% 37% 4% 100% 
 
 
juliol 
CURS – CURS DE SARDANES 
 

L’Agrupació Sardanista del Centre organitza un curs de sardanes obert a tothom per a infants i 
adults. En aquesta edició els participants menors de 25 anys van rebre un gelat d’obsequi el 
primer dia del curs. 

 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 

Núm. participants 1 12 7 0 20 

Percentatge 5% 60% 35% 0% 100% 
 
 
desembre 
CURS – CURS DE CUINA AMB ROBOT DE CUINA 
 

Un grup de socis organitzen un curs de cuina de cuina amb robot de cuina per tal d’aprendre 
noves receptes i aprofitar al màxim les possibilitats funcionals de l’aparell. 

 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 

Núm. participants 9 12 0 1 22 

Percentatge 41% 55% 0% 4% 100% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Resum participants totals dels cursos i tallers realitzats el 2015 al Centre 
Moral d’Arenys de Munt 

 No socis socis < 25 anys altres TOTAL % 

Teatre 8 4 7 0 19 31% 

%       

Sardanes 1 12 7 0 20 33% 

%       

Cuina 9 12 0 1 22 36% 

%       

     61 100% 
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5.- INFORME DE LES SECCIONS 
 

ESBART DANSAIRE - COS DE DANSA 
Grup d’esbart de l’Esbart Dansaire del Centre Moral d’Arenys de Munt format per una trentena 
de persones afeccionats a la dansa i que durant l’any realitzen un mínim de 2h setmanals 
dedicades a la dansa tradicional i a la de creació. Estrenen espectacle de creació pròpia, aquest 
any estenen l’espectacle “A prop i d’arreu” a la Sala Corrioles del Centre Moral i participen en la 
Ballada de Rams. 
 

L’equip 

Direcció: Carles Marpons Areste 
Participants: 15 persones 

 
 

ESBART DANSAIRE - ESCOLA D’ESBART DEL CENTRE 
L’escola d’esbart format per 5 grups formats per nois i noies de 9 a 18 anys que realitzen 1h i 
30min setmanals dedicats a les danses tradicionals. Realitzen una actuació anual conjunta, la 
Ballada de Rams, on mostren tot el que han après al llarg del curs i també realitzen diferents 
actuacions per tot Catalunya: 
 
1 de març - 1ª TROBADA D'ESBARTS 1ª TROBADA D'ESBARTS A BADALONA CONVIDATS PER  
“ESBART SANT JORDI” 
Hi participen els grups: CORRANDES, MORISQUES, PUNTA I TALÓ i JUVENILS 
 
18 i 19 d’abril - CAP DE SETMANA DE COLÒNIES 
Hi participen els grups: TOT L’ESBART 
 
31 de maig - SANT FELIU DE LLOBREGAT  
Hi participen els grups: CORRANDES, MORISQUES, PUNTA I TALÓ i JUVENILS 
 
20 de setembre - BALLADA A LOURDES - FESTA GENT GRAN 
Hi participen els grups: CORRANDES i MORISQUES. 
 
25 d’octubre - COL.LABORACIÓ FIRA DEL BOLET A SANT ISCLE DE  VALLALTA 
Hi participen els grups: PUNTA I TALÓ i JUVENILS 
 
11 de novembre - DANSA D'ARENYS DE MUNT INFANTIL 
Hi participen els grups: TOT L’ESBART més els alumnes de 4t de primària de les dues escoles. 
 
14 de novembre - BALLADA  A. DE MUNT A L'ENVELAT AMB L' ESBART  SANT FELIU DE 
LLOBREGAT 
Hi participen els grups: CORRANDES, MORISQUES, PUNTA I TALÓ i JUVENILS 
 

L’equip 

Direcció: Carles Marpons Areste, Marta Garcia Campillo. 
Dinamitzadors: Lydia Izquiredo, Marta Garcia Campillo, Maria Closa Salvà, Sergi Ojeda Miró, 
Mireia Subirana Brecha, Míriam Duran González, Maria Roca Fontbona, Jesús Coca Bel, Elena 
Ordeig Vila, Eduard Roca Bigorra. 
Participants: 90 alumnes 

 
GRUP DE TEATRE DEL CENTRE 
El Grup de teatre del Centre format per una 20 d’afeccionats al teatre amateur continua la seva 
activitat estrenant un mínim de 2 obres de teatre a l’any, majoritàriament d’autors catalans de 
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la nova dramatúrgia. Acompanya les representacions teatral de col·loquis post-funció i 
d’activitats amb alumnes de l’institut Domènec Perramon. 
 
