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1.- PRESENTACIÓ 
 
 
El 2017 s’ha continuat intentant oferir una programació variada i de 
qualitat tenint ben present l’esperit cívic i cultural del Centre. 
 
Ha estat un any intens en la col·laboració amb diferents associacions 
del poble, hem organitzat xerrades amb l’ANC, l’Ajuntament i Donaviva 
i intensifiquem relacions l’Àrea de Joventut i de Serveis Socials 
d’Arenys de Munt que han generat col·laboracions i sinergies molt 
positives.  
 
Ha estat un any de consolidació dels nous Pastorets dirigits i 
coordinats per un grup de joves implicats en l’espectacle. La nova 
direcció del grup de teatre també s’ha consolidat estrenant obres i 
organitzant teatre-fòrums. El nou equip del Batec també s’ha 
consolidat treballant intensament estrenant nou disseny i format 
digital que ha estat premiat per la Federació d’Ateneus. A la secció de 
cinema també s’ha consolidat l’equip de dinamitzadors que han 
treballat per tal de programar pel·lícules adreçades al públic adult i 
familiar. El Tennis Taula ha tornat a obrir l’escola després d’uns anys 
sense disponibilitat del monitor. 
 
Ha estat l’any en què finalment l’Ajuntament ha donat per suficient 
tota la documentació que s’ha generat i entregat respectiva al projecte 
reforma de les nostres instal·lacions. La comissió encarregada del 
seguiment del projecte i els tècnics contractats han estat fent molta 
feina generant els informes i rectificacions que des de l’administració 
s’anaven requerint. Ha estat l’any en què s’ha demanat una subvenció 
a la Diputació de Barcelona per poder iniciar les obres el 2018. Però 
també ha estat l’any en què l’Ajuntament, a través de dues cartes 
firmades per la secretaria, ha demanat l’aturada de l’activitat del 
Centre fins a aconseguir la llicència d’activitats.  
 
L’avís de tancament ha estat una notícia dura que la Junta 
conjuntament amb la comissió tècnica ha estat treballant per intentar 
dilatar-ne l’execució a través de trobades a nivell polític i tècnic i 
redactant un Pla d’Autoprotecció. Tot i això, l’amenaça de tancament 
segueix vigent i és necessari elaborar i executar una estratègia que 
permeti que aquest tancament no es produeixi mai. El Centre no seria 
possible si no fos per l'immens treball dels nombrosos voluntaris i socis 
que té el Centre Moral. Ells són l’anima i força del Centre, ara més que 
mai serà necessària la implicació de tota la massa social de l’entitat 
per aconseguir que el Centre no deixi d’existir mai. Endavant Centre! 
 
 
 
Esteve Torrent i Fontbona 
President  
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2.- ACTES I ESPECTACLES PROGRAMACIÓ  2017 
 
15 de gener 
MÀGIA – CICLE IL·LUSIONS (JOAQUIN MATAS) 
 

El 2017 el Centre estrena un nou cicle de màgia km 0. Després de la bona acollida de les sessions 
de màgia del 2016, enguany l'entitat es proposa fer un pas més i estrenar un nou cicle 
d'il·lusionisme inspirat en altres festivals que ja existeixen com el Màgic dels Lluïsos de Gràcia de 
Barcelona. 
 
Amb la seva peculiar simpatia i humor, Joaquín sap com seduir al públic. Això l'ha fet mereixedor 
d'infinitat de premis i convertir-se en un referent de l'il·lusionisme modern. Les seves tècniques 
de màgia participativa, i la seva capacitat de comunicar aconsegueix arrencar somriures. 
 
En aquesta sessió inaugural de cicle IL·LUSIONS mostrà tot el seu gran talent per una bona 
causa, per aconseguir finançament perquè l'associació "Junts" puguin seguir endavant amb la 
seva feina de canviar la vida de les persones amb autisme i aconseguir la seva inclusió plena en 
la societat. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 10 25 35 1 71 
Percentatge 14% 35% 49% 2% 100% 

 
 
22 de gener 
TEATRE – L’HOSTALERA 
 

El grup de teatre dels Seràfics d'Arenys de Mar ens presententaren aquesta comèdia d'embolica 
intel·ligent i divertida de Carlo Goldoni. Tots els clients de l'hostal voldrien casar-se amb 
Mirandolina, l'hostalera. Ella els riu les gràcies, però no s'enamora mai de cap, fins que arriba el 
Cavaller de Ribaesquerpa, que no pot veure les dones. Així comencen els embolics d'una obra 
extraordinàriament divertida amb Raquel Gil, Sergi Navarro, Manel Pica, Roger Pou, Nia Raboso, 
Maria Ros i Jordi Sàbat. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 10 22 3 3 38 
Percentatge 26% 58% 8% 8% 100% 

 
 
29 de gener 
MÀGIA - CICLE IL·LUSIONS (MAG DAVIG) 

Una creació basada en els somnis d'un jove mag, on realitat i ficció es confonen i és just en 
aquest instant quan sorgeix la màgia, la il·lusió que alguna cosa impossible està passant. 
 En el somni es tergiversen les coses, es barregen; mentre la consciència està descansant; 
aparicions i desaparicions, manipulació, enginyoses fuites, prediccions impossibles, levitacions i 
elevades dosis de bon humor i simpatia. 
 
 L'espectacle busca en tot moment la interacció i la complicitat del públic. Entre grans il·lusions i 
nombres d'alta dificultat, pot ser que arribi el moment de demanar la col·laboració del públic, 
perquè Davig encara no sap que tot el que li passa és un somni ... o és real? 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 4 13 15 2 34 
Percentatge 12% 38% 44% 6% 100% 
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05 de febrer 
CINEMA – ZOOTRÒPOLIS 

Zootròpolis és una comèdia d’aventures que transcorre en un món ideal en què no existeixen els 
humans i en què mamífers de totes les classes i mides conviuen en una moderna metròpoli 
animal anomenada Zootròpolis. La pel·lícula es basa en un llibre amb el mateix títol, publicat en 
català per Grup 62. 
 