També segueix presentant-se a mostres i concursos de teatre amateur de Catalunya i segueix 
col·laborant amb entitats i associacions d’Arenys de Munt participant en la Nit Bruixa de l’ABIC o 
estrenant espectacle a la Breda de l’Eixample. 
 
gener – Estrena de Red Pontiac al Centre Moral. 
febrer – Participació en el curs de direcció escènica. 
març – Estrena de “Nit de ràdio 2.0” al Centre Moral  
març – Representació de “Red Pontiac” al Teatre Foment de Mataroní  
maig – Representació de “Red Pontiac” al concurs Clip de Navarcles  
maig – Participació en la Marató de Terror organitzada pel Centre Moral 
juliol – Representació de “Un banquet imaginari” a la Breda de l’Eixample 
juliol – Participació en “La nit bruixa” organitzada per l’Associació de Botiguers i comerciants 
d’Arenys de Munt 
novembre – Estrena de “Ego, la revolució del mòbils” al Centre Moral.  
 

L’equip 

Direcció: Esteve Torrent Fontbona 
Dinamitzadors: Esteve Torrent Fontbona, Meritxell Calafell Tortosa 
Participants: 38 persones 

 
 

GRUP JOVE DE TEATRE DEL CENTRE 
Grup de teatre de nova creació format per nois i noies de 16 a 20 anys que s’autogestionen per 
realitzar diferent activitats relacionades amb el teatre i estrenar un cop a l’any un obra de 
teatre.  
 
maig – Estrena de “La casa de Bernarda Alba” 
 

L’equip 

Direcció: Xavi Ruiz Molis 
Dinamitzadors: Llorenç Miralles Nuñez 
Participants: 7 persones 

 
 
 

ESCOLA DE TEATRE DEL CENTRE 
L’escola de Teatre del Centre formada per 5 grups amb una desena de nois i noies cada un 
d’entre 9 i 16 anys d’edat realitzen 1h setmanal dedicada a activitats relacionades amb el teatre. 
A finals de maig realitzen una exhibició de microteatre on mostren tot el que han après durant el 
curs. 
 
El setembre del 2015 la secció passa a ser liderada i autogestionada pel grup de joves monitors. 
Presenten el projecte de gestió cooperativista del curs 2015-16 als Premis Ateneus aconseguint-
ne el 1r Premi en la categoria de “Jove Proposa!”  
 

L’equip 

Direcció: Monitors de l’ETC i Junta del Centre 
Dinamitzadors: Ione Oller Roure, Jana Oller Roure, Carla Mitjà Soto, Martina Sansa Colomer, 
Tània Framis Piñas, Maria Farrerons Garcia, Rosa Salvador Colomer, Judith Reyes Martín. 
Participants: 55 alumnes 
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PASTORETS 
Un grup d’homes, dones, nois i noies comencen cada tardor els assajos i les tasques de 
preparació per estrenar una renovada edició dels “Pastorets Musicals”. Espectacle nadalenc que 
fusiona tradició, innovació, text i música i on hi participen un grup intergeneracional de 
persones. 
 

L’equip 

Direcció: Pau Massip Martori 
Dinamitzadors: Verònica Bernal Sosa, Jordi Torrent Cruañas. 
Participants: 85 persones 

 
 
 
 

CORAL VEUS DE MUNT 
Grup coral format per una cinquantena d’homes i dones de més de 18 anys amants de la música 
i del cant. Realitzen un mínim de 2h setmanals dedicades al cant coral  i realitzen un concert 
anual acompanya de diferents actuacions puntuals al llarg de l’any en diferents actes d’Arenys 
de Munt com la inauguració del Pessebre Monumental, la Nit Bruixa... 
 
abril – Participació en la presentació del llibre “Un any per cent”  a la Sala Corrioles. 
juliol – Participació en “La nit bruixa” organitzada per l’Associació de Botiguers i comerciants 
d’Arenys de Munt 
novembre – Estrena del primer concert “Miscel·lània” a la Sala Gran del Centre Moral. 
juliol – Participació en la inauguració del “Pessebre Monumental d’Arenys de Munt”. 
 

L’equip 

Direcció: Maica Brecha Roig 
Participants: 41 persones 

 
 
 

AGRUPACIÓ SARDANISTA 
Grup d’una trentena de dones i homes amants de la sardana que es reuneixen cada setmana per 
gaudir de 2h de ballada de sardanes. Al juliol organitzen un curs de sardanes obert a infants i 
adults per aprendre o aprofundir en el coneixement de la sardana. També col·laboren en la 
organització de l’audició i ballada de sardanes de l’agost a la plaça de l’església d’Arenys de 
Munt i organitzen un concurs de sardanes nocturn a principis d’estiu. 
 
juny – Estrena del primer concurs de sardanes al vespre a la Plaça de l’Església. 
juliol – Realització de curs de sardanes obert a tothom. 
agost – Organització de ballades de sardanes els diumenges a la Plaça de l’Església 
de setembre a juny – Ballades de sardanes cada divendres a la Sala Corrioles 
octubre – organització sortida cultural a l’”Aplec de sardanes de Tossa de Mar” 
 

 No socis socis < 25 anys altres TOTAL % 

Sardanes - Tossa - - - 60 60 100% 

 

L’equip 

Direcció: Josep Roca Casals, Maria Canaleta Valentí. 
Dinamitzadors: Jordi Roca Casals, Núria Fontbona Missé, Note Torrent Missé. 
Participants: 20 persones de mitjana participen de les ballades dels divendres 
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CINEMA 
Secció formada per cinèfils que organitzen cicles de cinefòrum o projeccions de cinema 
comercial i documental obertes a tothom. 
 
El 2015 la secció rep el reconeixement de la Federació Catalana de Cineclubs amb el Premi Josep 
Maria Nunes per a la programació de la temporada 2014-15. 
 
La federació d’Ateneus de Catalunya també va reconèixer una de les activitats de la secció com 
La Marató de Terror atorgant-li el 3r Premi Ateneus 2015 en la categoria “Capacitat 
d’innovació” 
 
Febrer - març– Projecció del cicle de cinefòrum “La comèdia americana” 
abril – Projecció del film “La llegenda de Sant Jordi” 
maig – Organització de la “Marató de Terror” 
novembre – Projecció del documental “Les nostres energies” amb el posterior col·loqui. 
 

L’equip 

Direcció: Junta del Centre 
Dinamitzadors: Esteve Torrent Fontbona, Aurora Garcia Gamo, Pedro Morales Hernández. 
Participants: 203 espectadors 

 
 

RAU RAU 
Grup de mares que organitzen actuacions de teatre familiar de companyies professionals a 
Arenys de Munt per tal d’establir una programació de teatre familiar al poble i oberta a tothom. 
 
novembre  – Espectacle d’experiments amb en Dani Jiménez 
desembre – concert de nadales infantils amb la companyia Roleguita & Boqueron 
 

L’equip 

Direcció: Junta del Centre 
Dinamitzadors: Meli Cardoso Santana, Muntsa Coscojuela Ventura , Tere Salvà Catarineu, Loli 
Puche Navarro. 
Participants: 436 espectadors 

 
 
 

SORTIDES CULTURALS 
Grup de persones que organitzen sortides en autocar per facilitar als veïns d’Arenys de Munt de 
gaudir de la cultura que s’estrena a Barcelona. Majoritàriament organitzen sortides per anar a 
veure espectacles teatrals però també organitzen visites a edificis i espais singulars de tot 
Catalunya. 

 No socis socis < 25 anys altres TOTAL % 

Teatre- Fedra 2 23 0 0 25 53% 

Teatre – Els veïns 
de dalt 

0 22 0 0 22 47% 

     47 100% 

 

L’equip 

Direcció: Junta del Centre 
Dinamitzadors: Aurora Garcia Gamo, Esteve Torrent Fontbona, Encarna Trifol Verdú. 
Participants: 47 persones 
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GRUP PESSEBRISTA 
Grup d’una vintena d’homes i dones afeccionats a la construcció de pessebres que a partir 
d’octubre es reuneixen per dissenyar i construir el Pessebre Monumental d’Arenys de Munt que 
estrenen cada 24 de desembre i s’exposa oberta a tothom fins a passades les festes. 
 

L’equip 

Direcció: Vicenç Herrero Asensio 
Participants: 12 persones 
Visitants: 600 persones 

 
 

CAVALCADA 
Grup d’una vintena d’homes i dones afeccionats a la construcció de carrosses que a partir de 
juliol es reuneixen per dissenyar i construir les diferents carrosses que utilitzaran els Reis Mags 
d’Orient que visitin Arenys de Munt cada 5 de gener.  Aquest grup també és l’encarregat de 
dissenyar i realitzar la Cavalcada de Reis d’Arenys de Munt. 
 

L’equip 

Direcció: Jordi Roure Boix 
Dinamitzadors: Gemma Roure Garcés, Jordina Riera Salicrú, Montse Fontbona Missé, Lourdes 
Puig Marpons, Remei Bosch Pérez, Cristina Torres Roca, Rosa Garcés Roig i Josep Casals Llinàs. 
Participants: 15 carrossaires, 50 actors en carrosses, 18 servei d’ordre. Total: 83 participants. 
Espectadors: 700 espectadors de mitjana 

 
 

CLUB D’ESCACS – EL GRUP 
Grup d’una vintena d’homes i dones afeccionats dels escacs que cada setmana es reuneixen per 
jugar a aquest esport. També participen en diferents tornejos i competicions de tot Catalunya, i 
organitzen diferents activitats a Arenys de Munt com les “Partides ràpides” o diferents 
exhibicions i mostres com les de l’11 de setembre. Participen amb entitats del poble com la 
Breda del Pi gros organitzant partides d’escacs. 
 
de setembre a juny – Participació en el Campionat de Catalunya per Equips organitzat per la 
Federació Catalana d’Escacs, presentant dos equips:  

L’Equip A, que va jugar a Categoria Preferent (10 taulers). Va quedar en 4a posició i 
aquesta temporada 2016 serà el seu 8è any consecutiu en la mateixa categoria. 