Al final de la projecció es lliuren els premis als participants al concurs de pessebres. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 10 25 39 13 87 
Percentatge 11% 29% 45% 15% 100% 

 
 
12 de febrer  
MÀGIA - CICLE IL·LUSIONS (MAG KASSANO) 

 

Espectacle de varietats per a tota la família. És un espectacle diferent, on la màgia s'uneix amb la 
música i una gran participació del públic, ells són els protagonistes. Màgic i còmic, un xou 
familiar que farà que gaudeixin com a nens, sense poder parar de riure i no parar de 
sorprendre's.  
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 4 13 15 2 34 
Percentatge 12% 38% 44% 6% 100% 

 
 
19 de febrer 
TEATRE - L’HERÈNCIA DEL SENADOR 
Escrita per en Josep Clapés i dirigida per en Lluís Puig, L'herència del senador tracta sobre el 
destí polèmic al qual vol destinar els diners de l'herència el fill del senador. L'Associació Cultural i 
Recreativa (ACR) Pere Cot de Tordera la portarà a l'escenari del Centre dins del Cicle de Teatre 
Amateur del Maresme. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 10 23 1 2 36 
Percentatge 28% 64% 3% 5% 100% 

 
 
05 de març 
CINEMA - CIGONYES 

Les cigonyes ara lliuren paquets a través de Cornerstore.com, una gran botiga en línia. El Junior, 
la millor cigonya per als repartiments, està a punt de ser ascendit a l'empresa quan activa 
accidentalment la Màquina de fer nadons, i produeix una bebè adorable però no autoritzada. 
Desesperat per lliurar aquest paquet de problemes abans que se n'assabenti el seu cap, el Junior 
i la seva amiga Tulip, l'única persona humana a la Muntanya de les cigonyes, emprenen una 
carrera per fer per primera vegada a les seves vides el lliurament d'un nadó, en un viatge boig i 
revelador que podria fer més d'una família feliç i, així mateix, recuperar l'autèntica missió de les 
cigonyes al món. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 10 26 51 2 89 
Percentatge 11% 29% 57% 3% 100% 
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12 de març 
LECTURA TEATRALITZADA - RECITACIONS POÈTIQUES 

Aquest 2017, les Recitacions Poètiques del Centre liderades per Carme Colomer arriben als 
quinze anys i per celebrar-ho s'incorporen a l'elenc de rapsodes nous membres, sobretot 
masculins. 
 
Aquest any, el recital estarà dividit en 5 blocs temàtics on es reivindicaran els escriptors i 
escriptores de la vila i coincidint amb la setmana de la Dona Treballadora, també es reivindicarà 
a la figura de la poetessa dedicant tot un bloc a poemes escrits per dones. Els blocs estaran 
separats per moments musicals interpretats per Genís Mayola (veu i guitarra) i Àngel Ribas 
(acordió). 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 5 40 0 2 47 
Percentatge 11% 85% 0% 4% 100% 

 
 
12 de març 
ALTRES: CANTAMUSICOS 

L’empresa cultural va fer ús de la Sala Gran del Centre per estrenar a Arenys de Munt el seu 
espectacle familiar “Cantamusicos”. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors - - - 194 194 
Percentatge 0% 0% 0% 100% 100% 

 
 
18 i 19 de març 
TEATRE: PESSICS DE CREMA 

Aquest any el Grup de Teatre del Centre vol celebrar el patró de l’entitat amb una aposta fresca, 
innovadora i divertida. No representaran una única obra teatral en la tradicional Sala Gran, sinó 
múltiples micro obres en diferents espais del Centre. Obres divertides, sorprenents i molt 
originals. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 44 86 19 42 191 
Percentatge 23% 45% 10% 22% 100% 

 
 
26 de març 
MÚSICA – CICLE INSÒLITS (ENCANTS DE DONA) 
 

INSÒLITS busca sorprendre el públic amb propostes artístiques molt properes i singulars. En la 
seva inauguració es podrà gaudir d'un concert líric elaborat per tres dones: una soprano, una 
mezzosoprano i una pianista. 
 
En l'espectacle titulat EnCants de Dona, assistirem a la trobada de tres amigues catalanes 
estretament unides pel cant que el destí les ha portat a exercir la seva professió en indrets 
diferents: Barcelona, Sevilla, Londres. 
 
"EnCants de Dona" és un espectacle en el qual queda reflectida la vida d´unes dones reals, 
impregnades i immerses en papers de dones de Sarsuela. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 5 14 1 2 22 
Percentatge 23% 64% 4% 9% 100% 
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02 d’abril 
CINEMA – CAFE SOCIETY 
 

Projecció de la pel·lícula Cafe Society de Woody Allen. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 2 10 1 2 15 
Percentatge 13% 67% 7% 13% 100% 

 
 
06 d’abril 
ALTRES – NO EM RATLLIS 
 

La regidoria de joventut de l’ajuntament d’Arenys de Munt fa ús de la sala corrioles per 
representar una sessió de teatre-fòrum pels alumnes de 3r d’ESO de l’institut Domènec 
Perramon. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 0 0 80 0 80 
Percentatge 0% 0% 100% 0% 100% 

 
 
9 d’abril 
DANSA – BALLADA DE RAMS 2017 
 

Com ja de costum, l'Esbart Dansaire del Centre Moral d'Arenys de Munt oferirà la tradicional 
Ballada de Rams el proper diumenge dia 9 d'abril a les 18h a la Sala Gran del Centre Moral. Un 
espectacle de danses tradicionals dels Països Catalans a càrrec dels sis grups de l'esbart: des de 
l'acabat d'estrenar grup de Benjamins fins al Cos de Dansa. 
 
En total seran 21 danses. Un recital presentat en dues parts on es demostraran damunt de 
l'escenari, els coneixements apresos en mesos de treball dels petits dansaires (i dels no tan 
petits), els tradicionals vestits de cada zona preparats amb cura per l'equip de Vestuari de 
l'Esbart i l'acompanyament de la il·luminació ideal per fer lluir la representació. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 33 218 - 6 257 
Percentatge 13% 85% 0% 2% 100% 

 
 
13 d’abril 
LECTURA TEATRALITZADA – UN TAL JESÚS 
 

el Centre estrena la Lectura dramatitzada de l'adaptació D'un Tal Jesús. Són famoses arreu de 
Catalunya les dramatitzacions de la Passió que es fan a municipis com Olesa i Esparreguera entre 
d'altres. Aquest any, i donant continuïtat a l'experiència de la passió radiofònica que es va 
retransmetre per Ràdio Arenys de Munt gràcies a un equip de voluntaris del Centre, el mateix 
equip fa un pas més i representarà el guió a la Sala Gran del Centre en format de lectura 
dramatitzada. 
 
En l'espectacle hi va intervindre la coral Veus de Munt que va ser l'encarregada de posar la 
banda sonora de l'espectacle. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 13 75 11 11 110 
Percentatge 13% 68% 10% 10% 100% 
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23 d’abril 
MÚSICA – DIADA DE CANT CORAL 2017 
 

Després de dos anys de pausa, tornem a gaudir durant les Festes del Remei, de la Diada de Cant 
Coral a Arenys de Munt. A la 29ena edició hi participaran les corals del nostre Municipi: Coral del 
Remei, Rossinyols i Veus de Munt, a més de la Coral Minerva de Llavaneres i la Coral infantil de 
l'Escola de Música d'aquest municipi. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 94 135 25 80 334 
Percentatge 9% 23% 16% 52% 100% 

 
 
28 d’abril 
ALTRES – IV JORNADES LITERATURA, TERRITORI I EDUCACIÓ. PAISATGES DE LA MEMÒRIA 
 

Les IV Jornades de Literatura, Territori i Educació arriben al Principat de Catalunya després de 
l’èxit de les tres primeres edicions al País Valencià. El seu objectiu és convertir-se en un fòrum 
per compartir i debatre els valors educatius dels espais literaris i mostrar un ampli ventall de 
propostes didàctiques d’èxit. Estan dirigides a tots els professionals de l’educació, des d’aquells 
que encara estan en procés de formació inicial com a la Formació Permanent dels que ja 
exerceixen en centres educatius de qualsevol etapa. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors - - - 150 150 
Percentatge 0% 0% 0% 100% 100% 

 
 
30 d’abril 
TEATRE FAMILIAR– RAU RAU (EL CONILLET BLANC) 
 

La companyia l'Espiral Màgica estrenarà per primera vegada en català i a Catalunya el musical 
que explica les aventures del conillet blanc que intentarà recuperar la seva llar presa 
injustament per la cabra cabresa. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 33 23 54 0 110 
Percentatge 20% 21% 49% 0% 100% 

 
 
08 de maig 
CIRC – CICLE INSÒLITS (INFINIT) 
 

(In)finit és un espectacle de circ que narra la història d'una persona adulta atrapada pel seu 
treball, que necessita retrobar el desig de tornar a jugar. Barrejant circ, música i teatre, us 
convida a entrar en el món dels somnis i els records d'uns personatges peculiars, que amb les 
seves inquietuds posen en equilibri i desequilibri situacions i realitats infinites. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 18 20 24 8 70 
Percentatge 25% 75% 0% 0% 100% 

 
 
07 de maig 
CINEMA – CHARLIE BROWN I SNOOPY 
 

Charlie Brown, Snoopy, Lucy, Linus i la resta de l'adorada colla de "Peanuts" debuten en la gran pantalla 
com mai els havíem vist: en animació en 3D d'última generació. Carlitos, el desvalgut més volgut del món, 
s'embarca en una cerca èpica i heroica, mentre que el seu inseparable company, l'adorable sabueso 
Snoopy, s'eleva als núvols per perseguir al seu archienemigo, el Baró Rojo. Nascuda de la imaginació de 
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Charles M. Schulz i dels creadors de les pel·lícules d'HISSI AGE, CARLITOS I SNOOPY: LA PEL·LÍCULA DE 
PEANUTS demostrarà que fins al més desgraciat té el seu dia de glòria. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 4 7 27 1 39 
Percentatge 10% 18% 69% 3% 100% 

 
 
12 de maig 
TEATRE – CICLE INSÒLITS (LA MIL·LIMETRADA) 
 

La Mil·limetrada és un espectacle de petit format on d’una manera irònica, fresca i desenfadada 
es despleguen un ventall de recursos teatrals per explicar la història d’algú normal, algú com tu, 
algú com jo. Un espectacle fresc i dinàmic que ens ensenyarà que el teatre i la vida són un joc 
ple de possibilitats. Riures assegurats! 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 1 11 7 7 26 
Percentatge 4% 42% 27% 27% 100% 

 
 
26 i 27 de maig 
TEATRE FAMILIAR -  FESTIVAL DE MICROTETRE DE L’ESCOLA DE TEATRE DEL CENTRE 
 

Després de tot un curs treballant i divertint-se amb el teatre, els alumnes de l'Escola de Teatre 
varen presentar una sèrie d'obres de curta durada i escrites i dirigides per les monitores de cada 
curs. 
 
Les obres que s'han estat treballant durant tot el curs són fruit del treball cooperatiu dels 
alumnes amb el tutorització i guia dels monitors. Els alumnes en trien la temàtica, personatges, 
títol... amb la finalitat que s'impliquin personalment i de forma activa i creativa en la 
representació. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 45 197 111 7 360 
Percentatge 12% 55% 31% 2% 100% 

 
 
4 de juny 
CINEMA – EL VIAJE DE ARLO 
 

Disney Pixar ens il·lustra la història d'un jove i poruc Apatosaurus anomenat Arlo, que es veu 
obligat a conviure amb un humà per poder tornar a casa seva, passant per difícils paisatges i 
coincidint amb diferents dinosaures que dificultaran o ajudaran en el recorregut de tornada. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 4 11 21 1 37 
Percentatge 11% 30% 57% 2% 100% 

 
 
10 de juny 
MÚSICA – CICLE REVERS (TOTI SOLER I GEMMA HUMET) 
 

Amb l'objectiu de vincular poesia i música, tradició i experimentació, artistes i públic en un espai 
de referència d'Arenys de Munt, us presentem el Re-Vers 2017: 2n Cicle de vermuts polipoètics. 
 
El cicle l'organitza el programa Distàncies amb el suport de l'Ajuntament d'Arenys de Munt, el 
patrocini de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona i la col·laboració del Centre 
Moral d'Arenys de Munt i Ràdio Arenys de Munt. 
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 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 72 59 8 6 145 
Percentatge 50% 41% 5% 4% 100% 

 
 
15 de juny 
ALTRES – EL PETIT PRÍNCEP 
 

L’escola Subirant fa ús de la Sala Gran del Centre per oferir als alumnes de 5é de primària la 
projecció de la pel·lícula “El Petit Príncep” 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 0 0 50 0 50 
Percentatge 0% 0% 100% 0% 100% 

 
 
 23 de setembre 
TEATRE – LA CORTE DEL FARAÓN (OPERETA) 

El grup aposta d'òpera de l'escola de Música d'Arenys de Mar i dirigit per Rosa Maria Campasol 
representarà la divertida opereta "La Corte del faraón" a la Sala Gran del Centre dissabte 23 de 
setembre a 2/4 de 9 del vespre. 
 
La cort del palau del faraó espera a Putifar, heroi que torna victoriós de la guerra a qui la reina 
faraona li té preparada una sorpresa: Lotta , la verge més verge de tot Egipte. 
 
Tota esperant la seva arribada la cort va cantant cançons per dissimular el mal que els afligeix la 
tirania del faraó: tots pateixen torticolis en els braços, tocs i tics i un munt d'aventures i 
desventures on l'amor, o més aviat la fogositat sexual, n'és protagonista. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 35 33 12 12 95 
Percentatge 37% 35% 14% 14% 100% 

 
 
24 de setembre 
ALTRES – ANIVERSARI DONAVIVA 

 

Donaviva celebra el seu dotzè aniversari amb una festa solidària, animada i divertida per a 
tothom amb fins benèfics i les actuacions totalment desinteressades de: 
Eskakejats, Les mandarines, Àngels Castillo, Jan Lozano, Jaume Rosell, Anna i Joan, Fina i Laura, 
Adrià Cara i Joan Umbert. 
 
Per entrar, senzillament necessitareu aportar el que vulgueu per ajudar a les persones 
necessitades: aliments no peribles, roba, estris per l'escola per als petits... 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 0 0 0 90 90 
Percentatge 0% 0% 0% 100% 100% 

 
 
6, 20 d’octubre i 24 de novembre 
MÚSICA – CICLE SONAGUST 
 

En aquesta tercera edició que es realitzarà els divendres d’octubre, el cicle aposta pel maridatge 
de música i vi amb 4 sessions on descobrirem nous grups maresmencs i coneixerem els vins que 
es fan al nostre poble de la mà del Celler Talcomraja d'Arenys de Munt. 
 