 
L’Equip B, ha jugat a Tercera Catalana. 

 
De gener a juny – Col·labora amb la revisat el “Batec” aportant informació sobre el món dels 
escacs. 
juliol – Organització i participació en “Torneig de Partides Ràpides” i esmorzar a la vinya d’un 
dels participants. 
setembre – Organització i participació del XIX “Torneig de Partides Ràpides” a la Plaça de 
l’Església. 
setembre – Participació en la Fira de l’11 de setembre a Arenys de Munt. 
 
Octubre – Organització i participació en el “Campionat de Partides Ràpides Montnegre-
Corredor” 
de gener a desembre – Participació en diferents campionats organitzats pels clubs veïns: Arenys 
de Mar, Canet, Pineda, Sant Pol, Llavaneres, Mataró... 
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 L’equip 

Direcció: Josep Ma Pitarque Illa 
Participants: 21 persones 

 
 

CLUB D’ESCACS – L’ESCOLA 
Escola d’Escacs on una vintena de nens i nenes des dels 6 anys aprenen a jugar als escacs i a 
perfeccionar la seva tècnica a través d’un monitoratge. L’activitat té una durada d’una hora amb 
periodicitat setmanal durant tot un curs. Al alumnes també se’ls anima a participar en diferents 
competicions adequades al seu nivell. 
 

L’equip 

Direcció: Josep Ma Pitarque Illa 
Dinamitzadors: Joan Carles Cano de Arribas. 
Participants: 11 alumnes 

 
 

TENNIS TAULA 
Grup d’aficions al tennis taula que cada setmana es reuneixen de forma esporàdica però amb 
molta freqüència per realitzar diferents partides de tennis taula. Les partides estan obertes a 
tothom i els membres de la secció s’ofereixen a monitoritzar i ensenyar noves tècniques als 
participants amb nivells més inicials. 
 

L’equip 

Direcció: Jaume Bosch Pérez 
Dinamitzadors: Jaume Bosch Pérez, Juan Morales Hernández. 
Participants: 4 adults i 11 alumnes 

 
 

BATEC – REVISTA MENSUAL ARENYENCA 
Un Grup reduït de persones acompanyat de diversos col·laboradors s’encarreguen de publicar 
setmanalment una revista amb informació local d’Arenys de Munt. La revista té un tiratge de 
900 exemplars i una molt bona acollida per part dels veïns d’arenys de Munt esdevenint la 
revista principal d’informació local. 
 
El 2015 s’inicia un procés de renovació que consisteix en l’edició també en format digital de la 
revista i en una reorganització de l’equip de redacció i de maquetació per treballar en una nova 
maquetació de la revista, fent-la més atractiva visualment. 
 

L’equip 

Direcció: Baldomer Torrent Crous 
Dinamitzadors: Oriol Leo Colomer, Motserrat Fontbona Missé, Pau Torrent Fontbona, Guillem 
Barrera Moré, Esteve Torrent Fontbona, Ferran Lloret Yusta, Fèlix Oliván Mayoral, Daniel 
Banegas Sedano. 
Col·laboradors: Jordi Soler, Josep Ma Pitarque, Elias Surroca, Vicenç Lloret, Salvador 
Fontbona, Ma Àngels Mercader, Tony Marzoa, Josep Martínez, Arxiu J Missé, Jordi Torrent. 
Participants: 1200 lectors de mitjana. 

 
 

CENTRENARI – PROGRAMA DE RÀDIO MENSUAL 
Un grup d’afeccionats a la ràdio realitzen un programa mensual d’una hora de durada cada 
primer dissabte de mes a l’emissora Ràdio Arenys de Munt. El programa recull tota l’actualitat 
del Centre Moral. 
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L’equip 

Direcció: Montserrat Fontbona Missé i Oriol Leo Colomer 

 
 

EQUIP DE TRAMOIA 
Grup divers d’homes i dones de diferents edats s’organitzen puntualment per a la realització de 
les escenografies de les diferents representacions de diferents seccions de l’entitat com les de 
teatre, esbart, pastorets... L’equip el conformen tècnics de so, llum i escenografia.  
 

L’equip 

Direcció: Junta del Centre 
Dinamitzadors: Quico Torrent Crous, Jordi Torrent Cruañas, Eudald Illa Majó, Joan 
Casademunt Catarineu, Pau Torrent Fontbona, Joan Penya Torrent. 