En aquesta edició els grups participants han estat: Pare Llop, Gessamí Boada i Fèlix Cuc 
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 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 42 105 12 6 165 
Percentatge 25% 64% 7% 4% 100% 

 
 
 
 8 d’octubre 
CINEMA  – MONEY MONSTER 
 

Money Monster  és el film que enceta aquest nou cicle el proper 1 d’octubre a 2/4 de 7 de la 
tarda. Narra de manera trepidant i plena de suspens un fet dramàtic que s’origina en un plató de 
televisió: un noi acaba de perdre tots els seus estalvis per culpa dels consells que dona el 
presentador (George Clooney), una estrella mediàtica d’una gran cadena televisiva americana. 
Arrel d’aquests fets, el jove decideix segrestar-lo. Jodie Foster és la brillant directora d’aquest 
llargmetratge que no deixa indiferent a ningú. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 0 13 0 0 13 
Percentatge 0% 10% 0% 0% 100% 

 
 
 
29 d’octubre 
ALTRES – KT-FOTOS 
 

Recordem els 10 dies més intensos d'estiu dels infants i joves del poble amb les 
fotografies i vídeos realitzats per cada torn de les Catecolònies. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 0 0 0 240 310 
Percentatge 0% 0% 0% 0% 100% 

 
 
 
3 de novembre 
MÚSICA – CAFÈ DE L’OPERA 
 

"El cafè de l'òpera" és un punt de trobada d'artistes, músics, pintors, poetes, escriptors i gent 
que busquen cuidar l'amistat i viure i gaudir amb intensitat i assaborint la vida. 
 
En "El cafè de l'òpera" el temps s'atura, reviu altres temps passats o qui sap... potser es desprèn 
l´olor dels temps futurs o present. Un espai on tothom es pot relaxar i somiar despert en els seus 
records, esperances, pensaments, creences, creacions o escoltar a qui ho necessiti, compartir 
vivències, xerrades tranquil·les, riures o plors, silencis, històries i meditacions. 
 
Escenes i fragments d'òpera i sarsuela, lectures i imatges de poesia i pintura que de ben segur 
ens despertaran les emocions i sentiments tan necessaris per cuidar la nostra vida interior. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 2 15 0 2 19 
Percentatge 36% 60% 4% 0% 100% 
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5 de novembre 
CINEMA – SULLY 
 

El 5 de novembre es projectarà Sully  una pel·lícula basada en fets reals i que dirigeix el genial 
director Clint Eastwood. El protagonista és l’actor Tom Hanks, que interpreta un pilot d’un avió 
 que aconsegueix aterrar al riu Hudson i salvar la vida de tots els passatgers gràcies a la seva 
sang freda a l’hora de prendre decisions dràstiques. Tanmateix, posteriorment s’ha d’enfrontar a 
un seguit de judicis que enterboliran el paper heroic que se li va atribuir en aquells moments 
dramàtics. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 1 20 3 0 24 
Percentatge 2% 67% 31% 0% 100% 

 
 
12, 18 i 19 de novembre 
TEATRE – FLORIDO PENSIL 
 

Cada vegada resten menys dies per l'esperada estrena de l'obra de teatre FLORIDO PENSIL. Un 
èxit absolut per tot el país ara versionat per la companyia de teatre d'El Centre després d'una 
llarga feina de dramatúrgia a càrrec del seu director, Joan Llavador. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 129 267 53 38 487 
Percentatge 26% 55% 11% 8% 100% 

 
 
 
2 de desembre 
MÚSICA – EVE 
 

No és habitual que Heidegger o Mercè Rodoreda facin incursions al món del rock. Els EVE, un 
grup de cinc joves maresmencs, materialitzen aquesta proposta amb una característica mescla 
de rapsòdia i psicodèlia que ara veu la llum en el seu segon treball d'estudi, El cinquè àngel 
(2017).  La seva música aplega una insòlita barreja de rock experimental que remet a les 
sonoritats àcides dels seixanta i als rock progressiu dels setanta, amb atmosferes suggestives i 
fosques i unes lletres –en català– d’alta càrrega poètica. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 19 2 31 3 55 
Percentatge 35% 4% 56% 5% 100% 

 
 
 
3 de desembre 
CINEMA – TRUMBO 
 

Acabem aquest cicle de tardor al Cineclub el 3 de desembre amb la pel·lícula Trumbo. Dirigida 
per Jay Roach i encapçalada per un seguit de brillants actrius i actors entre els quals destaquen 
Bryan Cranston i Helen Mirren, narra els tristament cèlebres anys 1940 en què a Hollywood es 
va imposar la caça de bruixes a tots els guionistes, actors i directors d’esquerres o afiliats al 
partit comunista. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 1 8 0 0 9 
Percentatge 11% 89% 0% 0% 100% 
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10 de desembre 
TEATRE FAMILIAR – SOTA L’AIGUA 
 

La secció RAU RAU torna a programar un espectacle musical i familiar pels vols de Nadal i 
solidari amb La Marató de TV3. L'espectacle enguany proposat és SOTA L'AIGUA de la veterana 
companyia "Roleguita i Boqueron" que ha regalat a les famílies nombroses cançons que 
encanten els més petits. Rock, hip-hop, blues, músiques del món, pop,....contes "tunejats", 
versions "tunejades", cançons pròpies,... tot això i molt més en l'univers Roleguita i Boqueron. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 17 8 29 0 54 
Percentatge 31% 15% 54% 0% 100% 

 
 
17 de desembre 
CINEMA – EL DIA MÉS CURT 
 

Enguany, el Centre s'punta a la iniciativa d' "El dia més Curt", que proposta la Federació catalana 
de Cineclubs i que pretén que el gran públic pugui gaudir del visionat de curtmetratges en sales 
de cinema. 
 
El Centre s'hi afegeix de forma solidària programant una matinal de cinema el diumenge 17 de 
desembre, a les 12h, dedicada al públic familiar i on es podrà gaudir de 5 curtmetratges sobre 
un cosmonauta, unes girafes que els agrada nedar, un cowboy peculiar, i d'uns acròbates entre 
d'altres. En total una hora de cinema de gran qualitat i adreçat especialment als més petits de la 
casa. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 0 0 0 0 0 
Percentatge - - - - - 

 
 
22 de desembre 
LECTURA DRAMATITZADA – EL POEMA DE NADAL 
 

El darrer Nadal de la seva vida l'Agustí Puig pujava a l'escenari de la sala Corrioles per delitar per 
darrer cop als assistents amb el Poema de Nadal de Josep Maria de Sagarra. Va ser una nit molt 
emotiva en que el públic va aixecar-se a peu dret per a aplaudir. 
 