 
 

EQUIP DE VESTUARI 
Grup de dones de diferents edats que tenen cura, cataloguen i organitzen la gran quantitat de 
peces de vestuari que disposa el Centre Moral. També s’encarreguen de dissenyar, confeccionar 
i proporcionar el vestuari de les representacions de les seccions de teatre, carrossaires, 
pastorets i esbart. 
 

L’equip 

Direcció: Tere Salvà catarineu, Paqui Roca Colomer 
Dinamitzadors: Montserrat Fontbona Umbert, Roser Corominas Umbert, Margot Bachs 
Canals, Maria Closa Salvà. 

 
 

EQUIP DE MAQUILLATGE I PERRUQUERIA 
Grup reduït de dones que s’encarreguen de dissenyar i realitzar la caracterització dels diferents 
personatges de les diferents representacions de les seccions de teatre , pastorets i carrossaires.  
  

L’equip 

Direcció: Pilar Alcaide Garcia, Lourdes Roig Umbert 
Dinamitzadors: Ibette de Kelety Alcaide, Susi Joseph Caballé. 
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Resum participants totals en les seccions 
 Directors i 

Dinamitzadors 
voluntaris 

 
participants 

 
públic 

Grup Teatre 2 38 785 

Grup Jove Teatre 2 7 291 

Escola de Teatre 8 55 265 

Pastorets 2 85 545 

Cos de dansa 1 15 408 

Escola d’Esbart 11 90 240 

Coral Veus de Munt 1 41 340 

Agrupació sardanista 5 80 - 

Cinema 3 - 203 

Rau Rau 4 - 436 

Sortides Culturals 3 47 - 

Grup Pessebrista 1 12 600 

Carrossaires 9 83 700 

Grup Escacs 1 21 - 

Escola d’Escacs 2 11 - 

Tennis Taula 2 15 - 

Batec 9 - 1200 (mensuals) 

Ràdio - Centrenari 2 - (no comptabilitzat) 

Tramoia 6 - - 

Vestuari 6 - - 

Maquillatge  4 - - 

TOTAL 84 600 4813 + 1200 lectors 
mensuals del Batec + 
oients programa de 

ràdio 

 
Impacte social de l’activitat del Centre Moral d’Arenys de Munt 

  
dinamitzadors 

 
participants 

 
públic 

 
TOTAL  

Programació 
Espectacles 

- - 5024 5024 

Xerrades i 
conferències 

- - 595 595 

Tallers i 
cursos 

6 61 - 67 

Seccions 84 600 1300 + 1200 
lectors 

mensuals Batec 
+ oients 

programa ràdio 

1984 + lectors Batec 
+oients programa de 

ràdio 

TOTAL 90 661 6919 + lectors 
Batec + oients 
programa de 

ràdio 

7670 + 1200 lectors 
mensuals Batec + 

oients programa de 
ràdio 

*En la taula no estan comptabilitzats els espectadors de les activitats extraordinàries de les seccions 
teatre, esbart, escacs, sardanes, coral realitzades fora de les instal·lacions del Centre (ex: concurs 
sardanes, ballades a la plaça de l’església, representacions teatrals o de dansa fora del Centre, tornejos i 
campionats d’escacs, participacions en actes i fires a l’exterior, nit bruixa, fira del 11 de setembre, fira de 
la llum) per manca de dades. 
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6.- ACCIONS DE VISIBILITAT EXTERIOR 
 
El Centre Moral realitza una completa activitat cívica, cultural i social com mostra el 
conjunt d’activitats esmentats en aquesta memòria. Tot i així, la Junta creu oportú 
potenciar la visibilitat de l’entitat de cara a la gent d’Arenys de Munt que encara no ens 
coneix i mostrar-se també a fora del municipi.  
 
En el 2015 s’han realitzat les següents activitats de visibilització i comunicació següents: 
 
2015 – roda de contactes amb associacions del municipi: des de la Junta del Centre s’ha 
iniciat una roda de contactes amb associacions d’Arenys de Munt per tal de compartir 
experiències, explicar-nos les activitats, objectius i buscar sinèrgies i col·laboracions. 
S’ha contactat amb ANC, Dona Viva, Voluntaris per Arenys de Munt, ABIC i Ateneu 
Arenyenc. 
 
2015 – manteniment canal de facebook: s’ha estat actualitzant i publicant nous 
continguts en el canal de facebook amb una freqüència gairebé diària i incrementant els 
seguidors fina arribar a finals del 2015 als 2197 amics amb una mitjana de 25 m’agrades 
per publicació arribant a pics de gairebé 100 m’agrades o superant-los en publicacions 
com Campanya de donació de sang , premi Josep Maria Nunes, espectacle A prop i 
d’arreu de l’Esbart, recordatori de la 1a Consulta per la independència, suport a Alícia 
Muns, dia internacional de la música, recordatori a Jep Rossell entre d’altres. 
 