L' acompanyava la Maira Comalat i la Montse Carreras, jo m'estava en segon terme per si hi 
havia alguna incidència que el càncer provoqués. Va ser el meu regal particular d'uns anys 
d'amistat en que era la poesia la que sobretot ens unia i d'aquesta manera m'acomiadava d'ell 
de la millor manera que vaig saber. Enguany el 22 de desembre, a les 9 del vespre, a la Sala 
Corrioles, repetim la Gemma Sangerman, en Claudi Domingo, la Carme Vera i jo mateix,  aquest 
fantàstic poema ja popular i amb la intenció de convertir el recitat del Poema de Nadal en una 
tradició. Hi sou tots convidats, serà també una nit... de Nadal que va florir l'estrella! 
. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 3 23 2 7 35 
Percentatge 8% 66% 6% 20% 100% 
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25, 28 i 30 de desembre 
TEATRE – ELS PASTORETS 
 

Com ja és tradició, per Nadal el centre estrena Pastorets. L’any passat es va renovar 
completament l’espectacle, agafant-ne la dirección un grup de 4 joves amb un resultat ben 
exitós. Enguany, els Pastorets d'Arenys de Munt tenen algunes cares noves, coreografíes noves, 
música nova i moltes ganes darrera! 
 
Sent el més fidels possibles al clàssic Estel de Natzaret escrit per Ramon Pàmies i amb una banda 
sonora ideal i estudiada per a cada escena, els Pastorets segueixen la línia de l’any passat però 
millorant i perfeccionant tots i cada un dels detalls. Es segueix donant tota la importància als 
voluntaris involucrats en aquest gran espectacle, que sense ells i elles, no es podria arribar a 
aconseguir i despertar tantes emocions al públic de totes les edats. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. espectadors 145 298 238 17 698 
Percentatge 21% 43% 34% 2% 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resum espectadors totals de la programació d’espectacles 2017 al Centre 
Moral d’Arenys de Munt. 

 No socis socis < 25 anys altres TOTAL % 
Teatre 309 792 306 121 1528 35% 

% 20% 52% 20% 8% 100%  
Dansa 33 218 - 6 257 6% 

% 13% 85% -% 2% 100%  
Música 162 330 77 99 668 15% 

% 24% 49% 12% 15% 100%  
Cinema 32 120 142 19 313 7% 

% 40% 59% 6% 0% 100%  
Familiar 95 228 194 7 524 12% 

% 24% 41% 32% 3% 100%  
Màgia 18 51 65 5 139 3% 

 13% 37% 47% 3% 100%  
Circ 18 20 24 8 70 1,5% 

% 26% 29% 34% 11% 100%  
Lectures 21 138 13 20 192 4,5% 

% 11% 72% 7% 10% 100%  
Altres 0 0 130 520 650 16% 

% 0% 0% 20% 80% 100%  
     4341 100% 
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3.- XERRADES I CONFERÈNCIES 2016 
 
 
19 de gener 
XERRADA – TRANSTORN DE CONDUCTE EN ADOLESCENTS 
 

El Centre amb col·laboració amb Donaviva organitza una xerrada on la psicòloga Priscil·la 
Cañizares exposarà com s'ha de tractar la conflictivitat que sovint provoca la convivència amb 
joves i adolescents. 
 
L'adolescència és una època propícia per a les primeres experiències: el primer amor, les 
primeres sortides, la primera cigarreta... sovint les inquietuds vitals generen trastorns de 
conducta que es poden accentuar amb altres cormobilitats i patologies mentals. 
 
Priscil·la Cañizares és psicòloga clínica, psicòloga forense criminal i mestra de secundària amb 
contacte directe diàriament amb adolescents. 
Assistents: 20 persones 

 
16 de febrer 
XERRADA – EL REIKI 

Donaviva en col·laboració amb el Centre organitza una nova sessió del cicle de les xerrades dels 
dijous on es pretén conèixer els beneficis del Reiki amb Rosa Tor del Spar, mestra titulada per  
l'institut internacionals de Reiki. 
Assistents: 22 persones 
 
16 de març 
XERRADA – CALENDARI DE L'ERMITÀ 

Donaviva en col·laboració amb el Centre organitza una nova sessió del cicle de les xerrades dels 
dijous on descobrirem els 140 anys d'història del Calendari de l'Ermità explicats pel mateix 
besnét de l'home que el va iniciar. 
Assistents: 31 persones 
 
18 de maig 
TEATRE-FÒRUM – DIA CONTRA LA HOMOFÒBIA 

Dins dels actes del dia mundial contra l'homofòbia, el Centre s'estrenarà "Davantal" una micro obra de 
temàtica homosexual protagonitzada per les actrius Alícia Muns i Eva Tortosa. Posteriorment a la 
representació s'obrirà un teatre-fòrum. 
Assistents: 89 persones 
 
14 de setembre 
XERRADA – EDUCACIÓ I ESPORT 
El club esportiu d'Arenys de Munt i el Centre organitzen una xerrada sobre psicologia aplicada a 
l'esport orientada a pares amb fills que participen a extraescolars esportives. 
Assistents: 21 persones 
 
28 de setembre 
XERRADA – ELS SECRETS DE "UN BALLO IN MASCHERA" 

Pol Avinyó explica els secrets i curiositats de l'òpera "Un ballo in maschera" de Verdi. 
Assistents: 16 persones 
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29 de setembre 
DEBAT POLÍTIC – REFERÈNDUM 1O 
Els diferents grups polítics presents a l'ajuntament d'Arenys de Munt realitzen un debat en 
directe i emès per Ràdio Arenys de Munt sobre l'actualitat política catalana i el referèndum de 
l'1 d'octubre. El debat es fa amb públic que podrà llançar preguntes als participants. 
Assistents: 58 persones 
 
 
30 de novembre 
TEATREFÒRUM – DIA DE LES DIVERSITATS FUNCIONALS 
Amb motiu del Dia Mundial de les Persones amb Diversitat Funcional, Donaviva i el Centre 
organitzen un acte molt especial per parlar de les persones amb diversitats funcionals 
(discapacitats). Persones que presenten diferents capacitats a nivell físic, intel·lectual, sensorial i 
que, per aquest motiu, realitzen algunes de les seves funcions de manera diferent a la mitja de 
la població. 
Assistents: 118 persones 
 
30 de novembre 
PRESENTACIÓ LLIBRE – ENFORCALL DE DUBTES I CERTESES 
la Sala Corrioles acollirà la presentació del llibre de l'arenyenca Carme Colomer "Enforcall de 
dubtes i certeses". La presentació del llibre la conduirà Manel Domènec i Mir i anirà 
acompanyada de l'actuació de la coral dels Rossinyols. Els diners recaptats en la venda del llibre 
aniran dedicats a la lluita contra el PIAN, projecte que encapçala el doctor arenyenc Oriol Mitjà i 
al qual Arenys de Munt li va dedicar una setmana solidària el 2016. 
Assistents: 54 persones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resum assistents totals en les xerrades i conferències del 2017 realitzades 
al Centre Moral d’Arenys de Munt 

 TOTAL 
TRANSTORN DE CONDUCTE EN ADOLESCENTS 20 
EL REIKI 22 
CALENDARI DE L'ERMITÀ 31 
DIA CONTRA L'HOMOFÒBIA 89 
EDUCACIÓ I ESPORT 21 
ELS SECRETS DE "UN BALLO IN MASCHERA" 16 
DEBAT REFERÈNDUM 1O 58 
DIA DE LES DIVERSITATS FUNCIONALS 118 
ENFORCALL DE DUBTES I CERTESES 54 
 429 
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4.- TALLERS I CURSOS 2016 
 
 
març 
TALLER – TARDA DE CIRC 
 

El dissabte vigília de Sant Josep, per celebrar la festivitat del patró del Centre, s'organitzarà un 
taller de circ per a tots els nens i nenes de 9 a 124 anys que hi vulguin participar. 
 