S’ha publicat 35 àlbums de fotos amb una mitjana de 35 m’agrades. Els àlbums amb més 
m’agrades són: Homenatge a Martí Torrent (80 m’agrades) i l’espectacle de l’Esbart “A 
prop i d’Arreu (88 m’agrades). 
 
2015 – manteniment canal de youtube: s’ha estat actualitzant i publicant nous 
continguts en el canal de youtube on s’hi mostren tràilers i fragments de diferents 
activitats realitzades al Centre, majoritàriament de les seccions de teatre, esbart i coral 
del Centre. A finals del 2015 el canal comptabilitza 12079 visualitzacions. 
 
 
febrer – creació d’un compte a Instagram: s’ha obert un compte a la plataforma 
Instagram per tal d’arribar millor al públic jove. En ell s’ha publicat una mitjana d’una 
foto diària que mostren les experiències que es poden viure al Centre acompanyades de 
frases que reflexionen sobre el paper de la cultura. A finals del 2015 s’han consolidat els 
435 seguidors. 
 
 
juny – portada de la Flama del Canigó: el Centre ha seguit portant, des del 2013, la 
Flama del Canigó a Arenys de Munt a través d’un grup de voluntaris de l’entitat. 
D’aquesta manera augmenta la visualització de l’entitat entre entitats de les regions 
catalanoparlants i entre els ciutadans d’Arenys de Munt seguidors d’aquesta tradició. 
 
 
juliol – creació d’un compte a  Twitter: s’ha obert un compte a la plataforma Twitter 
per tal de comunicar de forma ràpida i concisa notícies relacionades al Centre. A finals 
del 2015 s’han consolidat els 240 seguidors. 
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Setembre – inauguració de la nova web: es crea una nova plataforma més fàcil d’usar 
pels gestors de l’entitat i adequada als continguts que ofereix per tal de crear un canal 
còmode i eficaç d’informació pels que coneixen l’entitat com pels que encara no. S’ha 
treballat intensament per tal que la pàgina estigui ben posicionada en els cercadors 
d’Internet com Google. 
 
 
Setembre – inici de proves de nou sistema de comunicació per email: s’ha estat 
treballant en un nou sistema d’enviament d’informació per email per tal de millorar i fer 
més eficaç la informació que es fa arribar al soci. 
 
 
Setembre – participació en la Fira de la Diada Nacional de Catalunya: el Centre ha 
participat en la Fira de la Diada Nacional de Catalunya mostrant les seccions d’escacs i 
tennis taula a la Riera on qualsevol visitant podia aturar-se i jugar-hi. També es va 
instal·lar una parada on es podien adquirir productes del Centre, fer-se soci i es van 
col·locar diferents panells on es mostrava la programació de tardor. 
 
 
Setembre – entrada al catàleg de descomptes del Carnet Jove: els espectacles, cursos i 
tallers que es realitzen al Centre han entrat al catàleg de descomptes del Carnet Jove 
amb el propòsit d’animar al jovent a consumir cultura i fer-ne difusió a escala catalana. 
 

 
Octubre – enviament sistemàtic de la programació a mitjans de comunicació locals: 
s’ha establert un protocol d’enviament sistemàtic setmanal on s’informa de la 
programació d’espectacles i activitats del Centre a mitjans de comunicació d’àmbit 
comarcal. En total s’envia a 10 mitjans. 
 
Se segueix amb l’elevada participació en la ràdio Arenys de Munt on recurrentment 
informen de totes les activitats que es realitzen al Centre 
 
 
Octubre – inscripció en la Xarxa de Teatres Ateneus de Catalunya (XTAC): el Centre 
s’ha inscrit com a teatre programador en la Xarxa de teatres que ha coordinat la 
Federació d’Ateneus de Catalunya que té la intenció de millorar la visibilitat de tots els 
ateneus a escala catalana esdevenint la xarxa de teatres privats amb més butaques de 
tot Catalunya. 
 

Octubre – campanya de descomptes amb l’ABIC: el Centre ha organitzat una campanya 
que compta amb la col·laboració de l’Associació de Botiguers i Comerciants d’Arenys de 
Munt on es persegueix la millor difusió de les activitats i espectacles que es programen 
al Centre utilitzant el boca orella del botiguers i animant-los amb la oferta de 
descomptes. 
 
Octubre – guanyadors del Premi Josep Maria Nunes: el Centre ha guanyat el premi 
Josep Maria Nunes màxim guardó que atorga la Federació Catalana de Cineclubs i que 
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permet una gran visualització de l’activitat de cineclub de la secció de cinema del Centre 
per tot Catalunya i entre els cineclubs federats. 
 
Novembre – guanyadors dels Premis Ateneus: el Centre va presentar tres projectes als 
premis Ateneus 2015 i dels quals 2 han estat premiats. El projecte de l’Escola de Teatre 
del Centre ha estat premiat amb el 1r premi en la categoria “Jove proposa!” i la Marató 
de Terror ha estat premiat amb el 3r Premi en la categoria “Capacitat d’innovació”. 
 
Aquest guardons són la màxima distinció que atorga la Federació d’Ateneus de 
Catalunya i tenen un fort ressò mediàtic i un elevat prestigi dins el món ateneístic català. 
 
 

Novembre – patrocini del Simposi sobre la descoberta d’Amèrica: s’ha col·laborat 
econòmicament en la realització del Simposi que es realitza a la Sala Municipal i que 
tracta sobre temes de la història de Catalunya. El logotip de l’entitat sortia impressionat 
en els cartells i díptics que es repartien entre els assistents de l’activitat. 
 

 
Desembre – inscripció dels Pastorets i Pessebre al catàleg de la FAC: els Pastorets 
Musicals i el Pessebre Monumental d’Arenys de Munt han estat inscrits en el catàleg de 
Pessebres i pastorets que ha elaborat la Federació d’Ateneus de Catalunya per tal de 
millorar la difusió d’aquestes activitats a escala catalana. 
 
Desembre – participació en la Fira de la Llum organitzada per l’ABIC: el Centre ha 
participat en la 1a Fira de la Llum que ha organitzat l’Associació de Botiguers i 
Comerciants d’Arenys de Munt mostrant les seccions d’escacs i tennis taula a la Riera on 
qualsevol visitant podia aturar-se i jugar-hi. 
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7.- RESPONSABILITAT SOCIAL 
 
El Centre és un fort potenciador de valors a d’Arenys de Munt i es per aquest motiu que 
la Junta veu oportú potenciar la vessant solidària del Centre recolzant accions i 
iniciatives del municipi que participin dels valors que el Centre també acull. 
 

acolliment de persones condemnats a treballs comunitaris: el Centre està inscrit com a 
centre acollidor en el registre dels Jutjats d’Arenys de Mar. Això permet acollir a 
persones condemnades a realitzar treballs a la comunitat que realitzen tasques, 
normalment de manteniment i neteja, en les instal·lacions del Centre. 
 
 
carnets socials: des del Centre es posa a disposició de la regidoria de Benestar social i 
l’Ajuntament 10 carnets de soci beneficiari per a què els puguin utilitzar les famílies que 
serveis socials cregui oportú. 
 
 
Desembre – participació en la campanya “Un somriure no té preu”: enguany el Centre 
s’ha afegit en la campanya organitzada des del Voluntaris X Arenys de Munt “Un 
somriure no té preu” que busca padrins que vulguin comprar algun regal a algun infant 
en risc d’exclusió social. Aquest any tots els padrins que ho sol·licitessin rebien una 
entrada 2x1 pels Pastorets Musicals, i des del Centre s’han apadrinat a tres nens. 
 
Soci de Càrites: el Centre és soci de Càrites i paga una quota per ajudar a finançar les 
despeses estructurals de l’associació. A més estem oberts a qualsevol col·laboració que 
necessitin. 
 
Banc de sang i teixits: el Centre ha cedit l’espai del passadís per acollir una jornada de 
donació de sang quan les dependències municipals no estan disponibles i des de els 
nostres canals de comunicació animem a la participació. 
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8.- VALORACIÓ PROJECTE 2015 
 
El 2015 ha estat un any intens pels Centre Moral, en nombre de soci l’entitat es manté 
en els 630 socis titulars i els 2402 associats totals (titulars i beneficiaris). Però l’activitat 
del Centre queda lluny de mantenir-se i cada any creix fruit de l’esforç i de les hores 
dedicades de l’equip de Junta i de tots els equips que confeccionen les seccions del 
Centre, l’ànima imprescindible de l’entitat. 
 
En la programació d’espectacles s’ha optat per la innovació, el producte de proximitat i 
de valor afegit: La programació de cinema s’ha reconvertit en cicles de cinefòrums, 
activitats innovadores com la Marató de terror, amb caràcter divulgador de la cultura 
catalana com la projecció de “La llegenda de Sant Jordi, o social com els documentals. 
S’ha donat veu i oportunitat als emergents artistes arenyencs amb formats nous com el 
cicle de música Sona a Gust i la Nit de Swing. I s’ha seguit apostant pels productes propis 
i per una programació professional familiar amb la col·laboració de la secció Rau Rau. 
 
Les seccions han seguit el seu curs; consolidant-se les noves, com la coral Veus de Munt, 
o aconseguint el bon relleu com en l’Escola de Teatre, el Rau Rau, el Grup de 
Pessebristes... 
 