El taller serà impartit per professors de l'associació "Encirca't" d'Arenys de Munt i com a fruit 
d'un inici de col·laboracions amb el Centre. 
 
En el taller, els participants podran experimentar amb les diferents tècniques i aparells del circ. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. participants 0 0 47 0 47 
Percentatge 0% 0% 100% 0% 100% 

 
 
Juliol 
TALLER – SARDANES 
 

Tradicional curs d’estiu de sardanes que organitza l’Agrupació Sardanista del Centre. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. participants 0 15 1 0 16 
Percentatge 0% 94% 6% 0% 100% 

 
Setembre-desembre 
CURS – SALSA 
 

Estrena de curs de Salsa continu que té lloc els dilluns al vespre a la Sala Corrioles 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. participants 0 6 0 0 6 
Percentatge 0% 100% 0% 0% 100% 

 
Setembre-desembre 
CURS – BALLS DE SALÓ 
 

Estrena de curs de Salsa continu que té lloc els dilluns al vespre a la Sala Corrioles 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. participants 0 12 0 0 12 
Percentatge 0% 100% 0% 0% 100% 

 
 
Desembre 
TALLER – CUINA AMB ROBOT 
 

Tradicional curs de cuina de nadal amb robot. 
 No socis Socis Menors 25 Altres TOTALS 
Núm. participants 6 13 1 0 20 
Percentatge 30% 65% 5% 0% 100% 

 
 
 
 



19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resum participants totals dels cursos i tallers realitzats el 2017 al Centre 
Moral d’Arenys de Munt 

 TOTAL 
TARDA DE CIRC 47 
SARDANES 16 
SALSA 6 
BALLS DE SALÓ 12 
CUINA AMB ROBOT 20 
 101 
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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. Estan treballant en el projecte d’unes Gitanes 
d’Arenys de Munt per inaugurar-les al setembre del 2018 i participen en la Ballada de Rams. 
 

L’equip 
Direcció: Carles Marpons Areste 
Participants: 24 persones 
Tècnics: 8 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: 
 
9 d’abril – BALLADA DE RAMS 
Hi participen tots els grups. 
 
20 de maig - TROBADA D’ESBARTS A MOLLET 
Hi participen els grups:  
 
28 de maig - BALLADA A BERGA 
Hi participen els grups:  
 
Finals de juny - BALLADA AL TEATRE PRINCIPAL D’ARENYS DE MAR 
Hi participen els grups: COS DE DANSA 
 
17 de setembre – BALLADA A LOURDES D’ARENYS DE MUNT 
Hi participen els grups:  
 
19 de novembre – BALLADA DE SANT MARTÍ A LA SALA MUNICIPAL ARENYS DE MUNT 
Hi participen els grups: JUVENILS 
 
11 de novembre – RECEPCIÓ D’AUTORITATS davant Ajuntament d’Arenys de Munt 
Hi participen els grups: COS DE DANSA 
 
 
 

L’equip 
Direcció: Carles Marpons Areste. 
Coordinació: Sergi Ojeda 
Dinamitzadors: 11 persones 
Participants: 52 alumnes 
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GRUP DE TEATRE DEL CENTRE 
El Grup de teatre del Centre format per una quarantena d’afeccionats al teatre amateur 
continua la seva activitat estrenant un mínim de 2 obres de teatre a l’any i diferents 
microteatres. Acompanya les representacions teatrals de col·loquis post-funció. 
 
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. 
 
18 i 19 de març – Estrena de “PESSICS DE CREMA” al Centre Moral  
Espectadors: 191 persones. 
 
18 de maig – DAVANTAL microteatre amb fòrum al Centre Moral  
Espectadors: 89 persones. 
 
24 de setembre – EL BUS microteatre amb fòrum al Centre Moral 
Espectadors: 90 persones. 
 
12, 18 i 19 de novembre – Estrena de “FLORIDO PENSIL” al Centre Moral  
Espectadors: 487 persones. 
 
30 de novembre – LENNIE microteatre amb fòrum al Centre Moral 
Espectadors: 118 persones. 
 
 
 

L’equip 
Direcció: Joan Llavador i Olivet 
Participants: 38 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. 
 

L’equip 
Direcció: Monitors d’ETC 
Coordinadora: Martina Sansa Colomer 
Dinamitzadors: Ione Oller Roure, Jana Oller Roure, Carla Mitjà Soto, Martina Sansa Colomer, 
Carles Sansa Colomer, Tània Framis Piñas, Maria Farrerons Garcia, Rosa Salvador Colomer, 
Judith Reyes Martín, Paula Ambrona. 
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”. Espectacle nadalenc que fusiona 
tradició, innovació, text i música i on hi participen un grup intergeneracional de persones. El 
2017 l’espectacle ha estat dirigit per 4 joves del Centre que han presentat un espectacle amb un 
fort treball d’escena i coreografia mantenint l’essència del text de l’Estel de Natzaret. 
 

L’equip 
Direcció: Eduard Roca Bigorra, Martina Sansa Colomer, Mireia Subirana Brecha i Lluís Subirana 
Casademunt. 
Participants: 85 persones 

 
 
CORAL VEUS DE MUNT 
Grup coral format per una cinquantena d’homes i dones amants de la música i del cant. 
Realitzen un mínim de 2h setmanals dedicades al cant coral  i realitzen un concert anual 
acompanyat de diferents actuacions puntuals al llarg de l’any en diferents actes d’Arenys de 
Munt o en altres indrets de Catalunya. 
 
5 de Març, matinal amb en Carles Farràs. 
13 d'abril, passió al Centre Moral 
23 d'abril, trobada de Cant Coral al Centre Moral, organitzada per la Coral del Remei 
18 de juny, concert a Pineda amb la coral Pinedenca. 
Entre el març i juny (un cop al mes) hem fet tècnica vocal  amb una professora de cant. 
Dilluns al vespre a cantada a plaça o ajuntament en record del presos polítics 

 
L’equip 
Direcció: Maica Brecha Roig 
Participants: 42 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. 
 