En total el Centre mobilitza anualment a un conjunt de 90 dinamitzadors voluntaris que 
mouen i omplen d’activitat les instal·lacions del Centre i molts altres espais d’Arenys de 
Munt i fins i tot de Catalunya. Uns voluntaris capaços de gestionar, dirigir i coordinar 
activitats en les que hi participen més de 660 persones i que generen un públic de més 
de 6900 ciutadans i ciutadanes que decideixen dedicar part del seu temps a gaudir de 
la cultura. 
 
El Centre és el motor indiscutible de l’activitat cultural, social i cívica d’Arenys de Munt, 
cap altra entitat és capaç de mobilitzar a més de 7600 persones, en un poble de poc 
més de 8000 habitants, en un sol any i a través de la incansable i experta dedicació de 
90 voluntaris. 
 
Al Centre es fa molt bona feina, i una mostra en són els premis que any rere any 
diferents seccions del Centre i activitats van recollint. Ho és també el reconeixement 
que ha arribat, per part de l’Ajuntament, a través del conveni d’activitats firmat. Seguim 
endavant, perquè una societat civil tan ben organitzada i activa, com la que es demostra 
en el Centre, aconseguirà tot el que es proposi. 
 
Endavant Centre! 
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9.- PRESENTACIÓ PROJECTE 2016 
 
El 2016 se seguirà treballant per donar suport a les seccions del Centre i oferir 
espectacles amb valor afegit en la programació. Estrenarem sessions de màgia a la Sala 
Corrioles amb l’objectiu d’oferir una nova proposta cultural els diumenges per a tota la 
família i potenciant artistes locals i de proximitat. L’Espai A seguirà oferint-nos 
espectacles de gran qualitat, aquest any amb entrades més econòmiques. 
 
Us oferirem un cicle de conferències els dijous al vespre a la Sala Corrioles de 
temàtiques diverses i lligades a l’actualitat o a reconeixements internacionals. El cicle 
s’estrenarà amb la xerrada commemorativa de la figura de Neus Català, última 
supervivent catalana de l’holocaust nazi. La xerrada tindrà lloc dijous 28 de gener, a les 
19.30h i serà conduïda per la periodista Rosa Vendrell. 
 
Repetirem els exitosos espectacles de l’Esbart i de Veus de Munt que van esgotar 
entrades en les seves representacions i que aquest any n’oferirem una nova oportunitat. 
 
Us oferirem un nou curs de salsa, gràcies a la iniciativa d’un soci de l’entitat. Una nova 
activitat oberta a tothom que consistirà en poder realitzar 1h i 15 de salsa setmanal a la 
Sala Corrioles. 
 
En les sortides culturals es seguirà treballant per oferir sortides variades i atractives, al 
teatre però també a altres llocs d’interès com museus o edificis de gran valor 
patrimonial. Enfortirem la relació amb l’Ateneu Arenyenc per tal d’oferir més sortides i 
a millor preu. Anirem a veure òpera en directe al teatre Faràndula de Sabadell. 
 
L’escola de Teatre del Centre es va fent gran, i aquest any tindrem el goig de gaudir de 
l’obra de teatre escollida i autogestionada pels mateixos alumnes del grup de 3r d’ESO 
a 1r de Bat. Un projecte que demostra la vinculació dels joves en l’entitat i que 
evidencia la seva capacitat de passar de ser alumnes a dinamitzadors i coordinadors de 
les seccions. 
 
El Batec també es remodelarà amb la incorporació de nos membres en l’equip de 
redacció i en l’estrena d’un nou format més atractiu i vistós en el número de febrer. 
 
Continuarem restaurant les figures del pessebre per tal de rejovenir-les per poder 
seguir oferint un pessebre monumental de gran qualitat a tots els arenyencs. 
Culminarem el procés de redacció i visat del projecte de reforma de les instal·lacions del 
Centre per tal d’iniciar la següent etapa de recerca de finançament. 
 
L’Agrupació sardanista seguirà amb la seva activitat frenètica: ballades dels divendres, 
sortides culturals, ballades d’agost, curs de juliol, concurs... a la que s’hi afegirà les 
ballades a la plaça de l’església els segons diumenges de cada mes a les 12 del migdia. 
Tindrem un relleu en la direcció dels Pastorets amb l’objectiu d’injectar nova energia en 
l’espectacle de referència del Nadal a Arenys de Munt i que mou a més de 80 voluntaris. 
 
En definitiva, l’activitat i energia del Centre seguirà aconseguint que el centre Moral 
sigui el motor cultural i social de referència a Arenys de Munt. 
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10.- COL·LABORADORS 
 
Col�laboren econòmicament amb el Centre Moral: 
 
 

 

 

 

 
 
El Centre Moral està adherit a les següents federacions i 
coordinadores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associacions i entitats que col�laboren amb el Centre Moral: 

 

 

 

 

 

 

 

 