1 i 2 d'abril  aplec dels Arenys, dissabte dia 1 a la sala Gran del Centre Moral, concert de revetlla 
d'aplec amb la cobla La Principal del Llobregat i el dia 2 a Can Jalpi aplec tot el dia amb dinar 
popular. Coblas La Ciutat de Girona, La Flama de Farnes i Jovenivola de Sabadell. 
Assistents: 100 persones 
 
21 de maig sortida al aplec de Figueres seu de la capital de la Sardana 2017 
Participants: 40 sardanistes 
 
3 de juny concurs nocturn de sardanes a la plaça de l’església. 
Assistents: 40 persones 
 
8 de juliol assistència a l'aplec de Granollers participant al concurs de colles improvisades, amb 
la colla "els ben trobats" on varem quedar en tercer lloc de 12 colles 
Participants: 3 sardanistes 
 
Agost ballades a plaça de l’esglésa 
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Participants: 50 persones 
 
2 i 3 de setembre sortida a l'aplec d'Emcamp Andorra  
Participants: 32 sardanistes 
 
11 de setembre ballada a plaça amb la cobla "tres vents" 
Participants: 20 persones 
 
7 i 8 d'octubre sortida al aplec de Tossa de mar 
Participants: 30 persones 
 
31 de desembre Revetlla de Cap d'any a la Sala Municipal 
Assistents: 68 persones 
 
 

L’equip 
Direcció: Josep Roca Casals, Maria Canaleta Valentí. 
Dinamitzadors: Jordi Roca Casals, Núria Fontbona Missé, Note Torrent Missé. 
Participants: 383 assistents en les diferents ballades i sortides 

 
 
CINEMA 
Secció formada per cinèfils que organitzen cicles de cinefòrum o projeccions de cinema 
comercial i documental obertes a tothom. 
 
08 de febrer– Projecció cicle de cinema familiar en català ZOOTROPOLIS 
Assistents: 87 persones 
05 de març– Projecció cicle de cinema familiar en català CIGONYES 
Assistents: 89 persones 
02 d’abril – Projecció cicle de cinema adult en català CAFÈ SOCIETY de Woody Allen 
Assistents: 15 persones 
07 de maig – Projecció cicle de cinema familiar en català CHARLIE BROWN 
Assistents: 39 persones 
04 de juny – Projecció cicle de cinema familiar EL VIATGE D’ARLO 
Assistents: 37 persones 
08 d’octubre – Projecció cicle de cinema adult  MONEY MONSTER 
Assistents: 13 persones 
05 de novembre – Projecció cicle de cinema adult  SULLY 
Assistents: 24 persones 
03 de desembre – Projecció cicle de cinema adult  TRUMBO 
Assistents: 09 persones 
03 de desembre – Projecció cicle de curtmetratges EL DIA MÉS CURT 
Assistents: 0 persones 
 
 

L’equip 
Direcció: Anna Alsina 
Dinamitzadors: Marçal Mora Piquet i Santi Gaeta. 
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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. 
 
30 d’abril  – Espectacle EL CONILLET BLANC de la companyia l'Espiral Màgica. 
Assistents: 54 persones 
 
10 de desembre – espectacle SOTAL L’AIGUA de la companyia Roleguita i Boqueron. Sessió 
solidària amb La Marató de TV3. 
Assistents: 09 persones 
 
 

L’equip 
Direcció: Meli Cardoso Santana 
Dinamitzadors: Tere Salva, Muntsa Coscojuela, Ester Artigas, Loli Puche. 

 
 
 
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 Musical- Gente Bien 
 
Teatre Coliseum de 
Barcelona, 11 de febrer. 
 

7 34 0 11 52 

Urbà i museus – Sitges 
 
Sitges, 18 de febrer. 
 

3 3 0 35 41 

Teatre – Eva 
 
Teatre Romea de 
Barcelona, 8 de juny. 
 

4 19 0 4 27 

Òpera – Un Ballo In 
Maschera 
 
Teatre Liceu de Barcelona, 
21 d’octubre. 
 

0 10 0 0 10 

     130 
 

L’equip 
Direcció: Junta del Centre 
Dinamitzadors: Esteve Torrent Fontbona. 
Participants: 130 persones 
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GRUP PESSEBRISTA 
Grup d’una desena 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: 750 espectadors 

 
 
 
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 gener a desembre – Col·labora amb la revisat el “Batec” aportant informació sobre el món 
dels escacs. 
 
De gener a desembre – participació en el Campionat de Catalunya per Equips que organitza la 
Federació Catalana d´Escacs a través de 2 equips:  
 
L’Equip A, va jugar a Categoria Preferent (10 taulers). Aquest 2018 serà el 10è any consecutiu en 
la mateixa categoria. 
 
L’equip B, va quedar en segona posició de Tercera Categoria i va aconseguir l’ascens a Segona 
Catalana. 
 
De gener a desembre participació en diversos campionats locals que organitzen els Clubs veïns 
de la comarca: Arenys de Mar, Canet, Pineda, Mataró, Llavaneres, Sant Pol, etc. 
 
Juliol – Organització i participació en “Torneig de Partides Ràpides” i esmorzar a la vinya d’un 
dels participants. 
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Setembre – celebració del XXè Campionat de Partides Ràpides a la Plaça de l´Església.  
En aquest campionat hi van participar dos equips de l’Arenys de Munt i diversos equips de la 
comarca (Canet, Cerdanyola de Mataró, Pineda) i també l’Hostalric. 
 
 
Setembre – Participació en la Fira de l’11 de setembre a Arenys de Munt. 
 

 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: 12 alumnes 

 
 
TENIS TAULA 
Grup d’aficions al tenis taula que cada setmana es reuneixen de forma esporàdica però amb 
molta freqüència per realitzar diferents partides de tennis taula. També tenim una escola on hi 
participen 6 alumnes que practiquen l’esport els dimecres de 19h a 20h 

L’equip 
Direcció: Jaume Bosch Pérez 
Participants: 15 persones 

 
 
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 2017 la revista ha estrenat nou disseny de maquetació i ha rebut el 2n Premi Ateneus en la 
categoria de comunicació associativa. 

L’equip 
Direcció: Montserrat Fontbona Missé, Baldomer Torrent Crous i Esteve Torrent Fontbona. 
 
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: Climent Colomer, Carles Rodrigez, Martí Rovira, Jordi Soler, Josep Ma 
Pitarque, Elias Surroca, Vicenç Lloret, Salvador Fontbona, Ma Àngels Mercader, Tony Marzoa, 
Josep Martínez, Arxiu J Missé, Jordi Torrent. 
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Espectadors: 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. 
 

L’equip 
Direcció: Montserrat Fontbona Missé  
Dinamitzador: Oriol Leo Colomer i Martina Sansa 
Participants: núm. d’oients indeterminat. 

 
 
 
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 1 38 (dades en programació) 
Escola de Teatre 8 55 (dades en programació) 
Pastorets 5 95 (dades en programació) 
Cos de dansa 1 15 (dades en programació) 
Escola d’Esbart 13 85 (dades en programació) 
Coral Veus de Munt 1 42 (dades en programació) 
Agrupació sardanista 5 383 - 
Cinema 5 - (dades en programació) 
Rau Rau 2 - (dades en programació) 
Sortides Culturals 3 130 - 
Grup Pessebrista 1 12 600 
Carrossaires 9 83 750 
Grup Escacs 1 21 - 
Escola d’Escacs 2 11 - 
Tennis Taula 1 15 - 
Batec 21 - 1200 (mensuals) 
Ràdio - Centrenari 2 - (no comptabilitzat) 
Tramoia 6 - - 
Vestuari 6 - - 
Maquillatge  4 - - 
TOTAL 97 985 2550  

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

  
dinamitzadors 

 
participants 

 
públic 

 
TOTAL  

Programació 
Espectacles 

- - 4341 4341 

Xerrades i 
conferències 

- - 429 402 

Tallers i 
cursos 

8 101 - 109 

Seccions 97 985 2550  3632  
TOTAL 105 1040 7320  8484  

*En la taula no estan comptabilitzats els espectadors de les activitats extraordinàries de les seccions 
teatre, esbart, escacs, coral realitzades fora de les instal·lacions del Centre (ex: representacions teatrals o 
de dansa fora del Centre, tornejos i campionats d’escacs, participacions en actes i fires a l’exterior, fira del 
11 de setembre) i oients del programa de ràdio el Centrenari 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 esmentades 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: 
 
2017 – roda constant 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 sinergies i 
col·laboracions. S’ha contactat amb ANC, Dona Viva, Voluntaris per Arenys de Munt, 
ABIC, Institut Domènec Perramon, Ampes Escola Sant Martí i Escola Sobirans, Ateneu 
Arenyenc... 
 
2017 – manteniment canal de Facebook: s’ha estat actualitzant i publicant nous 
continguts en el canal de Facebook amb una freqüència setmanal i incrementant els 
seguidors fins a arribar a finals del 2017 als 2547 amics amb una mitjana de 25 
m’agrades per publicació arribant a pics pròxims als 100 m’agrades.  
 
 
2017 – 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 2017 el canal comptabilitza 17333 visualitzacions. 
 
 
2017 – manteniment compte a Instagram: s’ha estat actualitzant i publicant nous 
continguts en el canal A finals del 2017 s’han consolidat els 910 seguidors. 
 
2017 – manteniment 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 2016 s’han consolidat els 402 seguidors. 
 
2016 – seguiment al catàleg de descomptes del Carnet Jove: els espectacles, cursos i 
tallers que es realitzen al Centre estan dins al catàleg de descomptes del Carnet Jove 
amb el propòsit d’animar al jovent a consumir cultura i fer-ne difusió a escala catalana. 
 
2016 – inscrits en la Xarxa de Teatres Ateneus de Catalunya (XTAC): el Centre està 
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. 
 
gener – entrevista a Ràdio Estel: el President del Centre ha estat entrevistat a Ràdio 
Estel per tot Catalunya explicant el pessebre  monumental. 
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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. Aquest 
any s’han afegit a la iniciativa el Grup Muntanyenc d’Arenys de Munt. 
 
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 
tenis 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. 
 
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 – guanyadors Premis Ateneus: el Batec ha guanyat el 2n Premi Ateneus en la 
categoria de comunicació associativa.  
 
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. 
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7.- RESPONSABILITAT SOCIAL 
 
El Centre és un fort potenciador de valors a Arenys de Munt i és per aquest motiu que la 
Junta veu oportú potenciar el costat solidari del Centre recolzant accions i iniciatives del 
municipi que participin dels valors que el Centre també acull. 
 
Carnets socials: des del Centre es posa a disposició de la regidoria de Benestar social i 
l’Ajuntament 10 carnets de soci beneficiari perquè 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 dels 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 dels 
nostres canals de comunicació animem a la participació. 
 
Donatius en la Marató de TV3: El Centre dedica un des espectacles de Rau Rau a 
recaptar diners per a La Marató de TV3.  
 
Divulgació per a l’aconseguiment de l’equitat entre homes i dones: El Centre ha 
participat activament en els actes reivindicatius de la dona treballadora i ha organitzat 
accions de sensibilització per a una millor conciliació de la vida laboral i familiar. 
 
Divulgació per a l’aconseguiment de d’una societat més justa en la celebració de dies 
mundials de l’homofòbia i les diversitats funcionals: El Centre ha organitzat 
conjuntament amb Donaviva actes reivindicatius i teatre-fòrums de sensibilització per a 
una societat més inclusiva i respectuosa.  
 
Responsabilitat nacional: el Centre ha mostrat activament el seu suport en les 
reivindicacions nacionals del poble català, donant suport i divulgació a l’1 d’octubre a 
través de debats i comunicacions, participant en diferents activitats reivindicatives 
(aplec independentista, cantades i ballades...) recolzant els presos polítics i afegint-se a 
la plataforma Ateneus X la Llibertat i donat aixopluc als grups i associacions que 
treballen per l’assoliment dels drets nacionals dels catalans com l’ANC, CDRs... 
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8.- VALORACIÓ PROJECTE 2017 
 
El 2017 ha estat un any intens pel Centre Moral, en nombre de socis ha baixat 
lleugerament aquest 2017 arribant als 599 socis titulars (27 socis menys que el 2016) i 
els 2294 associats totals (98 menys que el 2016) (titulars i beneficiaris). I l’activitat del 
Centre segueix mantenir-se 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: S’ha donat veu i oportunitat als emergents artistes arenyencs o pròxims 
amb formats com el cicle Insòlits, el cicle de música SonaGust amb la incorporació del 
maridatge de vins fets a Arenys de Munt, els espectacles de màgia... 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 més joves, com la coral Veus de 
Munt, o les que havien introduït un relleu en el lideratge com l’Escola de Teatre, el Rau 
Rau, el Batec, Pastorets... 
 
En total el Centre mobilitza anualment a un conjunt de 105 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 1040 persones i que generen un públic de més 
de 7320 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 d’arribar als més de 8000 espectadors/usuaris, a Arenys de 
Munt, en un sol any i a través de la incansable i experta dedicació de voluntaris. 
 
Al Centre es fa molt bona feina i es seguirà endavant, perquè els joves implicats en 
l’entitat han demostrat ser capaços d’assumir el relleu i d’aportar nous èxits. 
 
Endavant Centre! 
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9.- PRESENTACIÓ PROJECTE 2018 
 
El 2018 serà un any de reptes important, la urgència a iniciar les obres per adaptar-nos a 
la normativa degut a la pressió dels serveis tècnics de l’ajuntament provocarà que sigui 
un any de decisions transcendents, d’implicació per part de tota la massa social del 
Centre (voluntaris, socis, amics, col·laboradors...) i de recerca intensa de finançament 
per poder evitar el tancament de les instal·lacions.  Serà un any de forces trobades, 
d’assemblees, de reflexió i de feina, molta feina. 
 
Tot i aquest gran repte, se seguirà treballant per donar suport a les seccions del Centre i 
oferir espectacles amb valor afegit en la programació. S’intentarà seguir organitzant els 
teatrefòrums amb Donaviva, reivindicant els drets nacionals de la mà de l’ANC, etc. 
Seguirem treballant per oferir nous cursos, tallers i sortides culturals.  
 
S’intentarà culminar l’enorme tasca de restauració de les figures del pessebre que s’ha 
fet els últims anys per tal de rejovenir-les i oferir un pessebre monumental de gran 
qualitat a tots els arenyencs.  
 
 
En definitiva, es treballarà perquè tot i les dificultats, l’activitat i energia del Centre 
segueixi 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 


